
\\doc_sean\a5-01\a5-0148.01\da_err.doc PE 297.210/end/err

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
1999













2004

Mødedokument

10. maj 2001 A5-0148/2001/err

E R R A T U M

til betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om affald af elektrisk og 
elektronisk udstyr

(KOM(2000) 347 - C5-0414/2000 - 2000/0158(COD))

Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik

Ordfører: Karl-Heinz Florenz
A5-0148/2001

Ændringsforslag 37 får følgende ordlyd:

Ændringsforslag 37
Artikel 5

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at producenterne 
indfører ordninger til behandling af WEEE. 
Med henblik på artikel 4 i direktiv 
75/442/EØF skal denne behandling mindst 
omfatte udtagning af alle væsker og selektiv 
behandling, i overensstemmelse med bilag II 
til nærværende direktiv, forudsat at denne 
behandling ikke hindrer genbrug og 
genvinding af komponenter eller komplette 
apparater.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at producenterne 
indfører kollektive og/eller individuelle 
ordninger til behandling af WEEE under 
anvendelse af den nyeste nyttiggørelses- og 
genvindingsteknologi. Med henblik på 
artikel 4 i direktiv 75/442/EØF skal denne 
behandling mindst omfatte udtagning af alle 
væsker og selektiv behandling, i 
overensstemmelse med bilag II til 
nærværende direktiv, forudsat at denne 
behandling ikke hindrer genbrug og 
genvinding af komponenter eller komplette 
apparater.

2. Medlemsstaterne sikrer, at virksomheder 
og foretagender, der udfører behandlings-
processer, indhenter tilladelse fra de 
kompetente myndigheder i overensstem-
melse med artikel 9, 10 og 11 i direktiv 
75/442/EØF. 

2. Medlemsstaterne sikrer, at virksomheder 
og foretagender, der udfører behandlings-
processer, indhenter tilladelse fra de 
kompetente myndigheder i overensstem-
melse med artikel 9, 10 og 11 i direktiv 
75/442/EØF.
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Den i artikel 11, stk. 1, litra b), i direktiv 
75/442/EØF omhandlede fritagelse fra 
kravet om tilladelse kan finde anvendelse på 
nyttiggørelse af WEEE, såfremt de 
kompetente myndigheder foretager en 
inspektion inden registreringen, for at sikre 
overensstemmelse med artikel 4 i direktiv 
75/442/EØF.

Den i artikel 11, stk. 1, litra b), i direktiv 
75/442/EØF omhandlede fritagelse fra 
kravet om tilladelse kan finde anvendelse på 
nyttiggørelse af WEEE, såfremt de 
kompetente myndigheder foretager en 
inspektion inden registreringen, for at sikre 
overensstemmelse med artikel 4 i direktiv 
75/442/EØF.

Ved inspektionen kontrolleres: Ved inspektionen kontrolleres:

a) typen og mængderne af det affald, der 
skal behandles

a) typen og mængderne af det affald, der 
skal behandles

b) de generelle tekniske krav, der skal 
opfyldes

b) de generelle tekniske krav, der skal 
opfyldes

c) de sikkerhedsforholdsregler, der skal 
træffes.

c) de sikkerhedsforholdsregler og 
forholdsregler til beskyttelse af 
arbejdstagernes sundhed, der skal træffes .

Inspektion foretages en gang om året, og 
medlemsstaterne sender resultatet til 
Kommissionen.

Inspektion foretages en gang om året, og 
medlemsstaterne sender resultatet til 
Kommissionen.

3. Medlemsstaterne sikrer, at virksomheder 
og foretagender, der udfører 
behandlingsprocesser, oplagrer og behandler 
WEEE i overensstemmelse med de tekniske 
krav i bilag III.

3. Medlemsstaterne sikrer, at virksomheder 
og foretagender, der udfører 
behandlingsprocesser, oplagrer og behandler 
WEEE i overensstemmelse med de tekniske 
krav i bilag III.

4. Medlemsstaterne sikrer, at den i stk. 2 
omhandlede tilladelse omfatter alle de 
betingelser, der er nødvendige til opfyldelse 
af kravene i stk. 1 og 3 og artikel 6.

4. Medlemsstaterne sikrer, at den i stk. 2 
omhandlede tilladelse omfatter alle de 
betingelser, der er nødvendige til opfyldelse 
af kravene i stk. 1 og 3 og artikel 6.

5. Behandling af WEEE kan også finde sted 
uden for den respektive medlemsstat eller 
EF, forudsat at transporten heraf finder sted i 
overensstemmelse med Rådets forordning 
nr. (EØF) nr. 259/93.

5. Behandling af WEEE kan også finde sted 
uden for den respektive medlemsstat eller 
EF, forudsat at transporten heraf finder sted i 
overensstemmelse med Rådets forordning 
(EØF) nr. 259/93. I så tilfælde sikrer
medlemsstaterne , at producenterne 
afleverer WEEE til virksomheder eller 
foretagender, der opfylder mindstekrav 
svarende til betingelserne i denne artikel, 
medmindre der kan fremlægges bevis for 
genbrug af komplette apparater. 
Medlemsstaterne kan i overensstemmelse 
med Rådets forordning 259/93 modsætte 
sig transporter, der ikke opfylder mindste-
kravene til behandlingens kvalitet i stk. 1.
5 a.  Medlemsstaterne søger at sikre, at 
anlæg eller virksomheder, der udfører 
behandlingsaktiviteter, indfører 
certificerede miljøforvaltningssystemer.
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Begrundelse:
Stk. 5a (nyt): Certificerede miljøforvaltningssystemer er et egnet middel til at forbedre virksomheders indsats på 
miljøbeskyttelsesområdet. Medlemsstaterne bør derfor fremme virksomhedernes indførelse af sådanne systemer. 
(Denne tekst svarer til Europa-Parlamentets ændringsforslag til direktivet om udrangerede motorkøretøjer).

(Vedrører DA)


