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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil. 
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. Kursiv 
stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella 
problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt 
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras 
(exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar 
textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om avfall som utgörs av eller 
innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE)
(KOM(2008)0810 – C7-0472/2008 – 2008/0241(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2008)0810),

– med beaktande av artiklarna 251.2 och 175.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C7-0472/2008),

– med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet 
”Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella 
beslutsförfaranden” (KOM(2009)0665),

– med beaktande av artiklarna 294.3 och 192.1 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, ´

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande,

– med beaktande av Regionkommitténs yttrande,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandet från utskottet för rättsliga frågor (A7-.../2010).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet, kommissionen och de nationella 
parlamenten parlamentets ståndpunkt.
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Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Detta direktiv bör omfatta alla 
elektriska och elektroniska produkter som 
används av konsumenter och elektriska och 
elektroniska produkter som är avsedda för 
yrkesmässig användning. Detta direktiv bör 
inte påverka tillämpningen av annan 
gemenskapslagstiftning om säkerhets- och 
hälsokrav som skyddar alla personer som 
kommer i kontakt med WEEE eller 
särskild gemenskapslagstiftning om 
avfallshantering, i synnerhet 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/66/EG av den 
6 september 2006 om batterier och 
ackumulatorer och förbrukade batterier och 
ackumulatorer och gemenskapens 
lagstiftning om produktutformning, särskilt 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2005/32/EG om upprättande av en 
ram för att fastställa krav på ekodesign för 
energianvändande produkter och om 
ändring av rådets direktiv 92/42/EEG och 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 96/57/EG och 2000/55/EG.

(10) Detta direktiv bör omfatta alla 
elektriska och elektroniska produkter som 
används av konsumenter och elektriska och 
elektroniska produkter som är avsedda för 
yrkesmässig användning. Detta direktiv bör 
inte påverka tillämpningen av annan 
gemenskapslagstiftning om säkerhets- och 
hälsokrav som skyddar alla personer som 
kommer i kontakt med WEEE eller 
särskild gemenskapslagstiftning om 
avfallshantering, i synnerhet 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/66/EG av den 6 september 2006 om 
batterier och ackumulatorer och förbrukade 
batterier och ackumulatorer och 
gemenskapens lagstiftning om 
produktutformning, särskilt 
Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2005/32/EG om upprättande 
av en ram för att fastställa krav på 
ekodesign för energianvändande produkter 
och om ändring av rådets direktiv 
92/42/EEG och Europaparlamentets och 
rådets direktiv 96/57/EG och 2000/55/EG. 
Bland annat fasta storskaliga industriella 
installationer bör inte omfattas av 
direktivet eftersom de installeras och 
används permanent på en plats, och 
inmontering och nedmontering görs av 
experter, och det därför rör sig om ett 
reglerat avfallsflöde. Fotovoltaiska 
paneler bör också undantas, eftersom 
även de sätts upp och tas bort av experter 
och avsevärt bidrar till uppnåendet av 
målen om förnybar energi och därmed till 
en minskning av koldioxidutsläppen. 
Vidare har solenergiindustrin ingått ett 
frivilligt miljöavtal med målet att 
85 procent av de fotovoltaiska panelerna 
ska återvinnas. Kommissionen bör 
granska om målen i detta avtal uppnås 
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och, om så är lämpligt, på grundval av en 
rapport, låta de fotovoltaiska panelerna 
omfattas av direktivet.

Or. de

Motivering

Både fasta installationer och fotovoltaiska paneler ger ett reglerat avfallsflöde och det finns 
därför ingen risk för att de kommer att bortskaffas separat och utan behandling.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) I syfte att uppnå gemenskapens 
fastställda skyddsnivå och harmoniserade 
miljömål bör medlemsstaterna vidta 
lämpliga åtgärder för att minimera 
bortskaffandet av WEEE som osorterat 
kommunalt avfall och så att WEEE i hög 
grad insamlas separat. I syfte att säkerställa 
att medlemsstaterna strävar efter att inrätta 
effektiva insamlingssystem, bör de åläggas 
att i hög grad insamla WEEE, särskilt kyl-
och frysutrustning som innehåller 
ozonnedbrytande ämnen och fluorerade 
växthusgaser, med tanke på hur farliga de 
är för miljön och med tanke på de 
skyldigheter som följer av 
förordning (EG) nr 2037/2000 och 
förordning (EG) nr 842/2006 från 
privathushåll. De uppgifter som ingår i 
konsekvensbedömningen visar att 65 % av 
de elektriska och elektroniska produkter 
som släpps ut på marknaden redan samlas 
in separat idag, men att mer än hälften av 
dessa går förlorade på grund av olämplig 
behandling och olaglig export. Detta leder 
till förlust av värdefulla sekundära råvaror 
och till miljöförstöring. För att motverka 
detta måste det fastställas ett ambitiöst 
insamlingsmål.

(14) I syfte att uppnå gemenskapens 
fastställda skyddsnivå och harmoniserade 
miljömål bör medlemsstaterna vidta 
lämpliga åtgärder för att minimera 
bortskaffandet av WEEE som osorterat 
kommunalt avfall och så att WEEE i hög 
grad insamlas separat. I syfte att säkerställa 
att medlemsstaterna strävar efter att inrätta 
effektiva insamlingssystem, bör de åläggas 
att i hög grad insamla WEEE, särskilt kyl-
och frysutrustning som innehåller 
ozonnedbrytande ämnen och fluorerade 
växthusgaser, med tanke på hur farliga de 
är för miljön och med tanke på de 
skyldigheter som följer av 
förordning (EG) nr 2037/2000 och 
förordning (EG) nr 842/2006. De uppgifter 
som ingår i konsekvensbedömningen visar 
att 65 % av de elektriska och elektroniska 
produkter som släpps ut på marknaden 
redan samlas in separat idag, men att mer 
än hälften av dessa går förlorade på grund 
av olämplig behandling och olaglig export. 
Detta leder till förlust av värdefulla 
sekundära råvaror och till miljöförstöring. 
För att motverka detta måste det fastställas 
ett ambitiöst insamlingsmål. Dessutom är 
det mycket viktigt att medlemsstaterna 
övervakar genomförandet av direktivet 
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och ser till att det genomförs på ett 
effektivt sätt, särskilt när det gäller 
kontrollen av begagnat WEEE som 
transporteras ut ur EU.

Or. de

Motivering

Den olagliga transporten av produkter kan stoppas enbart genom effektiva kontroller av 
medlemsstaterna, som har ensam behörighet på detta område. 

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Användarna av elektriska och 
elektroniska produkter i privathushållen 
bör ha möjlighet att lämna tillbaka WEEE 
åtminstone avgiftsfritt. Tillverkarna bör 
som ett minimikrav finansiera insamling, 
behandling, återvinning och bortskaffande
av WEEE. Medlemsstaterna bör uppmuntra 
tillverkarna att ta fullt ansvar för 
insamlingen av WEEE, särskilt genom att 
låta dem finansiera insamlingen av 
WEEE genom hela avfallskedjan, även 
från privathushåll; syftet med detta är att 
motverka att separat insamlat WEEE blir 
föremål för olämplig behandling eller 
olaglig export, att skapa jämlika 
förhållanden genom att formerna för 
tillverkarnas finansiering harmoniseras i 
hela EU och att föra över kostnaderna för 
avfallsinsamlingen från skattebetalarna i 
allmänhet till dem som faktiskt konsumerar 
elektriska och elektroniska produkter i linje 
med principen om att förorenaren betalar. 
För att dra största möjliga nytta av 
principen om tillverkarens ansvar bör varje 
tillverkare själv stå för finansieringen av 
hanteringen av avfall från dennes 
produkter. Tillverkaren bör ha 
valmöjligheten att uppfylla detta åliggande 

(19) Användarna av elektriska och 
elektroniska produkter i privathushållen 
bör ha möjlighet att lämna tillbaka WEEE 
åtminstone avgiftsfritt. Tillverkarna bör 
därför finansiera insamlingen från 
insamlingsanläggningar, behandlingen, 
återvinningen och bortskaffandet av 
WEEE. Medlemsstaterna bör uppmuntra
alla berörda aktörer som hanterar WEEE
att bidra till att målet i direktivet uppnås
för att motverka att separat insamlat 
WEEE blir föremål för olämplig 
behandling eller olaglig export. För att
föra över kostnaderna för 
avfallsinsamlingen från skattebetalarna i 
allmänhet till dem som faktiskt konsumerar 
elektriska och elektroniska produkter i linje 
med principen om att förorenaren betalar, 
bör medlemsstaterna uppmuntra 
tillverkarna att behandla allt insamlat 
WEEE. Konsumenterna ansvarar för att 
uttjänt WEEE överlämnas till 
insamlingsställen så att det kan behandlas 
korrekt. För att dra största möjliga nytta av 
principen om tillverkarens ansvar bör varje 
tillverkare själv stå för finansieringen av 
hanteringen av avfall från dennes 
produkter. Tillverkaren bör ha 
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antingen individuellt eller genom att delta i 
ett kollektivt system. Varje tillverkare bör 
när den släpper ut en produkt på 
marknaden lämna en finansiell garanti för 
att förhindra att kostnader för hanteringen 
av WEEE som härrör från övergivna 
produkter övervältras på samhället eller de 
kvarvarande tillverkarna. 
Finansieringsansvaret för hanteringen av 
historiskt avfall bör delas mellan alla 
befintliga tillverkare genom kollektiva 
finansieringssystem till vilka alla 
tillverkare som befinner sig på marknaden 
när kostnaden uppkommer bidrar 
proportionellt. Kollektiva system bör inte 
leda till att tillverkare, importörer och nya 
aktörer som är verksamma i nischer eller 
som hanterar mycket små volymer utesluts.

valmöjligheten att uppfylla detta åliggande 
antingen individuellt eller genom att delta i 
ett kollektivt system. Varje tillverkare bör 
när den släpper ut en produkt på 
marknaden lämna en finansiell garanti för 
att förhindra att kostnader för hanteringen 
av WEEE som härrör från övergivna 
produkter övervältras på samhället eller de 
kvarvarande tillverkarna. 
Finansieringsansvaret för hanteringen av 
historiskt avfall bör delas mellan alla 
befintliga tillverkare genom kollektiva 
finansieringssystem till vilka alla 
tillverkare som befinner sig på marknaden 
när kostnaden uppkommer bidrar 
proportionellt. Kollektiva system bör inte 
leda till att tillverkare, importörer och nya 
aktörer som är verksamma i nischer eller 
som hanterar mycket små volymer utesluts.

Or. de

Motivering

Befintliga och beprövade infrastrukturer bör även fortsättningsvis ansvara för insamlingen av 
WEEE. Finansiering av insamling från husdörren påverkar inte utformningen av produkterna 
och medför heller inte några miljömässiga fördelar, och en förskjutning av 
ansvarsfördelningen garanterar inte någon ökad insamling. Konsumenternas ansvar för att 
medverka till en korrekt hantering av WEEE får inte heller förbises.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Tillverkarna bör, på frivillig basis i 
samband med försäljning av nya 
produkter, ges möjlighet att för köparna 
visa kostnaderna för insamling, 
behandling och miljövänligt 
bortskaffande av WEEE. Detta är 
förenligt med kommissionens meddelande 
om handlingsplanen för hållbar 
konsumtion och produktion samt en 
hållbar industripolitik, särskilt vad gäller 

utgår
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smartare konsumtion och miljövänlig
offentlig upphandling.

Or. de

Motivering

Kostnaderna för insamling och behandling bör ingå i produktpriset så att det finns ett 
incitament för att sänka dessa kostnader. Schablonkostnader återspeglar varken de faktiska 
kostnaderna för uttjänt WEEE eller dess miljöpåverkan. Slutligen får konsumenterna ingen 
information om möjligheter till materialåtervinning och de faktiska behandlingskostnaderna.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) För att minska de kvarvarande 
hindren för den inre marknadens 
funktion bör man minska de 
administrativa kostnaderna genom att 
standardisera registrering och 
rapportering genom att och förhindra 
upprepade kostnader för upprepade 
registreringar i medlemsstaterna. Särskilt 
kravet om ett säte i varje medlemsstat för 
att få släppa ut EEE på marknaden bör 
avskaffas. Det bör räcka med att juridiskt 
ombud i medlemsstaten utses.

Or. de

Motivering

Erfarenheterna med det nuvarande WEEE-direktivet har visat att de olika villkoren för 
registrering och rapporteringskrav i de 27 medlemsstaterna har lett till onödig byråkrati och 
medfört oväntade kostnader. Enligt konsekvensbedömningen uppgår de onödiga 
administrativa kostnaderna till 66 miljoner euro per år. För att den inre marknaden ska 
fungera måste man därför påskynda harmoniseringen av registrering och rapporteringskrav, 
liksom driftskompatibiliteten mellan de nationella registren.
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Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv ska gälla de elektriska och 
elektroniska produkter som omfattas av de 
kategorier som förtecknas i bilaga I 
bilaga I A till direktiv 20.../.../EG

1. Detta direktiv ska gälla alla elektriska 
och elektroniska produkter.

Or. de

Motivering

RoHS och WEEE har skilda regleringssyften, och därför bör tillämpningsområdena skiljas åt. 
Ett s.k. ”öppet” tillämpningsområde klargör rättsläget, ett av huvudmålen med 
omarbetningen av direktivet, eftersom i princip allt EEE ska omfattas. En bindande 
produktförteckning som bygger på kategorier skulle ständigt behöva omarbetas för att kunna 
återspegla den tekniska utvecklingen på marknaden för EEE.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 - punkt 3 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Fasta storskaliga 
industriinstallationer

Or. de

Motivering

Det främsta målet med direktivet är att se till att WEEE samlas in och hanteras på rätt sätt. 
Fasta storskaliga industriinstallationer inmonteras och nedmonteras av experter. Det rör sig 
därför om ett reglerat avfallsflöde.
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Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 3 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

eb) fotovoltaiska paneler.

Or. de

Motivering

Målet är en miljövänlig behandling och materialåtervinning av WEEE, vilket säkerställs 
genom att experter inmonterar och nedmonterar de fotovoltaiska panelerna. Det ger ett 
reglerat avfallsflöde. Dessutom förbereds ett frivilligt miljöavtal om återtagande och 
materialåtervinning där majoriteten av paneltillverkarna deltar. Detta avtal ska undertecknas 
våren 2010 och därefter godkännas av kommissionen (KOM(2002)0412)). De fotovoltaiska 
panelerna bidrar avsevärt till uppnåendet av målen om förnybar energi och därmed till en 
minskning av koldioxidutsläppen.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska senast den 
31 december 2014 lägga fram en rapport 
för Europaparlamentet och rådet där man 
undersöker direktivets räckvidd, i 
synnerhet med avseende på om de 
fotovoltaiska panelerna ska omfattas av 
direktivet. Kommissionen ska, om så är 
lämpligt, lägga fram ett förslag på 
grundval av denna rapport.

Or. de

Motivering

Då direktivet utvidgas till att omfatta allt EEE måste dess räckvidd ses över på nytt. Dessutom 
måste man kontrollera om det frivilliga miljöavtalet om fotovoltaiska paneler, vars mål är att 
85 % av panelerna ska materialåtervinnas, faktiskt fungerar.
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Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. WEEE ska klassificeras som avfall från 
privathushåll eller från andra användare 
än privathushåll. Det ska föreskrivas hur 
olika typer av WEEE ska klassificeras i 
olika kategorier. Dessa åtgärder, som 
avser att ändra icke väsentliga delar i 
detta direktiv genom att komplettera det, 
ska antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 18.3. Klassificeringen ska bland 
annat utgå ifrån i vilken utsträckning en 
produkt säljs till privathushåll eller till 
företag. 

utgår

Or. de

Motivering

Tillverkarna kan inte i förväg veta om en produkt som har dubbla användningsområden 
(privat eller yrkesmässig användning) hamnar hos ett hushåll eller hos ett företag. 
Insamlingen av WEEE från privathushåll är oftast mer kostnadskrävande. Det finns risk för 
att dessa produkter deklareras som icke-hushålls-WEEE och att det därmed uppstår problem 
med finansieringen av WEEE från hushåll. Direktivet bör därför innehålla en bestämmelse 
och en definition (se artikel 3 l).

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) elektriska och elektroniska produkter: 
produkter som är beroende av elektrisk 
ström eller elektromagnetiska fält för att 
fungera korrekt samt produkter för 
generering, överföring och mätning av 
sådan ström och sådana fält, och som 
omfattas av någon av de kategorier som 
anges i bilaga I till direktiv 20.../.../EG och 

a) elektriska och elektroniska produkter: 
produkter som är beroende av elektrisk 
ström eller elektromagnetiska fält för att 
fungera korrekt samt produkter för 
generering, överföring och mätning av 
sådan ström och sådana fält, och som är 
avsedda att användas med en spänning på 
högst 1000 volt växelström eller 1500 volt 
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som är avsedda att användas med en 
spänning på högst 1000 volt växelström 
eller 1500 volt likström.

likström.

Or. de

Motivering

Då i princip allt EEE omfattas av direktivet krävs inte längre någon hänvisning till bilaga 1 
till direktiv 20.../.../EG. 

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

l) WEEE från privathushåll: WEEE som 
kommer från privathushåll och WEEE som 
kommer från handel, industri, institutioner 
och andra källor, som på grund av sin 
beskaffenhet och kvantitet är likvärdigt det 
som kommer från privathushåll.

l) WEEE från privathushåll: WEEE som 
kommer från privathushåll och WEEE som 
kommer från handel, industri, institutioner 
och andra källor, som på grund av sin 
beskaffenhet och kvantitet är likvärdigt det 
som kommer från privathushåll samt
WEEE som kan användas som EEE av 
såväl privathushåll som andra användare 
än privathushåll.

Or. de

Motivering

Tillverkarna kan inte i förväg veta om en produkt som har dubbla användningsområden 
(privat eller yrkesmässig användning) hamnar hos ett hushåll eller ett hos ett företag. 
Insamlingen av WEEE från privathushåll är oftast mer kostnadskrävande. Det finns risk för 
att dessa produkter deklareras som icke-hushålls-WEEE och att det därmed uppstår problem 
med finansieringen av WEEE från hushåll.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led sa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

sa) Fasta storskaliga 
industriinstallationer: en särskilt 
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storskalig industriell kombination av olika 
slags apparater och i förekommande fall 
andra anordningar som monteras eller 
installeras tillsammans, och som är 
avsedda för permanent drift på en på 
förhand fastställd plats,

Or. de

Motivering

Denna definition är nödvändig eftersom dessa installationer inte kommer att omfattas av 
direktivet. Definitionen är i samklang med begreppet ”fast installation” i 
direktiv 2004/108/EG. Fasta storskaliga industriinstallationer inmonteras och nedmonteras 
av experter. Det ger ett reglerat avfallsflöde.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led sb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

sb) fotovoltaiska paneler: fotovoltaiska 
paneler som är avsedda att användas i ett 
system och som utformats, monterats och 
installerats för permanent drift på en 
fastställd plats för elproduktion i 
offentligt, kommersiellt och privat syfte.

Or. de

Motivering

Fast installerade fotovoltaiska paneler som installeras och tas bort av experter ger ett 
reglerat avfallsflöde. Genom ett frivilligt miljöavtal om återtagande och materialåtervinning 
där majoriteten av tillverkarna deltar garanteras en miljövänlig behandling. De fotovoltaiska 
panelerna bidrar avsevärt till uppnåendet av målen om förnybar energi och därmed till en 
minskning av koldioxidutsläppen. Denna definition behövs eftersom dessa anläggningar 
kommer att undantas från direktivets tillämpningsområde.
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Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att minimera bortskaffandet av 
WEEE i form av osorterat kommunalt 
avfall och så att WEEE i hög grad insamlas 
separat, särskilt vad gäller kyl- och 
frysutrustning som innehåller 
ozonnedbrytande ämnen och fluorerade 
växthusgaser, vilket är en prioriterad 
åtgärd.

1. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att minimera bortskaffandet av 
WEEE i form av osorterat kommunalt 
avfall och så att WEEE i hög grad insamlas 
separat, särskilt vad gäller kyl- och 
frysutrustning som innehåller 
ozonnedbrytande ämnen och fluorerade 
växthusgaser och lampor som innehåller 
kvicksilver, vilket är en prioriterad åtgärd.

Or. de

Motivering

Lampor som innehåller kvicksilver, vilka ökar på marknaden i och med de nya 
energisparlamporna, medför omfattande miljö- och hälsorisker och bör därför också i första 
hand samlas in separat.

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 5.1 ska medlemsstaterna se till att 
tillverkarna eller de tredjeparter som 
agerar å tillverkarnas vägnar uppnår en 
lägsta insamlingsnivå på 65 %. 
Insamlingsnivån ska beräknas på grundval 
av den totala vikten av WEEE som har 
samlats in i enlighet med artiklarna 5 och 6 
under ett visst år i medlemsstaten, uttryckt 
som en procentandel av den genomsnittliga 
vikten av elektriska och elektroniska 
produkter som har släppts ut på marknaden 
i medlemsstaten under de två föregående 
åren. Uppsamlingsnivån ska uppnås årligen 
med början 2016.

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 5.1 ska medlemsstaterna se till att 
en lägsta insamlingsnivå på 65 % uppnås. 
Insamlingsnivån ska beräknas på grundval 
av den totala vikten av WEEE som har 
samlats in i enlighet med artiklarna 5 och 6 
under ett visst år i medlemsstaten, uttryckt 
som en procentandel av den genomsnittliga 
vikten av elektriska och elektroniska 
produkter som har släppts ut på marknaden 
i medlemsstaten under de tre föregående 
åren. Uppsamlingsnivån ska uppnås årligen 
med början 2016. Från och med 2013 till 
slutet av 2015 ska medlemsstaterna sörja 
för att det genom samma beräkning 
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årligen uppnås en lägsta insamlingsnivå 
på 45 %.

Or. de

Motivering

Medlemsstaterna ska ansvara för att insamlingsmålen nås. Tillverkarna kan inte kontrollera 
insamlingen genom andra aktörer, och den enskilde tillverkaren kan inte heller åläggas ett 
kollektivt nationellt mål. Man uppnår inte en förbättrad insamlingsnivå genom att förskjuta 
ansvaret. En längre referensperiod gör att årliga variationer och skillnader i olika produkters 
livslängd kan utjämnas på ett bättre sätt. Det behövs ett mellanliggande mål eftersom 4-kilos 
målet redan i dag inte är relevant.

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. För att fastslå att en lägsta 
insamlingsnivå har uppnåtts ska 
medlemsstaterna se till att information om 
WEEE som 
– lämnas in till insamlingsanläggningar i 
enlighet med artikel 5.2 a, 
– lämnas in till distributörerna i enlighet 
med artikel 5.2 b, 
– samlas in separat av tillverkare eller 
tredje part som handlar för deras räkning 
eller 
– samlas in separat på annat sätt, 
kostnadsfritt anmäls till medlemsstaterna.

Or. de

Motivering

Medlemsstaterna ansvarar för att insamlingsmålen nås och de måste anmäla den insamlade 
mängden av WEEE i enlighet med artikel 16.5. Av denna anledning är det viktigt att allt 
separat insamlat material anmäls till dem. Detta gör det också lättare att kontrollera 
avfallsflödena.
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Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Senast den 31 december 2012 ska 
Europaparlamentet och rådet se över den 
insamlingsnivå och det måldatum som 
avses i punkt 1 och i samband därmed ska 
de också, på grundval av en rapport från 
kommissionen, vilken om så är lämpligt 
ska åtföljas av ett förslag, undersöka 
möjligheten att fastställa en separat 
insamlingsnivå för kyl- och frysutrustning.

4. Senast den 31 december 2012 ska 
Europaparlamentet och rådet se över den 
insamlingsnivå och det måldatum som 
avses i punkt 1 och i samband därmed ska 
de också, på grundval av en rapport från 
kommissionen, vilken om så är lämpligt 
ska åtföljas av ett förslag, undersöka 
möjligheten att fastställa en separat 
insamlingsnivå för kyl- och frysutrustning
samt för lampor som innehåller 
kvicksilver.

Or. de

Motivering

Lampor som innehåller kvicksilver, framför allt energisparlampor, medför risker för miljön 
och hälsan. För närvarande uppnås inte höga insamlingsnivåer för lampor i alla länder, i 
synnerhet inte eftersom de inte väger mycket. Av denna anledning, och med tanke på de 
miljömässiga kraven, bör man överväga ett separat insamlingsmål för dessa lampor. 

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att allt 
separat insamlat WEEE behandlas.

1. Medlemsstaterna ska se till att allt 
separat insamlat WEEE behandlas. 
Kommissionen ska driva på utvecklingen 
av harmoniserade standarder för 
insamling, behandling och 
materialåtervinning av WEEE, i 
synnerhet genom att delegera uppgiften 
till Europeiska 
standardiseringskommittén.

Or. de
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Motivering

Det har ännu inte utvecklats några standarder för materialåtervinning. Det finns stora 
kvalitetsskillnader när det gäller materialåtervinning och därmed också i fråga om 
effektiviteten i utnyttjandet av resurser. Olika standarder leder dessutom till snedvridna 
konkurrensvillkor, varför enhetliga ramvillkor bör införas.

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. WEEE som exporteras utanför 
gemenskapen i enlighet med förordning 
(EG) nr 1013/2006 om transport av avfall, 
och kommissionens 
förordning (EG) nr 1418/2007 av den 
29 november 2007 om export för 
återvinning av visst avfall som förtecknas i 
bilaga III eller IIIA till Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 
till vissa länder som inte omfattas av 
OECD-beslutet om kontroll av 
gränsöverskridande transporter av avfall, 
ska bara räknas som ett uppfyllande av 
skyldigheterna och målen i artikel 11 i 
detta direktiv om exportören kan bevisa att 
behandlingen skedde under förhållanden 
som motsvarar kraven i detta direktiv.

2. WEEE som exporteras utanför 
gemenskapen i enlighet med förordning 
(EG) nr 1013/2006 om transport av avfall, 
och kommissionens 
förordning (EG) nr 1418/2007 av den 
29 november 2007 om export för 
återvinning av visst avfall som förtecknas i 
bilaga III eller IIIA till Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 
till vissa länder som inte omfattas av 
OECD-beslutet om kontroll av 
gränsöverskridande transporter av avfall, 
ska bara räknas som ett uppfyllande av 
skyldigheterna och målen i artikel 11 i 
detta direktiv om exportören genom att 
presentera hållbara bevis före exporten 
kan påvisa att förberedelsen för 
återanvändning, materialåtervinning eller 
återvinning skedde under förhållanden 
som motsvarar kraven i detta direktiv. 
Efter det att förberedelsen för 
återanvändning, materialåtervinning eller 
återvinning ägt rum, ska det bekräftas att 
dessa motsvarande krav har iakttagits.

Or. de

Motivering

Bevisskyldigheten måste omfatta förberedelsen för återanvändning, materialåtervinning och 
återvinning så att man förhindrar att det sker en behandling enligt lägre miljömässiga 
standarder utanför EU samt för att skapa likvärdiga internationella konkurrensvillkor. 
Exportörerna ska lägga fram bevis före och efter exporten för att behandlings- och 
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återvinningsstandarderna i mottagarlandet är likvärdiga. En kontroll i efterhand räcker inte, 
eftersom behandlingen eventuellt redan har skett i enlighet med villkor som inte motsvarar 
EU:s standarder.

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genomförandebestämmelserna ska antas 
senast [18 månader efter det att detta 
direktiv offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning].

Or. de

Motivering

Det krävs bindande frister för antagandet av genomförandebestämmelserna så att 
myndigheter och näringsliv får nödvändig rättssäkerhet och visshet om att direktivet kommer 
att genomföras.

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 11– punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) För WEEE som omfattas av 
kategorierna 1 och 10 i bilaga I till 
direktiv 20.../.../EG ska

a) För WEEE som omfattas av 
kategorierna 1 och 4 i bilaga -IA ska

– 85 % återvinnas och – 85 % återvinnas och

– 80 % förberedas för återanvändning och 
materialåtervinnas.

– 80 % förberedas för återanvändning och 
materialåtervinnas.

Or. de

Motivering

Minskningen från tio till fem kategorier återspeglar nuvarande praxis och gör att onödig 
byråkrati kan undvikas. Denna indelning är även ändamålsenlig ur miljösynpunkt, eftersom 
man vid grupperingen beaktar likheter i produkternas sammansättning och miljömässiga 
inverkan. Lampor och gasurladdningslampor kan inte återanvändas, och därför går det inte 
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att fastställa något mål för förberedelsen för återanvändning.

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 11 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) För WEEE som omfattas av 
kategorierna 3 och 4 i bilaga I till 
direktiv 20.../.../EG ska

b) För WEEE som omfattas av kategori 2 i 
bilaga -IA ska

– 80 % återvinnas, och – 80 % återvinnas och
– 70 % förberedas för återanvändning och 
materialåtervinnas.

– 70 % förberedas för återanvändning och 
materialåtervinnas.

Or. de

Motivering

Minskningen från tio till fem kategorier återspeglar nuvarande praxis och gör att onödig 
byråkrati kan undvikas. Denna indelning är även ändamålsenlig ur miljösynpunkt, eftersom 
man vid grupperingen beaktar likheter i produkternas sammansättning och miljömässiga 
inverkan. Lampor och gasurladdningslampor kan inte återanvändas, och därför går det inte 
att fastställa något mål för förberedelsen för återanvändning.

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 11 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) För WEEE som omfattas av 
kategorierna 2, 5–9 i bilaga I till direktiv 
20.../.../EG ska

c) För WEEE som omfattas av kategori 5 i 
bilaga -IA ska

– 75 % återvinnas, och – 75 % återvinnas och

– 55 % förberedas för återanvändning och 
materialåtervinnas.

– 55 % förberedas för återanvändning och 
materialåtervinnas.

Or. de

Motivering

Minskningen från tio till fem kategorier återspeglar nuvarande praxis och gör att onödig 
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byråkrati kan undvikas. Denna indelning är även ändamålsenlig ur miljösynpunkt, eftersom 
man vid grupperingen beaktar likheter i produkternas sammansättning och miljömässiga 
inverkan. Lampor och gasurladdningslampor kan inte återanvändas, och därför går det inte 
att fastställa något mål för förberedelsen för återanvändning.

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 11 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) För WEEE som omfattas av 
kategori 3 i bilaga -IA ska
– 75 % återvinnas och
– 50 % materialåtervinnas.

Or. de

Motivering

Minskningen från tio till fem kategorier återspeglar nuvarande praxis och gör att onödig 
byråkrati kan undvikas. Denna indelning är även ändamålsenlig ur miljösynpunkt, eftersom 
man vid grupperingen beaktar likheter i produkternas sammansättning och miljömässiga 
inverkan. Lampor och gasurladdningslampor kan inte återanvändas, och därför går det inte 
att fastställa något mål för förberedelsen för återanvändning.

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 11 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) För gasurladdningslampor ska 85 %
förberedas för återanvändning och
materialåtervinnas.

d) För gasurladdningslampor ska 80 % 
materialåtervinnas.

Or. de

Motivering

Minskningen från tio till fem kategorier återspeglar nuvarande praxis och gör att onödig 
byråkrati kan undvikas. Denna indelning är även ändamålsenlig ur miljösynpunkt, eftersom 
man vid grupperingen beaktar likheter i produkternas sammansättning och miljömässiga 
inverkan. Lampor och gasurladdningslampor kan inte återanvändas, och därför går det inte 
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att fastställa något mål för förberedelsen för återanvändning.

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
tillverkarna sörjer för åtminstone 
finansieringen av insamling, behandling, 
återvinning och miljövänligt bortskaffande 
av WEEE från privathushåll som lämnats 
vid insamlingsanläggningar, vilka 
upprättats i enlighet med artikel 5.2. 
Medlemsstaterna bör i lämpliga fall 
uppmana tillverkarna att stå för 
kostnaderna för de strukturer som krävs 
för insamling av WEEE från 
privathushåll.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
tillverkarna sörjer för åtminstone 
finansieringen av insamling, behandling, 
återvinning och miljövänligt bortskaffande 
av WEEE från privathushåll som lämnats 
vid insamlingsanläggningar, vilka 
upprättats i enlighet med artikel 5.2. 

Or. de

Motivering

Befintliga och pålitliga infrastrukturer som kommuner bör även fortsättningsvis ansvara för 
insamlingen av WEEE. Finansiering av insamling från husdörren påverkar inte utformningen 
av produkterna och medför heller inte några miljömässiga fördelar, och en förskjutning av 
ansvarsfördelningen garanterar inte någon ökad insamling. Även konsumenterna har ett 
ansvar för att produkterna hanteras på rätt sätt.

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
tillverkarna har möjlighet, vid tidpunkten 
för försäljning av nya produkter, att för 
köparna visa kostnaderna för insamling 
och miljövänlig behandling och 
miljövänligt bortskaffande. Kostnaderna 

utgår



PE430.635v03-00 24/39 PR\807375SV.doc

SV

får inte överstiga de faktiska kostnaderna.

Or. de

Motivering

Kostnaderna för insamling och behandling bör ingå i produktpriset så att det finns ett 
incitament för att sänka dessa kostnader. Schablonkostnader återspeglar varken de faktiska 
kostnaderna för uttjänt WEEE eller dess miljöpåverkan. Konsumenterna får i slutändan ingen 
information om möjligheter till materialåtervinning och de faktiska behandlingskostnaderna.

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att alla 
tillverkare på deras territorier kan föra in 
all relevant information i det nationella 
registret, som rapporteringskrav och 
avgifter, och redogöra för sin verksamhet i 
andra medlemsstater.

2. Medlemsstaterna ska se till att alla 
tillverkare på deras territorier kan föra in 
all relevant information i det nationella 
registret, som rapporteringskrav och 
avgifter, och redogöra för sin verksamhet i 
andra medlemsstater genom elektroniska 
media.

Or. de

Motivering

Det ska vara möjligt att utbyta uppgifter genom elektroniska media, för att minska byråkratin 
och sänka kostnaderna för företagen.

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Registren ska vara driftskompatibla så att 
det är möjligt att utbyta information, bland 
annat om de kvantiteter elektriska och 
elektroniska produkter som släpps ut på de
nationella marknaderna och om de 
penningöverföringar som görs i samband 
med överföringar inom gemenskapen av 

Registren ska vara driftskompatibla så att 
det är möjligt att utbyta information, bland 
annat om de kvantiteter elektriska och 
elektroniska produkter som släpps ut på de 
nationella marknaderna samt information
som möjliggör penningöverföringar i 
samband med överföringar inom 
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produkter eller WEEE. gemenskapen av produkter eller WEEE.

Or. de

Motivering

Man måste inte bygga upp nya finansieringssystem, utan enbart utbyta information om 
penningöverföringar. Registren måste inte själva samla in avgifterna och sedan föra över 
dem kors och tvärs över medlemsstaterna utan vara driftskompatibla i fråga om 
informationen. 

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska se till att alla 
tillverkare som släpper ut EEE på deras 
marknader och som inte har ett säte i 
medlemsstaten kan utse ett i 
medlemsstaten bosatt juridiskt ombud att 
fullgöra skyldigheterna i detta direktiv.

Or. de

Motivering

Kravet om att varje tillverkare ska ha ett säte i den medlemsstat där tillverkaren vill släppa ut 
EEE på marknaden, utgör ett hinder för den inre marknaden och är särskilt omständligt för 
små och medelstora företag. För direktivets verkställande räcker det om ett i medlemsstaten 
bosatt ombud fullgör skyldigheterna i direktivet.

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det ska fastställas hur registreringen och 
rapporteringen ska gå till och hur ofta 
rapporteringen ska göras. Dessa åtgärder, 
som avser att ändra icke väsentliga delar i 
detta direktiv genom att komplettera det, 
ska antas i enlighet med det föreskrivande

3. Det ska fastställas hur registreringen och 
rapporteringen ska gå till och hur ofta 
rapporteringen ska göras. Registreringen 
och rapporteringen ska minst omfatta 
följande uppgifter:
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förfarande med kontroll som avses i 
artikel 18.3.

Information om mängden EEE som 
släpps ut på den nationella marknaden.
Produkttyp.
Märke.
Kategorier.
I tillämpliga fall, garantin.
Dessa åtgärder, som avser att ändra 
icke väsentliga delar i detta direktiv genom 
att komplettera det, ska antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarande med 
kontroll som avses i artikel 18.3.

Or. de

Motivering

Harmonisering av information om den mängd produkter som släpps ut förenklar 
registreringen för tillverkarna och gör det möjligt att jämföra uppgifter medlemsstaterna 
emellan. Information om kategori och produkttyp är nödvändigt för återvinningsmålet i 
artikel 11 och i vissa medlemsstater för garantin. Märket är viktigt för att man ska kunna 
kontrollera snålskjutsåkande. Harmoniseringen gör att den inre marknaden kan fungera mer 
effektivt.

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 20 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inspektionsåtgärderna ska minst omfatta 
export av WEEE utanför gemenskapen i 
enlighet med förordningen om transport av 
avfall och verksamheten vid 
behandlingsanläggningar i enlighet med 
direktiv 2008/.../EG om avfall och bilaga II 
till detta direktiv.

Inspektionsåtgärderna ska minst omfatta de 
angivna mängderna av WEEE som 
släppts ut på marknaden, för att 
kontrollera omfattningen av den 
finansiella garantin enligt artikel 12, 
export av WEEE utanför gemenskapen i 
enlighet med förordningen om transport av 
avfall och verksamheten vid 
behandlingsanläggningar i enlighet med 
direktiv 2008/.../EG om avfall och bilaga II 
till detta direktiv.
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Or. de

Motivering

Hitintills har det inte skett någon sträng kontroll av de mängder som tillverkaren har angett. 
Dessa påverkar emellertid finansieringen och garantierna.

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska övervaka 
transporter av WEEE i enlighet med de 
minimikrav för övervakningen som anges i 
bilaga I.

2. Medlemsstaterna ska se till att
transporter av begagnat EEE, som 
misstänks vara WEEE sker i enlighet med 
de minimikrav som anges i bilaga I och 
övervaka att transporterna sker i enlighet 
därmed.

Or. de

Motivering

Övervakningen ska särskilt gälla produkter som falskeligen deklareras som begagnade 
produkter, men som i själva verket är WEEE, som eventuellt inte, eller endast under särskilda 
omständigheter får transporteras.

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga -I A (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga -IA  
Kategorier av elektriska och elektroniska 

produkter i enlighet med artikel 11
1) Kylapparater och radiatorer.
2) Bildskärmar och monitorer.
3) Lampor.
4) Större apparater med undantag för
kylapparater och radiatorer, bildskärmar 
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och monitorer samt lampor.
Större apparater är sådana apparater som 
i princip inte kan transporteras eller i 
princip är avsedda att stanna på den plats 
där de används under hela sin livslängd.
5) Mindre apparater, med undantag för 
kylapparater och radiatorer, bildskärmar 
och monitorer samt lampor.
Mindre apparater är sådana apparater 
som i princip kan transporteras och i 
princip inte är avsedda att stanna på den 
plats där de används under hela sin 
livslängd.

Or. de

Motivering

Dessa fem kategorier motsvarar den insamlingspraxis som redan tillämpas i medlemsstaterna 
och denna reducering leder också till minskad byråkrati. Kategoriseringen tar hänsyn till 
miljösynpunkter.

Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga -I B (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga -IB
Icke uttömmande förteckning över 

exempel på produkter som omfattas av 
kategorierna i bilaga -IA (ny)

1. Kylapparater och radiatorer:
– kylskåp,
– frysar,
– apparater som automatiskt levererar 
kalla produkter,
– luftkonditioneringsapparater,
– radiatorer som innehåller olja och 
andra anordningar för värmeväxling som 
inbegriper andra värmeöverföringsmedier 
än vatten (t.ex. värmepumpar och 
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avfuktningsapparater).
2. Bildskärmar och monitorer:
– bildskärmar,
– TV-apparater,
– digitala fotoramar,
– monitorer,
– bärbara datorer,
– notebook-datorer.
3. Lampor:
– lysrör,
– sparlampor,
– urladdningslampor med hög intensitet, 
inbegripet högtrycksnatriumlampor och 
metallhalogenlampor,
– lågtrycksnatriumlampor,
– lampor med lysdioder (LED).
4. Större apparater:
– större apparater för matlagning och 
annan beredning av livsmedel (t.ex. 
kokplattor, spisar, ugnar mikrovågsugnar, 
fast installerade kaffebryggare),
– spisfläktar,
– större rengöringsapparater (t.ex. 
tvättmaskiner, torktumlare, 
diskmaskiner),
– större värmeapparater (t.ex. stora 
varmluftfläktar, elektriska öppna spisar, 
marmor- och naturstensspisar och andra 
större apparater för uppvärmning av rum, 
sängar och sittmöbler),
– större apparater för kroppsvård (t.ex. 
solarier, bastur, massagestolar),
– större IT- och 
telekommunikationsutrustning (t.ex. 
stordatorer, servrar, fast installerade 
nätverksanordningar och -apparater, 
skrivare, kopieringsapparater, 
telefonautomater med myntinkast),
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– större fritids- och sportutrustning (t.ex. 
sportutrustning med elektriska eller 
elektroniska komponenter, 
spelautomater),
– större belysningsarmaturer och 
utrustning för spridning eller kontroll av 
ljus,
– större elektriska och elektroniska 
industriella verktyg och maskiner, 
– större apparater för generering eller 
överföring av ström (t.ex. generatorer, 
transformatorer, system för avbrottsfri 
kraft (UPS-system), växelriktare),
– större medicinsk utrustning,
– större övervaknings- och 
kontrollinstrument,
– större mätapparater och -anordningar 
(t.ex. vågar, stationära maskiner),
– större apparater som automatiskt 
levererar produkter och enklare tjänster 
(varuautomater, uttagsautomater, 
returautomater, fotoautomater).
5. Mindre apparater:
– mindre apparater för matlagning eller 
annan beredning av livsmedel (t.ex. 
brödrostar, värmeplattor, knivar, 
doppvärmare, skärverktyg),
– mindre rengöringsapparater (t.ex. 
dammsugare, strykjärn osv.),
– ventilatorer, luftrenare,
– mindre uppvärmningsapparater (t.ex. 
värmetäcken),
– klockor och armbandsur och andra 
anordningar för mätning av tid,
– mindre apparater för kroppsvård (t.ex. 
rakapparater, tandborstar, hårtorkar, 
massageapparater),
– mindre IT- och 
telekommunikationsutrustning (t.ex. 
persondatorer, skrivare, miniräknare, 
telefoner, mobiltelefoner, routrar, 
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radioapparater, babyvakter, projektorer),
– kameror,
– hemutrustning (radioapparater, 
förstärkare, bilradior, dvd-spelare),
– musikinstrument och musikutrustning 
(t.ex. förstärkare, effektförstärkare, 
mixerbord, mikrofoner),
– mindre belysningsarmaturer och annan 
utrustning för spridning eller kontroll av 
ljus,
– leksaker (t.ex. tåg och modellflygplan 
osv.),
– mindre sportutrustning (t.ex. datorer för 
cykling, dykning, löpning, rodd osv.),
– mindre fritidsutrustning (t.ex. videospel, 
fiske- och golfutrustning osv.),
– elektriska och elektroniska verktyg 
inklusive trädgårdsredskap (t.ex. 
borrmaskiner, sågar, pumpar, 
gräsklippare),
– mindre apparater för generering och 
överföring av ström (t.ex. generatorer, 
laddare, system för avbrottsfri kraft 
(UPS-system), nätaggregat),
– mindre medicinsk utrustning, inbegripet 
veterinärmedicinsk utrustning,
– mindre övervaknings- och 
kontrollinstrument (t.ex. rökvarnare, 
värmeregulatorer, termostater, 
rörelsedetektorer, 
övervakningsanordningar- och produkter, 
fjärrkontroller),
– mindre mätapparater (t.ex. vågar, 
visningsanordningar, avståndsmätare, 
termometrar),
– mindre apparater som automatiskt 
levererar produkter.

Or. de
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Motivering

En icke uttömmande förteckning över exempel underlättar indelningen i de fem kategorierna i 
bilaga -IA och underlättar förståelsen. Avsikten är att främja ett harmoniserat införlivande av 
direktivet.

Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Minimikrav för övervakningen av
transporter av WEEE

Minimikrav för transporter av begagnat 
EEE som misstänks vara WEEE

Or. de

Motivering

Bilaga I tar upp minimikrav och dokumentationskrav för innehavare som transporterar 
begagnade produkter. Rubriken bör hänvisa till detta. En precisering.

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Led a och led b är överflödiga om 
begagnat EEE skickas som en samlad 
försändelse med defekta produkter för 
reparation till tillverkaren inom ramen för 
garantin och i syfte att skickas tillbaka för 
återanvändning.

Or. de

Motivering

Med tanke på avfallshierarkin bör återanvändningen av produkter understödjas. Därför bör 
det vara tillåtet att skicka skadade produkter för reparation inom ramen för garantin. 
Försändandet av produkter som inte fungerar måste omfattas av stränga villkor så att man 
förhindrar att produkter skickas under förevändning att de skickas på reparation.
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Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – punkt 2 – steg 2 – led b – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Typ av produkt (produktnamn enligt 
bilaga II och kategori enligt bilaga I till 
direktiv 20.../.../EG.

– Typ av produkt (produktnamn enligt 
bilaga II och kategori enligt bilaga -IA).

Or. de

Motivering

Det rör sig om en teknisk ändring till följd av det öppna tillämpningsområdet för direktivet i 
artikel 2. Hänvisningen till RoHS är därför överflödig.

Ändringsförslag 40

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utöver de handlingar som krävs enligt 
punkt 1 ska varje sändning (dvs. varje 
container eller varje lastbil etc.) av 
begagnade elektriska och elektroniska 
produkter åtföljas av följande:

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. de

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 41

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om de handlingar som krävs enligt 
punkt 1 och 3 saknas eller om 
förpackningen inte uppfyller kraven ska 

4. Om de handlingar som krävs enligt 
punkt 1 och 3 saknas eller om 
förpackningen, som innehavaren till de 
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medlemsstaternas myndigheter förutsätta 
att det är fråga om farligt WEEE och att 
sändningen är olaglig. I sådana fall ska de 
behöriga myndigheterna underrättas och 
sändningen ska hanteras i enlighet med 
artiklarna 24 och 25 i förordningen om 
transport av avfall. I de flesta sådana fall 
åläggs den som är ansvarig för 
transporten att låta transportera tillbaka 
avfallet till ursprungslandet på egen 
bekostnad och det kan också utmätas 
straffpåföljder. I de medlemsstater där det 
åligger de statliga myndigheterna att 
bevisa att det rör sig om WEEE istället för 
elektriska och elektroniska produkter är 
det sannolikt att det faktum att det saknas 
handlingar eller att förpackningen är 
olämplig leder till förseningar i den 
efterföljande transporten av avfallet 
medan det utförs nödvändiga 
undersökningar beträffande det 
transporterade godsets status.

transporterade produkterna måste 
uppvisa, inte uppfyller kraven ska 
medlemsstaternas myndigheter förutsätta 
att det är fråga om farligt WEEE och att 
sändningen är olaglig. I sådana fall ska de 
behöriga myndigheterna underrättas och 
sändningen ska hanteras i enlighet med 
artiklarna 24 och 25 i förordningen om 
transport av avfall.

Or. de

Motivering

En precisering. Bevisbördan ska ligga hos innehavaren. Mening 3 och 4 innehåller ingen 
bestämmelse. Bestämmelsen återfinns i artiklarna 24 och 25 i förordningen om transport av 
avfall som det hänvisas till. Dessutom fastställs det i bilaga I att bevisbördan ska ligga hos 
innehavaren av godset, detta bör inte äventyras genom mening 4.
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MOTIVERING

WEEE utgör det snabbast växande avfallsflödet i unionen. Det gör att vi ställs inför många 
olika utmaningar. För det första måste vi beakta de miljö- och hälsomässiga konsekvenserna 
av om detta produktavfall behandlas eller hanteras på fel sätt, för det andra utgör förlusten av 
råmaterial ett stort problem. Den effektiva och innovativa hanteringen av energi, material och 
resurser är en nyckelfråga i den globaliserade ekonomin. En ökad insamling och en korrekt 
behandling i enlighet med direktivet innebär därför en stor utmaning.

Enligt kommissionens konsekvensbedömning1 samlas redan i dag 85 % av elektronikavfallet 
in. Jämför man den insamlade mängden med antalet produkter som släpps ut på marknaden 
samlas 65 % av de produkter som säljs i efterhand in igen. Dessa mängdangivelser rapporteras 
dock inte till de officiella myndigheterna och behandlas mestadels inte heller korrekt. Endast 
33 % av WEEE rapporteras, insamlas och behandlas officiellt och i enlighet med kraven i 
direktivet. En av utmaningarna med omarbetningen av direktivet är således att höja denna 
kvot. 

Enligt föredragandens åsikt måste det till insatser på flera områden för att se till att WEEE 
hanteras på rätt sätt.

Olaglig transport

Den främsta ansatsen för att förhindra olaglig transport måste komma från medlemsstaterna. 
Det är de som ansvarar för införlivandet och framför allt verkställandet av, samt kontrollen av 
efterlevnaden av direktivet. Hittills har det skett en omfattande olaglig transport av avfall ut ur 
EU. Alltför ofta deklareras WEEE falskeligen som begagnade men funktionsdugliga 
produkter och transporteras från EU som sådana. Därför ska det med hjälp av detta direktiv 
bli lättare att skilja mellan WEEE och begagnat EEE. Tullmyndigheterna kommer att ges ett 
praktiskt verktyg som hjälper dem genomföra mer effektiva kontroller. Det är därför viktigt 
att påpeka att det är exportörerna som måste bevisa att de inte exporterar WEEE. 
Medlemsstaterna måste emellertid öka kontrollen vid hamnar och tullgränser. Eftersom den 
olagliga transporten i dag är omfattande, måste medlemsstaterna ta sitt ansvar, som tydligt 
ligger hos dem, för att se till att direktivet verkligen genomförs.

Insamlingsnivåer

En annan viktig mekanism för en korrekt behandling i enlighet med direktivet och för att 
minska den olagliga exporten är insamlingsnivåerna. En hög andel separat insamlat avfall gör 
det möjligt att hålla materialflödena inom unionen och genomföra behandlingar eller 
förbereda återanvändningen. Därför är ett ambitiöst insamlingsmål oerhört betydelsefullt. 

Det mål om 4 kg per invånare och år som gällt fram till nu har uppnåtts av vissa 
medlemsstater, några länder har t.o.m. uppnått åtskilligt högre insamlingsnivåer. Andra länder 
låg dock långt från målet under 2005 och 2006. Ansvaret för att på alla tänkbara vis 
säkerställa att insamlingsnivåerna uppnås ligger entydigt hos medlemsstaterna.

                                               
1 Konsekvensbedömning i KOM(2008)0810.
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Kommissionen i sin tur bär ansvar för kontrollen över att insamlingsnivåerna hålls. Det hittills 
gällande målet om 4 kg per invånare och år återspeglar inte de olika förhållandena i 
medlemsstaterna: exempelvis hade en medlemsstat redan 2006 uppnått målet tre gånger om.
Andra medlemsstater, som inte släpper ut särskilt stora mängder EEE på marknaden och vars 
marknader inte är mättade, har inte lyckats nå det gamla insamlingsmålet. Av denna anledning 
är det mer lämpligt med ett insamlingsmål som bygger på procent och som står i relation till 
den mängd produkter som släpps ut på marknaden under en fastställd tidsperiod. Detta skulle 
passa de nationella förhållandena bättre.

Dessutom behövs det ett mellanliggande mål eftersom ett procentuellt mål annars först skulle 
börja gälla från och med 2016. Ett mellanliggande mål skulle också göra det möjligt att 
stegvis närma sig det ambitiösa mål som ska gälla från 2016.  Enligt föredragandens 
bedömning är ett ambitiöst insamlingsmål oerhört viktigt eftersom det kommer att hjälpa 
medlemsstaterna att begränsa de stora mängder som hitintills varit i omlopp utanför 
WEEE-systemet. Här har medlemsstaterna flera möjligheter: från att begränsa vilka som får 
samla in WEEE till att öka antalet insamlingsplatser och ålägga tillverkarna att inrätta system 
för att uppmuntra konsumenternas återlämnade av WEEE. De nationella avfallsmarknaderna 
är uppbyggda på många olika sätt, och därför kommer detta direktiv inte att gripa in i de 
nationella strukturerna. Utgångspunkten är här en tydlig bestämmelse i direktivet om att alla 
aktörer som samlar in WEEE kostnadsfritt ska rapporterna de sammanlagda mängderna till 
medlemsstaten. På så vis kan övervakningen av avfallsflödena effektiviseras. Syftet med att 
förlänga referensperioden till tre år är att man lättare ska kunna utjämna fluktuationer på 
marknaden och också att man lättare ska kunna ta hänsyn till ännu ej mättade marknader. 
Därutöver ska ur miljösynpunkt en hög nivå av separat insamlad kyl- och frysutrustning samt 
lampor som innehåller kvicksilver uppnås, och kommissionen bör, om så är lämpligt, föreslå 
en separat insamlingsnivå för dessa. Tanken är att man i framtiden ska kunna koncentrera sig 
på de ur miljösynpunkt viktigaste produkterna, som gasurladdningslampor och produkter som 
innehåller CFC, vilka hitintills inte särskilts från den totala nivån.

Det är emellertid också viktigt att tillverkarna tar sitt ansvar, inte enbart ur miljösynpunkt.
Detta borde också särskilt ligga i deras intresse. Genom att de återfår WEEE, kan de också 
återvinna viktiga returråvaror. I dag återfår inte tillverkarna alltid värdefulla produkter, vilket 
borde sporra dem att skapa incitament för konsumenterna att återlämna WEEE. Ansvar från 
tillverkarnas sida kräver innovation och bidrar därmed till ett varaktigt tryggande av 
konkurrensen. 

Ansvar för insamlingsmålen 

Att medlemsstaterna, och inte tillverkarna, ansvarar för uppnåendet av insamlingsmålen 
försvagar inte tillverkarnas ansvar – tvärtom. Om det juridiska ansvaret för uppnåendet av 
insamlingsmålen enbart läggs på tillverkarna kommer man inte att kunna räkna med någon 
avsevärt högre insamlingsnivå. Självklart har tillverkarna på grund av sitt producentansvar ett 
stort ansvar för insamlingen av WEEE. Men de kan inte åstadkomma den på egen hand. Den 
totala mängden WEEE når bevisligen inte det tillverkarfinansierade insamlingssystemet. När 
produkten är uttjänt har tillverkarna inte längre tillgång till den. Utöver incitament för 
återlämning har de ingen möjlighet att tvinga andra aktörer (exempelvis skrothandlare) att 
återlämna produkterna. Om tillverkarna ålades det juridiska ansvaret för insamlingsmålet, 
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skulle man i konsekvensens namn också behöva ge dem ansvaret för insamlingen. Ett ingrepp 
i de enskilda ländernas system för avfallshantering faller dock inte inom unionens 
ansvarsområde. Befintliga och framgångsrika infrastrukturer bör därför även fortsättningsvis 
ansvara för insamlingen. Dessutom är det inte uppenbart hur en enskild tillverkare ska kunna 
åläggas det juridiska ansvaret för ett kollektivt nationellt mål. Det är i stället medlemsstaterna, 
med alla de medel de har att tillgå, som ska nå det ambitiösa insamlingsmålet. Att detta är 
genomförbart visas genom de nivåer som redan har uppnåtts i ett antal länder.

Konsumenternas ansvar

Konsumenterna har också ett stort ansvar för att WEEE hanteras på rätt sätt. Alltför många 
produkter ligger antingen bortglömda eller outnyttjade i lådor eller läggs felaktigt i 
hushållssoporna. Ett system från tillverkarnas sida för att uppmuntra till återlämning skulle 
säkert kunna bidra till att konsumenterna tar hand om sina produkter på rätt sätt. De ska dock 
också själva ha ett ansvar för att produkterna återlämnas till insamlingsanläggningar eller 
distributörerna. Detta ansvar kan och bör man inte ta ifrån konsumenterna. Finansiering för 
insamling vid konsumenternas husdörrar bör i detta sammanhang förkastas. Det skulle även 
innebära ett ingrepp i beprövade insamlingsstrukturer, t.ex. kommunernas, utan att man för 
den skull skulle vinna några miljömässiga fördelar, dvs. att minska andelen WEEE i omlopp 
utanför det officiella insamlingssystemet. 

Registrering

Sedan direktivet trädde i kraft har det visat sig att medlemsstaternas skilda tillämpning av det 
har lett till en omfattande byråkrati och därmed kostnader. Detta är ett betydande hinder för 
den fria inre marknaden. Enligt kommissionens konsekvensbedömning1 skulle man här kunna 
spara in utgifter till en omfattning av 66 miljoner euro per år. Det gäller framför allt de olika 
registreringsförhållandena i medlemsstaterna. Även bestämmelserna om rapporteringskrav 
skiljer sig kraftigt åt i medlemsstaterna. Därför välkomnas kommissionens förslag om att man 
genom driftskompatibilitet ska underlätta utbytet av uppgifter mellan medlemsstaterna. Detta 
är något som bör utvecklas vidare, genom att registreringen sker över Internet. 
Driftskompatibiliteten mellan register förhindrar också att tillverkarna belastas med att 
avgifter tas ut av dem flera gånger. Denna harmonisering av registrerings- och 
rapporteringsformaten kommer att ge väsentligen minskade förvaltningskostnader och leda till 
en mer enhetlig tillämpning av direktivet. Viktigt är i sammanhanget att medlemsstaternas 
uppgiftsunderlag harmoniseras eftersom de nationella uppgifterna i dag inte är jämförbara. 
Till exempel beräknar medlemsstaterna vikt på olika sätt. Man måste avskaffa det krav som 
finns i flera medlemsstater om att tillverkaren måste vara etablerad i medlemsstaten för att få 
släppa ut produkter på marknaden eftersom detta krav hindrar den inre marknaden. Det ska 
räcka med att ett i medlemsstaten bosatt ombud fullgör tillverkarens skyldigheter. Att de 
skyldigheter som tillverkarna åläggs genom direktivet genomförs garanteras även i 
fortsättningen genom medlemsstaternas myndigheter och särskilt bördan för små och 
medelstora företag kommer att minskas.

                                               
1 Konsekvensbedömning i KOM(2008)0810.
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Kategorier av elektriska och elektroniska produkter

Genom en ytterligare förenkling minskas de nuvarande tio produktkategorierna till enbart 
fem. Detta återspeglar nuvarande praxis och gör att onödig byråkrati kan undvikas. 
Utgångspunkten för kategorierna har varit miljöskyddet: vid indelningen har man beaktat 
likheter i produkternas sammansättning och deras miljömässiga påverkan. När det gäller 
räckvidden är kategorierna irrelevanta, de är bara relevanta i fråga om nivåerna för 
återvinning, materialåtervinning och förberedelsen för återanvändning. 

Tillämpningsområde

Erfarenheterna har visat att medlemsstaterna har tolkat och tillämpat direktivet på helt olika 
sätt. Därför bör inte längre gruppindelningen i enskilda kategorier vara det avgörande för 
fastställandet om en produkt måste uppfylla kraven i direktivet utan i princip ska allt WEEE 
omfattas. I detta ryms också ett av de viktigaste syftena med omarbetningen av direktivet: att 
klargöra rättsläget. Undantag från tillämpningsområdet ska fastställas i direktivet av 
lagstiftaren själv. En uttömmande produktförteckning är inte ändamålsenlig, eftersom EEE-
branschen är en snabbt föränderlig marknad, vilket skulle innebära att direktivet ständigt 
måste omarbetas och aldrig vara helt aktuellt.

Produkter med dubbla användningsområden

Ett tydliggörande behövs också när det gäller produkter med dubbla användningsområden. 
Produkter som kan användas både privat och yrkesmässigt vållar i dag problem vid 
indelningen i ”produkter mellan företag och konsumenter” och produkter ”mellan företag och 
företag”. I fråga om ett flertal produkter är det inte uppenbart om de kommer att hamna i ett 
hushåll eller hos ett företag. Insamling av WEEE från privathushåll är emellertid oftast mera 
kostnadskrävande. Det finns risk för att dessa produkter deklareras som icke-hushålls-WEEE 
och att det därmed uppstår problem med finansieringen av WEEE från hushåll. Därför måste 
det införas en enkel och tydlig bestämmelse.

Standarder för insamling, behandling och materialåtervinning 

Det finns i dag stora kvalitetsskillnader i fråga om insamling, behandling och 
materialåtervinning av WEEE. Här måste man omedelbart vidta åtgärder för miljöns skull. 
Felaktig insamling, behandling och materialåtervinning är mycket skadligt för miljön. 
Dessutom försvåras konkurrensen av kvalitetsskillnader. Standarder för insamling, behandling 
och materialåtervinning skulle motverka detta. Dessutom har det visat sig att vissa 
medlemsstater ännu inte har tillräckligt många materialåtervinningsanläggningar och att den 
fria konkurrensen hindras av kollektiva insamlingssystem. 

Kostnader som uppstår

Tillverkarna ska integrera kostnaderna för insamling och behandling i produktpriset. På så sätt 
sporras de att sänka dessa kostnader. Likartade schablonavgifter för olika produkter av samma 
slag, vilket ofta förekommer i de länder som har infört extra kostnader, upplyser inte 
konsumenterna om de faktiska materialåtervinnings- och behandlingskostnaderna. 
Schablonkostnader återspeglar varken de faktiska kostnaderna för uttjänt WEEE eller dess 
miljöpåverkan. Dessutom tar dessa kostnader ingen hänsyn till produkter som har ett positivt 
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värde efter det att de blivit uttjänta. Detta verktyg har alltså inte visat sig fungera när det 
gäller att ge konsumenterna information om möjligheten att materialåtervinna produkten. 

Målet med de föreslagna ändringarna är att få till stånd högre separata insamlingsnivåer, att se 
till att WEEE i mindre utsträckning går förlorat inom WEEE-systemet, att undvika olaglig 
transport samt att se till att WEEE behandlas med samma höga standard. Vidare ska de 
nuvarande byråkratiska kraven minskas och hindren för den inre marknaden undanröjas.


