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PROCEDUREVERLOOP

Bij schrijven van 28 juli 2000 diende de Commissie, overeenkomstig artikel 251, lid 2 en 
artikel 175, lid 1 van het EG-Verdrag, bij het Parlement het voorstel in voor een richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur 
(COM(2000) 347 – 2000/0158(COD)).

Op 8 september 2000 gaf de Voorzitter van het Parlement kennis van de verwijzing van dit 
voorstel naar de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid als commissie 
ten principale en naar de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie als 
medeadviserende commissie (C5-0414/2000).

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid benoemde op haar 
vergadering van 19 juni 2000 Karl-Heinz Florenz tot rapporteur.

Zij behandelde het Commissievoorstel en het ontwerpverslag op haar vergaderingen van 
27 februari, 22 maart en 24 april 2001.

Op laatstgenoemde vergadering hechtte zij met 44 stemmen voor bij 1 onthouding haar 
goedkeuring aan de ontwerpwetgevingsresolutie.

Bij de stemming waren aanwezig: Caroline F. Jackson (voorzitter), Karl-Heinz Florenz 
(rapporteur); Per-Arne Arvidsson, Jean-Louis Bernié (verving Hans Blokland), David Robert 
Bowe, John Bowis, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, 
Michl Ebner (verving Maria del Pilar Ayuso González), Carlo Fatuzzo (verving Marielle de 
Sarnez), Marialiese Flemming, Laura González Álvarez, Robert Goodwill, Françoise Grossetête, 
Cristina Gutiérrez Cortines, Heidi Anneli Hautala (verving Alexander de Roo), Marie Anne Isler 
Béguin, Christa Klaß, Eija-Riitta Anneli Korhola, Bernd Lange, Peter Liese, Torben Lund, 
Rosemarie Müller, Riitta Myller, Giuseppe Nisticò, Karl Erik Olsson, Ria G.H.C. Oomen-
Ruijten, Mihail Papayannakis, Marit Paulsen, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido 
Sacconi, Ulla Margrethe Sandbæk (verving Jean Saint-Josse), Jacques Santkin (verving Anneli 
Hulthén), Karin Scheele, Ursula Schleicher (verving Cristina García-Orcoyen Tormo), Horst 
Schnellhardt, Inger Schörling, Jonas Sjöstedt, Renate Sommer, María Sornosa Martínez, Bart 
Staes (verving Patricia McKenna), Dirk Sterckx (verving Jules Maaten), Catherine Stihler, 
Antonios Trakatellis, Kathleen Van Brempt (verving Carlos Lage), Phillip Whitehead en Rainer 
Wieland (verving Emilia Franziska Müller).

Het advies van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie is bij het verslag 
gevoegd.

Het verslag werd ingediend op 3 mei 2001.

De termijn voor de indiening van amendementen wordt bekendgemaakt in de ontwerpagenda 
voor de vergaderperiode waarin het verslag wordt behandeld.
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WETGEVINGSVOORSTEL

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende afgedankte 
elektrische en elektronische apparatuur (COM(2000) 347 – C5-0414/2000 – 
2000/0158(COD))

Dit voorstel wordt als volgt gewijzigd:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 8

(8) De doelstelling om het beheer van AEEA 
te verbeteren, kan niet op doeltreffende 
wijze door de lidstaten afzonderlijk worden 
verwezenlijkt. In het bijzonder leiden 
verschillen tussen de nationale toepassingen 
van het beginsel van 
producentenverantwoordelijkheid tot 
substantiële verschillen in de financiële 
lasten voor ondernemers. Het bestaan van 
verschillen in nationaal beleid ten aanzien 
van het beheer van AEEA belemmert de 
doeltreffendheid van het nationale 
recyclingbeleid.

(8) De doelstelling om het beheer van AEEA 
te verbeteren, kan niet op doeltreffende 
wijze door de lidstaten afzonderlijk worden 
verwezenlijkt. In het bijzonder leiden 
verschillen tussen de nationale toepassingen 
van het beginsel van 
producentenverantwoordelijkheid tot 
substantiële verschillen in de financiële 
lasten voor ondernemers. Het bestaan van 
verschillen in nationaal beleid ten aanzien 
van het beheer van AEEA belemmert de 
doeltreffendheid van het nationale 
recyclingbeleid. Daarom moeten de 
belangrijkste elementen (definities, 
toepassingsgebied, doelstellingen van 
inzameling en nuttige toepassing) op 
Europees niveau worden geharmoniseerd.

Motivering
Milieudoelstellingen moeten zo mogelijk op Europees niveau worden geharmoniseerd en 
nagestreefd.

Amendement 2
Overweging 8 bis (nieuw)

 (8 bis) Het basisbeginsel achter de 
richtlijn is de uitgebreide 
producentenverantwoordelijkheid. De 
richtlijn past ook het beginsel toe van de 
internalisering van externe kosten.

Motivering
Doel van het beginsel van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid is dat, door de 
producenten financieel verantwoordelijk te maken voor hun producten wanneer ze afgedankt 

1 PB C 365 van 19.12.2000, blz. 184.
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worden, een stroomopwaarts effect wordt gecreëerd dat resulteert in milieuvriendelijke 
ontwerpen, waarbij rekening wordt gehouden met de duurzaamheid en met de mogelijkheid om 
het product te herstellen of te verbeteren, te demonteren en te recycleren. 

De kosten van het verwijderen van AEEA, die tot nu toe door de plaatselijke overheid zijn 
gedragen, meestal als onderdeel van de afvalverwijdering, moeten nu worden geïnternaliseerd 
en er moet worden voorzien in hergebruik, recycling en demonteren van deze apparatuur. Het 
uiteindelijk doel is afval te voorkomen.

Amendement 3
Overweging 9

(9) De bepalingen van deze richtlijn zijn van 
toepassing op alle betrokken producten en 
producenten, ongeacht de verkoopstechniek, 
dus met inbegrip van afstandsverkoop en 
elektronische handel.

(9) De bepalingen van deze richtlijn zijn van 
toepassing op alle betrokken producten en 
producenten, ongeacht de verkoopstechniek, 
dus met inbegrip van afstandsverkoop en 
elektronische handel. Daarbij moet erop 
worden toegezien dat de verplichtingen 
voor producenten en distributeurs bij 
dergelijke afzetsystemen op 
geharmoniseerde wijze geformuleerd en 
nageleefd worden om te voorkomen dat de 
kosten in verband met de behandeling van 
via afstandsverkoop verkochte apparatuur 
ten laste komen van andere afzetsystemen.

Motivering
Hiermee moet worden bereikt dat grensoverschrijdende handel via e-commerce op gelijke wijze 
wordt behandeld.

Amendement 4
Overweging 10

(10) Deze richtlijn moet van toepassing zijn 
op alle door consumenten gebruikte 
elektrische en elektronische apparaten 
alsook op voor bedrijfsmatig gebruik 
bedoelde elektrische en elektronische 
apparaten die in de huishoudelijkafvalstroom 
terechtkunnen komen. Deze richtlijn dient te 
gelden zonder afbreuk te doen aan de 
gemeenschapswetgeving betreffende 
veiligheids- en gezondheidsvoorschriften en 
aan de specifieke gemeenschapswetgeving 
betreffende afvalbeheer, in het bijzonder 
richtlijn 91/157/EEG van de Raad van 
18 maart 1991 inzake batterijen en accu's die 
gevaarlijke stoffen bevatten, zoals gewijzigd 
bij richtlijn 98/101/EG van de Commissie.

(10) Deze richtlijn moet van toepassing zijn 
op alle door consumenten gebruikte 
elektrische en elektronische apparaten 
alsook op voor bedrijfsmatig gebruik 
bedoelde elektrische en elektronische 
apparaten die in de huishoudelijk-
afvalstroom terechtkunnen komen. Deze 
richtlijn dient te gelden zonder afbreuk te 
doen aan de nationale en 
gemeenschapswetgeving betreffende 
veiligheids- en gezondheidsvoorschriften ter 
bescherming van alle personen die in 
aanraking komen met afgedankte 
elektrische en elektronische apparatuur, en 
aan de specifieke gemeenschapswetgeving 
betreffende afvalbeheer, in het bijzonder 
richtlijn 91/157/EEG van de Raad van 
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18 maart 1991 inzake batterijen en accu's die 
gevaarlijke stoffen bevatten, zoals gewijzigd 
bij richtlijn 98/101/EG van de Commissie.

Motivering

Het Commissievoorstel bevat weinig details over de mogelijke gezondheids- en 
veiligheidsrisico's voor personen die in aanraking komen met AEEA. Verwijzing naar nationale 
veiligheidsvoorschriften is belangrijk, omdat deze strenger kunnen zijn dan de EU-voorschriften.

Amendement 5
Overweging 10 bis (nieuw)

(10 bis) De richtlijn inzake batterijen en 
accu's die gevaarlijke stoffen bevatten, 
dient, mede in verband met deze richtlijn, 
zo spoedig mogelijk herzien te worden.

Motivering

De Europese Commissie is al jaren bezig met een voorstel tot herziening van de richtlijn inzake 
batterijen en accu's die gevaarlijke stoffen bevatten (91/157/EEG). Het is van belang dat de 
herziene "batterijenrichtlijn" aansluit op deze richtlijn. Betreffend Commissievoorstel dient zo 
snel mogelijk naar het Europees Parlement en de Raad gestuurd te worden.

Amendement 6
Overweging 11

(11) Er dienen zo spoedig mogelijk 
bepalingen te worden opgesteld inzake het 
ontwerp en de fabricage van elektrische en 
elektronische apparatuur die ervoor moet 
zorgen dat de milieueffecten gedurende de 
gehele levenscyclus daarvan worden 
geminimaliseerd. Met het oog op de 
algemene samenhang van de richtlijnen 
met betrekking tot elektrische en 
elektronische apparatuur moeten deze 
bepalingen tot stand worden gebracht 
overeenkomstig de beginselen die zijn 
omschreven in de resolutie van de Raad 
van 7 mei 1985 betreffende een nieuwe 
aanpak op het gebied van de technische 
harmonisatie en normalisatie1.
___________
1 PB L 136 van 4.6.1985, blz. 1.

(11) De Commissie dient zo spoedig 
mogelijk bepalingen op te stellen inzake het 
ontwerp en de fabricage van elektrische en 
elektronische apparatuur die ervoor moet 
zorgen dat de milieueffecten gedurende de 
gehele levenscyclus daarvan worden 
geminimaliseerd. De lidstaten dienen het 
ontwerp en de productie van elektrische en 
elektronische apparatuur te bevorderen, de 
reparatie, de mogelijkheid tot verbetering, 
hergebruik, demontage en recycling ervan 
te vergemakkelijken en met deze aspecten 
volledig rekening te houden.

Motivering

De preventie van afval van AEEA wordt in artikel 1 benadrukt. Verder worden er in deze 
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richtlijn geen initiatieven ontplooid in de richting van preventie als gevolg van de opdeling in 
drie voorstellen waarvan de laatste met name gericht dient te zijn op het ontwerp en de 
fabricage van elektrische en elektronische apparatuur. Met het oog op de samenhang van het 
AEEA-beleid moeten in deze richtlijn tenminste enkele algemene richtsnoeren over eco-design 
worden gegeven. Het zou derhalve beter zijn deze bepalingen niet op te stellen overeenkomstig 
de beginselen die zijn omschreven in de resolutie van de Raad van 7 mei 1985 betreffende een 
nieuwe aanpak op het gebied van de technische harmonisatie en normalisatie, aangezien in het 
kader van deze "nieuwe aanpak" een aanzienlijk aantal zuiver politieke beslissingen zou worden 
toevertrouwd aan het particuliere normalisatieorgaan CENELEC, zonder dat sprake is van 
behoorlijke politieke controle of deelname van NGO's. Het is bekend dat de "nieuwe aanpak" 
niet werkt voor milieudoelstellingen.

Amendement 7
Overweging 11 bis (nieuw)

(11 bis) Teneinde de gezondheid en 
veiligheid van het personeel van de 
distributeur dat betrokken is bij het 
terugnemen en manipuleren van AEEA te 
waarborgen, dienen de lidstaten 
overeenkomstig de nationale en 
communautaire gezondheids- en 
veiligheidsvoorschriften te bepalen onder 
welke voorwaarden het terugnemen door de 
distributeurs kan worden geweigerd.

Motivering

Het Commissievoorstel gaat niet in detail in op de mogelijke gezondheids- en veiligheidsrisico's 
voor personen die in aanraking komen met AEEA.

Amendement 8
Overweging 12

(12) Gescheiden inzameling is de allereerste 
voorwaarde om de specifieke behandeling 
en recycling van AEEA te waarborgen, en is 
noodzakelijk om het vastgestelde niveau van 
bescherming van de gezondheid van mensen 
en dieren en het milieu in de Gemeenschap 
te halen. De consumenten moeten actief 
bijdragen tot het succes van deze inzameling 
en moeten worden aangemoedigd hun 
AEEA in te leveren. Met het oog daarop 
moeten geschikte voorzieningen voor het 
inleveren van AEEA, met inbegrip van 
openbare inzamelpunten waar particuliere 
huishoudens hun afval kosteloos moeten 
kunnen inleveren, worden opgezet.

(12) Gescheiden inzameling is de allereerste 
voorwaarde om de specifieke behandeling 
en recycling van AEEA te waarborgen, en is 
noodzakelijk om het vastgestelde niveau van 
bescherming van de gezondheid van mensen 
en dieren en het milieu in de Gemeenschap 
te halen. De consumenten moeten actief 
bijdragen tot het succes van deze inzameling 
en moeten worden aangemoedigd hun 
AEEA in te leveren. Met het oog daarop 
moeten aan de consument stimulansen 
zoals een statiegeldregeling worden 
geboden en moeten geschikte voorzieningen 
voor het inleveren van AEEA, met inbegrip 
van openbare inzamelpunten waar 
particuliere huishoudens hun afval kosteloos 
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moeten kunnen inleveren, worden opgezet.

Motivering

De consument heeft stimulansen nodig voor het terugbrengen van AEEA van particuliere 
huishoudens, met name de kleinere apparaten, aangezien juist dit soort apparatuur in de 
vuilnisbak terechtkomt zonder naar behoren te worden behandeld. Milieuvervuiling door kleine 
apparaten moet niet worden onderschat, aangezien de concentratie van gevaarlijke stoffen vier 
keer hoger is dan bij grotere apparaten.

Amendement 9
Overweging 13

(13) Voor AEEA van particuliere 
huishoudens moet een bepaalde 
inzamelingsdoelstelling worden nagestreefd 
om in de Gemeenschap het vastgestelde 
beschermingsniveau alsmede 
geharmoniseerde milieudoelstellingen te 
realiseren en meer in het bijzonder om te 
waarborgen dat de lidstaten zich inspannen 
om doelmatige inzamelingssystemen op te 
zetten.

(13) Om in de Gemeenschap het 
vastgestelde beschermingsniveau alsmede 
geharmoniseerde milieudoelstellingen te 
realiseren, moeten de lidstaten ervoor 
zorgen dat AEEA niet meer samen met 
ongesorteerd stedelijk afval wordt 
verwijderd en dat alle aangeboden AEEA 
afzonderlijk wordt ingezameld. Om te 
waarborgen dat de lidstaten zich inspannen 
om doelmatige inzamelingssystemen op te 
zetten, moeten zij aantonen dat zij 
gemiddeld ten minste 6 kilogram aan 
AEEA uit particuliere huishoudens per 
inwoner per jaar hebben ingezameld, 
zonder dat zulks afbreuk doet aan de 
doelstelling alle oude apparatuur 
afzonderlijk in te zamelen.

Motivering
Zie amendement 35.

Amendement 10
Overweging 13 bis (nieuw)

(13 bis) In overeenstemming met de 
Europese richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid dient aandacht te 
worden besteed aan de bevordering van 
maatregelen om volledig gebruik te maken 
van de mogelijkheden die worden geboden 
door het scheppen van banen op plaatselijk 
niveau en in de sociale economie. 
Aandacht dient te worden besteed aan de 
rol van de sociale economie en de 
mogelijkheden voor sociale 
werkgelegenheid bij inzameling, scheiding, 
hergebruik, recycling en verwerking van 
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AEEA.

Motivering

De voordelen van een AEEA-beheer situeren zich niet alleen op het milieuvlak, maar dergelijk 
beheer vormt een belangrijke bron van werkgelegenheid. In het bijzonder zijn sociale economie 
bedrijven geschikt om betaald werk te creëren en de integratie van langdurig werklozen op de 
arbeidsmarkt te bevorderen. Lidstaten met wetgeving op het vlak van AEEA stellen die ook voor 
als onderdeel van milieu- en sociale wetgeving.

Amendement 11
Overweging 14

(14) Een specifieke behandeling van AEEA 
is onontbeerlijk om de verspreiding van 
verontreinigende stoffen in het 
gerecycleerde materiaal of in de afvalstroom 
tegen te gaan. Een dergelijke behandeling 
vormt de meest doeltreffende manier om te 
garanderen dat het door de Gemeenschap 
vastgestelde milieubeschermingsniveau 
wordt bereikt. De recyclingvoorzieningen 
moeten aan bepaalde minimumnormen 
voldoen om negatieve milieueffecten in 
verband met de verwerking van AEEA te 
voorkomen.

(14) Een specifieke behandeling van AEEA 
is onontbeerlijk om de verspreiding van 
verontreinigende stoffen in het 
gerecycleerde materiaal of in de afvalstroom 
tegen te gaan. Een dergelijke behandeling 
vormt de meest doeltreffende manier om te 
garanderen dat het door de Gemeenschap 
vastgestelde milieubeschermingsniveau 
wordt bereikt. De voorzieningen of 
bedrijven die recycling- en 
behandelingsactiviteiten uitvoeren moeten 
aan bepaalde minimumnormen 
overeenkomstig gecertificeerde 
beheerssystemen voldoen om negatieve 
milieueffecten in verband met de verwerking 
van AEEA te voorkomen. Ten behoeve van 
een hoogwaardige milieubescherming 
moeten de lidstaten ervoor zorgen dat 
gebruik wordt gemaakt van verwerkings- 
en recyclingtechnologie die overeenkomt 
met de nieuwste stand van de techniek.
Bovendien zal de Europese Commissie 
voorstellen doen voor een verdere 
harmonisering van de bepalingen in de 
minimumnormen inzake recyclings- en 
behandelingsvoorzieningen en –
procedures.

Motivering

Met dit amendement moet ervoor worden gezorgd dat alle voorzieningen en bedrijven die 
behandelingsactiviteiten uitvoeren, aan bepaalde minimumnormen voldoen overeenkomstig 
gecertificeerde beheerssystemen. Dezelfde concurrentieomstandigheden en een hoog 
milieubeschermingsniveau kunnen alleen via de voorgestelde weg worden gegarandeerd. Reeds 
nu moet aan bepaalde minimumnormen worden voldaan. 

Het gebruik van verwerkings- en recyclingtechnologie die overeenkomt met de nieuwste stand 
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van de techniek is absoluut noodzakelijk omdat de oude apparatuur veel stoffen bevat die 
gevaarlijk zijn voor het milieu, zoals bijvoorbeeld kwik, deels in aanzienlijke hoeveelheden. De 
verwerking overeenkomstig de nieuwste stand van de techniek garandeert reeds in de beginfase 
van de omzetting van de richtlijn een duidelijke beperking van de milieubelasting alsmede het 
bereiken van de recyclingpercentages.

Amendement 12
Overweging 14 bis (nieuw)

(14 bis) Werknemers en werkneemsters die 
zich bezighouden met de inzameling en 
verwerking van afval, staan bloot aan een 
bijzonder groot aantal verschillende 
factoren die de gezondheid belasten. Ter 
voorkoming van gezondheids- en 
veiligheidsproblemen voor deze personen 
moet naar aanleiding van maatregelen ter 
omzetting van deze richtlijn ook rekening 
worden gehouden met de beginselen ter 
voorkoming van gevaren overeenkomstig 
artikel 6 van richtlijn 89/391/EEG1. De 
lidstaten stellen programma's op die ervoor 
zorgen dat vergunningen in de zin van 
artikel 5 van het Euratom-Verdrag alleen 
worden afgegeven wanneer ook is 
aangetoond dat de gezondheids- en 
veiligheidsvoorschriften ter bescherming 
van de aldaar werkende personen wordt 
gegarandeerd en dat deze personen over de 
noodzakelijke kwalificaties beschikken. De 
minimumeisen voor de noodzakelijke 
kwalificatie in dit vak moeten worden 
ontwikkeld.
___________
1 PB L 183 van 12.6.1989, blz. 15.

Motivering

Op alle niveaus van de besluitvorming moet ook voldoende aandacht worden besteed aan de 
gevaren voor de gezondheid en de risico's voor ongelukken waarmee werknemers die zich 
bezighouden met de inzameling, het sorteren, de conditionering en de verwerking van afval 
worden geconfronteerd. De arbeidsplaatsen in deze sector worden gekenmerkt door een groot 
aantal verschillende factoren die de gezondheid belasten. Belastende factoren zoals lawaai, stof, 
schokken, een gebrek aan sociale erkenning en stress treden vaak in combinatie met elkaar op. 
Ook is gebleken dat een bijzonder kenmerk van deze werkzaamheden is dat de 
werkomstandigheden bij de afvalverwerking, bijvoorbeeld bij de omvang met gevaarlijke stoffen, 
vanuit het standpunt van de betrokken werknemers onvoorspelbaar veranderen, wat de preventie 
op dit gebied bemoeilijkt.

In het onderhavige voorstel van de Commissie wordt zelf (blz. 11, 16, 46 e.v., 56, 57) duidelijk 
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gewezen op de grote gevaren voor de gezondheid van werknemers, vooral bij de demontage en 
bij de recyclingwerkzaamheden. Het is veelzeggend dat ook de beperkingen op het gebruik van 
broomhoudende brandvertragers onder meer wordt gemotiveerd door erop te wijzen dat "… een 
coherente invoering van dergelijke maatregelen (bedoeld wordt: dienovereenkomstige 
beschermende maatregelen voor een bepaalde arbeidsplaats) in de gehele Gemeenschap niet 
kan worden gegarandeerd" (b.z. 56/57 van het voorstel).

In het voorstel wordt er echter volledig aan voorbijgegaan dat de genoemde gevaren voor de 
gezondheid onmiddellijk en volledig vanaf de vorige genomen datum van omzetting van de 
bepalingen ten aanzien van de oude apparatuur zullen optreden. De geplande beperkingen ten 
aanzien van de gebruikte stoffen zullen daarentegen op zijn vroegst vanaf (2006) effect krijgen. 
Van een voldoende preventieve gezondheidsbescherming voor de werknemers kan echter ook 
vanaf dit tijdstip niet worden uitgegaan, omdat voor (2006) geproduceerde oude apparaten ook 
nog lang na de genoemde datum als afval zullen worden aangeboden.

Amendement 13
Overweging 15

(15) Er dient een hoog niveau van nuttige 
toepassing, met name hergebruik of 
recycling, te worden bereikt en 
producenten moeten worden 
aangemoedigd om gerecycleerd materiaal 
in nieuwe apparatuur te verwerken.

(15) Met uitzondering van apparaten die 
volledig hergebruikt moeten worden, 
moeten alle afzonderlijk ingezamelde 
AEEA ter verwerking worden aangeboden, 
waarbij een hoog niveau van nuttige 
toepassing, met name hergebruik of 
recycling, moet worden bereikt. De 
doelstellingen inzake 
recycling/hergebruik zijn realistisch en 
haalbaar en moeten derhalve juridisch 
bindend zijn.
De lidstaten dienen verder te overwegen 
naargelang het soort apparatuur aparte 
doelstellingen voor hergebruik van 
complete apparaten en/of onderdelen in te 
voeren teneinde de preventie van afval en 
hergebruik te bevorderen. De lidstaten 
moeten er evenwel voor waken dat het 
streven naar een hoog niveau van nuttige 
toepassing geen belemmering vormt voor 
het hergebruik van in goede staat 
verkerende apparaten en niet ten koste 
gaat van verenigingen zonder 
winstoogmerk die zich in de Europese 
Unie inzetten voor het hergebruik van 
deze producten. 
De lidstaten dienen verder te overwegen 
naargelang het soort apparatuur aparte 
doelstellingen voor hergebruik van 
complete apparaten en/of onderdelen in te 
voeren teneinde de preventie van afval en 
hergebruik te bevorderen.
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Motivering
Door de verplichting alle afzonderlijk ingezamelde AEEA voor verwerking aan te bieden, wordt 
het aandeel van de AEEA die op stortplaatsen terechtkomen tot een minimum gereduceerd. 
Tevens zal de toename van het volume aan verwerkte en gerecycleerde oude apparatuur leiden 
tot een verlaging van de verwerkingskosten en daarmee tot een meer economische verwerking. 
In de praktijk kan het voorkomen dat bij een inzamelingsvoorziening apparaten worden 
aangeboden die weliswaar door de laatste houder werden afgedankt, maar die volledig 
hergebruikt kunnen worden. In zulke gevallen moet het mogelijk zijn deze apparaten niet eerst 
naar de behandelings- resp. verwerkingsvoorzieningen te brengen, maar ze al vanaf het 
inzamelingspunt of zelfs eerder weer een nuttige bestemming te geven.
Overeenkomstig de Europese afvalhiërarchie moet aan het hergebruik van complete apparaten 
en hun onderdelen prioriteit worden gegeven.

Doelstellingen voor recycling en hergebruik worden noodzakelijk geacht om te vermijden dat 
nuttige toepassing  zich beperkt tot verbranding en het verwijderen van slechts een klein aantal 
waardevolle materialen, waarbij de rest wordt weggegooid. Proefprojecten hebben aangetoond 
dat de door de Commissie voorgestelde doelstellingen realistisch zijn.

Indien het hergebruik van volledige apparaten ook in de doelstellingen wordt opgenomen dan 
zou dat het toezicht en de administratie wel ingewikkelder maken, maar het is belangrijk dat de 
richtlijn geen omgekeerd effect heeft op de organisaties zonder winstoogmerk, die een 
belangrijke maatschappelijk en ecologische bijdrage leveren door beroepsopleiding aan te 
bieden aan de kansarmen en door het AEEA op een milieuvriendelijke wijze te beheren en te 
herproduceren.

De ontwikkeling van nieuwe technologieën op het gebied van nuttige toepassingen, recycling en 
verwerking zorgt ervoor dat alle technologische opties door de lidstaten worden onderzocht.

Amendement 14
Overweging 15 bis (nieuw)

 (15 bis) De lidstaten dienen erop toe te zien 
dat gebruikte elektrische en elektronische 
apparatuur die wordt uitgevoerd naar niet-
EU-landen geschikt en bestemd is voor 
hergebruik en niet bestemd is voor 
recyclage, nuttige toepassing, verwijdering 
of eindverwerking.

Motivering

Het gevaar dat AEEA onder het mom van hergebruik wordt gedumpt in landen buiten de EU is 
niet denkbeeldig. De lidstaten dienen er daarom voor te zorgen dat alleen bruikbare elektrische 
en elektronische apparatuur wordt uitgevoerd naar landen buiten de EU die ook daadwerkelijk 
hergebruikt gaat worden.

(Amendement 15)
Overweging 16

(16) De voornaamste uitgangspunten ten (16) De voornaamste uitgangspunten ten 
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aanzien van de financiering met betrekking 
tot het beheer van AEEA moeten door de 
Gemeenschap worden vastgesteld en de 
financieringsstelsels moeten tot hoge 
inzamelingsniveaus bijdragen alsook tot de 
toepassing van het beginsel van 
producentenverantwoordelijkheid. Wil men 
optimaal van het beginsel van 
producentenverantwoordelijkheid kunnen 
profiteren, dan moeten de producenten 
worden aangemoedigd hun 
verantwoordelijkheid op individuele basis 
na te komen, met dien verstande dat zij 
reeds voor de financieringsverplichting 
waarin deze richtlijn voorziet, van kracht 
wordt tot de financiering van het beheer 
van afgedankte producten die in de 
handel werden gebracht dienen bij te 
dragen.

aanzien van de financiering met betrekking 
tot het beheer van AEEA moeten door de 
Gemeenschap worden vastgesteld en de 
financieringsstelsels moeten tot hoge 
inzamelingsniveaus bijdragen alsook tot de 
toepassing van het beginsel van 
producentenverantwoordelijkheid.

Motivering
Het is inhoudelijk zinvoller de details omtrent de verantwoordelijkheid van de producenten in 
overweging 17 te vermelden. 

Amendement 16
Overweging 17

(17) Gebruikers van elektrische en 
elektronische apparatuur in particuliere 
huishoudens dienen de mogelijkheid te 
hebben hun AEEA kosteloos in te leveren. 
De producenten dienen derhalve de 
verwerking, nuttige toepassing en 
verwijdering van AEEA te financieren. Om 
voor de producenten de kosten te drukken 
die samenhangen met het beheer van 
afgedankte producten die reeds op de 
markt zijn gebracht (historische 
voorraad), dient in een overgangsperiode 
te worden voorzien. Voor de financiering 
van het beheer van de historische voorraad 
zijn alle actuele producenten gezamenlijk 
verantwoordelijk; zij kwijten zich van deze 
taak door het opzetten van individuele of 
collectieve systemen. De collectieve 
systemen mogen niet zodanig zijn dat 
fabrikanten van gespecialiseerde 
producten, kleine producenten, importeurs 
en nieuwkomers op de markt ervan worden 
uitgesloten.

(17) Gebruikers van elektrische en 
elektronische apparatuur in particuliere 
huishoudens dienen de mogelijkheid te 
hebben hun AEEA kosteloos in te leveren. 
De producenten dienen derhalve de 
inzameling vanaf de 
inzamelingsvoorziening, verwerking, 
nuttige toepassing en verwijdering van 
AEEA te financieren. Wil men optimaal 
van het beginsel van 
producentenverantwoordelijkheid kunnen 
profiteren, dan moeten de producenten de 
financiering zo veel mogelijk individueel 
verzorgen. Voor de financiering van het 
beheer van afval van producten die reeds 
op de markt zijn gebracht (historische 
voorraad) zijn daarentegen alle actuele 
producenten gezamenlijk verantwoordelijk; 
zij kwijten zich van deze taak door het 
opzetten van individuele of collectieve 
systemen. 
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Motivering
De producenten moeten ook de inzameling vanaf het inzamelingspunt financieren.
Aan een individuele financiering moet voorrang worden gegeven boven collectieve financiering, 
omdat de individuele verantwoordelijkheid van de producenten rechtstreeks gevolgen zal hebben 
in de zin van een beter voor recycling geschikt ontwerp van hun producten.
De verwijdering van de historische voorraad kan daarentegen alleen maar collectief worden 
gefinancierd, omdat zich een grote hoeveelheid zogenaamde No-Name- en weesproducten op de 
markt bevindt, d.w.z. producten waarvan de producenten niet meer zijn vast te stellen of 
waarvan de producenten niet meer bestaan. Verder is er sprake geweest van een soms 
aanzienlijke verschuiving van de marktaandelen onder de diverse producenten, zodat een 
individuele financiering voor een groot aantal producenten onmogelijk zou zijn op te brengen.

Amendement 17
Overweging 17 bis (nieuw)

(17 bis) De kosten voor de inzameling, 
behandeling en ecologisch verantwoorde 
verwijdering van AEEA moeten in de prijs 
van het product worden doorberekend.
Lidstaten waar vóór de inwerkingtreding 
van deze richtlijn reeds andere 
financieringsovereenkomsten van kracht 
waren, moeten in afwachting van het 
resultaat van een eventuele herziening van 
de richtlijn, doch gedurende maximaal tien 
jaar na de inwerkingtreding ervan de 
mogelijkheid krijgen om aan die akkoorden 
vast te houden.
De verantwoordelijkheid voor de 
financiering van het beheer van de 
historische voorraad komt collectief te 
liggen bij alle producenten die bestaan op 
het moment dat de kosten worden gemaakt, 
en daarbij worden de kosten naar 
evenredigheid van hun marktaandeel per 
soort apparaat naar volume omgeslagen.
De lidstaten zorgen ervoor dat de 
producenten gedurende een op basis van de 
gemiddelde levensduur van de apparaten 
vast te stellen overgangsperiode van 
maximaal tien jaar na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn de mogelijkheid krijgen 
op vrijwillige basis de kosten van 
inzameling, behandeling en ecologisch 
verantwoorde verwijdering van de 
historische voorraad bij de verkoop van 
nieuwe producten tegenover de consument 
aan te tonen. Producenten die van deze 
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regeling gebruik maken, moeten 
garanderen dat de aangegeven kosten een 
getrouw beeld geven van de reëel gemaakte 
kosten.

Motivering
Zie amendement 46.

Amendement 18
Overweging 18

(18) Voorlichting van de gebruikers over 
de inzamelingssystemen en over hun eigen 
rol bij het beheer van AEEA is 
onontbeerlijk om de inzameling van AEEA 
te doen slagen. Dit houdt ook in dat 
elektrische en elektronische apparatuur die 
in vuilnisbakken of vergelijkbare vormen 
van gemeentelijke afvalinzameling terecht 
zou kunnen komen, van een duidelijk 
merkteken wordt voorzien.

(18) Voorlichting van de gebruikers over 
de verplichting oude apparatuur niet meer 
samen met ongesorteerd stedelijk afval te 
verwijderen en alle oude apparatuur in 
voorkomend geval afzonderlijk in te 
zamelen, alsmede over de 
inzamelingssystemen en over hun eigen rol 
bij het beheer van AEEA is onontbeerlijk 
om de inzameling van AEEA te doen 
slagen. Dit houdt ook in dat elektrische en 
elektronische apparatuur die in 
vuilnisbakken of vergelijkbare vormen van 
gemeentelijke afvalinzameling terecht zou 
kunnen komen, van een duidelijk 
merkteken wordt voorzien.

Motivering
De gebruikers moeten ervan op de hoogte gesteld worden dat oude apparatuur - zoals de 
rapporteur heeft voorgesteld - niet meer samen met ongesorteerd huisvuil of ander ongesorteerd 
stedelijk afval mag worden verwijderd en dat deze apparatuur afzonderlijk moet worden 
ingezameld. 

Amendement 19
Overweging 19

(19) De verstrekking door producenten van 
inlichtingen aan verwerkingsinstallaties is 
van belang om het beheer, en in het 
bijzonder de verwerking, van AEEA te 
vergemakkelijken.

(19) De verstrekking door producenten van 
inlichtingen over onderdelen en materialen 
is van belang om het beheer, met inbegrip 
van hergebruik, recycling en ecologisch 
verantwoorde verwerking, van AEEA te 
vergemakkelijken.

Motivering

Niet alleen verwerkingsinstallaties, maar ook centra voor hergebruik en de recyclingsector 
hebben behoefte aan meer informatie over onderdelen en materialen en de aanwezigheid van 
schadelijke stoffen, alsmede handleidingen voor het opknappen of moderniseren van EEA.

Amendement 20
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Overweging 19 bis (nieuw)

(19 bis) De lidstaten dienen zorg te dragen 
voor inspectie- en controlesystemen ter 
waarborging van een correcte 
tenuitvoerlegging van de voorschriften van 
deze richtlijn

Motivering

De correcte tenuitvoerlegging van de milieuwetgeving is een van de prioriteiten van het 
Europees Parlement. Dat werd onlangs andermaal benadrukt tijdens het overleg over een EU-
aanbeveling betreffende minimumcriteria voor milieu-inspecties.

Amendement 21
Overweging 20

(20) Gegevens over het aantal en het 
gewicht van elektrische en elektronische 
apparaten die in de Gemeenschap op de 
markt komen en over het niveau van 
inzameling en recycling van AEEA zijn 
noodzakelijk om het welslagen van de 
inzamelingssystemen te kunnen meten.

(20) Gegevens over het aantal en het 
gewicht van elektrische en elektronische 
apparaten die in de Gemeenschap op de 
markt komen en over het niveau van 
inzameling, nuttige toepassing, hergebruik 
(met inbegrip van het hergebruik van 
complete apparaten), en recycling en 
uitvoer van AEEA zijn noodzakelijk om op 
het bereiken van de doelstellingen van 
onderhavige richtlijn toe te zien.

Motivering
Om de tenuitvoerlegging van de richtlijn te controleren en om een overzicht te krijgen van het 
niveau van hergebruik en recycling met het oog op het formuleren van passende doelen na 2008 
is er behoefte aan volledige informatie over de afvalstroom, waarbij voor het hergebruik van 
hele apparaten afzonderlijke doelen moeten worden geformuleerd.

Amendement 22
Artikel 1

Deze richtlijn beoogt als eerste prioriteit de 
preventie van afval van afgedankte 
elektrische en elektronische apparaten, 
hierna "AEEA" genoemd en daarnaast het 
hergebruik, de recycling en andere nuttige 
toepassingen van dergelijke afvalstoffen 
om zo de verwijdering van afvalstoffen te 
beperken. Voorts beoogt deze richtlijn een 
verbetering van de milieuprestaties van alle 
deelnemers aan de markt die betrokken 
zijn bij de levenscyclus van elektrische en 
elektronische apparatuur, en in het 
bijzonder ondernemingen die rechtstreeks 

Deze richtlijn beoogt als eerste prioriteit de 
preventie van afval van afgedankte 
elektrische en elektronische apparaten, 
hierna "AEEA" genoemd en daarnaast het 
hergebruik, de recycling en andere nuttige 
toepassingen van dergelijke afvalstoffen 
om zo de verwijdering van afvalstoffen te 
beperken. Voorts beoogt deze richtlijn een 
verbetering van de milieuprestaties van alle 
betrokkenen bij de levenscyclus van 
elektrische en elektronische apparatuur, en 
in het bijzonder ondernemingen die 
rechtstreeks bij de verwerking van 
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bij de verwerking van afgedankte 
elektrische en elektronische apparatuur 
betrokken zijn.

afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur betrokken zijn.

Motivering
Niet alleen de deelnemers aan de markt, maar ook o.a. consumenten zijn betrokken bij de 
levenscyclus van elektrische en elektronische apparatuur. Daarom moeten zij een bijdrage 
leveren aan de verbetering van de milieubescherming door bijvoorbeeld oude apparatuur niet 
meer via het stedelijk afval in te leveren, maar deze bij een inzamelingsvoorziening aan te 
bieden.

Amendement 23
Artikel 2, lid 1

1. Deze richtlijn is van toepassing op alle 
elektrische en elektronische apparatuur die 
onder de in bijlage I A genoemde 
categorieën valt.

1. Deze richtlijn is van toepassing op alle 
elektrische en elektronische apparatuur die 
onder de in bijlage I A genoemde 
categorieën valt, alsmede op AEEA, met 
inbegrip van kabels, reserve- en wisseldelen 
hiervoor. Dit geldt onafhankelijk van de 
vraag hoe het apparaat gedurende het 
gebruik is onderhouden of gerepareerd en 
of het voorzien is van door de producent 
geleverde bouwelementen of andere 
elementen waarvan de inbouw als reserve- 
of wisseldelen in overeenstemming is met 
de daarvoor geldende communautaire of 
nationale voorschriften.

Motivering

Niet alleen reserve- en wisseldelen, ook kabels moeten in aanmerking worden genomen, omdat 
ook deze gevaarlijke stoffen bevatten en gescheiden moeten worden verwerkt.

Amendement 24
Artikel 2, lid 2

2. Artikel 4, leden 1, 3, 4 en 5, en de 
artikelen 7 en 9 zijn niet van toepassing 
op elektrische en elektronische apparaten 
die onder de categorieën 8, 9 en 10 van 
bijlage I A vallen.

Schrappen.

Motivering
De apparaten die onder de categorieën 8, 9 en 10 vallen (medische apparatuur, meet- en 
controle-instrumenten voor toezicht en controle, automaten) worden overwegend in de 
beroepssfeer gebruikt. Het is overbodig om voor deze apparaten een uitzondering te maken op 
artikel 4, leden 1 en 5, alsmede op de artikelen 7 en 9, aangezien deze bepalingen uitsluitend 
betrekking hebben op apparaten uit particuliere huishoudens.
Als de bepalingen van artikel 4, lid 3 niet van toepassing zouden zijn op de categorieën 8, 9 
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en 10, zou dit de producenten van de verplichting ontslaan voorzorgsmaatregelen te nemen voor 
het inzamelen van deze meestal in de beroepssfeer gebruikte apparaten. De rapporteur is echter 
van mening dat de producenten ook voorzorgsmaatregelen moeten nemen voor het inzamelen 
van deze apparatuur.
De categorieën 8, 9 en 10 mogen niet van artikel 4, lid 4 worden uitgezonderd, opdat de garantie 
bestaat dat ook deze afgedankte apparatuur wordt verwerkt!

Amendement 25
Artikel 2, lid 3 quater (nieuw)

3 quater. Wanneer een producent door hem 
in een lidstaat geïmporteerde elektrische en 
elektronische apparatuur (of producten die 
elektrische en elektronische apparatuur 
bevatten) in het kader van een 
financieringsovereenkomst levert en/of 
verschaft en/of distribueert aan een andere 
persoon ("eerste houder"), dan wordt de 
eerste houder geacht de professionele 
importeur te zijn in de zin van deze 
richtlijn.

Motivering

De richtlijn is ook breed genoeg geformuleerd om als importeurs van elektrische apparatuur 
optredende kredietverstrekkers verplichtingen op te leggen (en vandaar onder de definitie van 
"producent" te brengen). Ook hier is het niet juist (en zeker niet bedoeld) de hieruit 
voortvloeiende producentenverplichtingen op deze wijze op te leggen aan kredietverstrekkers.

Amendement 26
Artikel 3, letter b)

b) "afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur" of "AEEA": elektrische of 
elektronische apparaten die afvalstoffen 
vormen in de zin van artikel 1, onder a), van 
Richtlijn 75/442/EEG, hieronder begrepen 
alle onderdelen, sub-eenheden en 
verbruiksmaterialen die deel uitmaken van 
het product op het moment dat het wordt 
afgedankt;

b) "afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur" of "AEEA": elektrische of 
elektronische apparaten die afvalstoffen 
vormen in de zin van artikel 1, onder a), van 
Richtlijn 75/442/EEG, hieronder begrepen 
alle onderdelen, sub-eenheden en 
verbruiksmaterialen;

Motivering

Onderdelen, subeenheden en verbruiksmaterialen dienen onder de richtlijn te vallen, zelfs 
wanneer zij niet op hetzelfde moment worden afgedankt als het product waarvan zij deel 
uitmaken.

Amendement 27
Artikel 3, letter d)
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d) "hergebruik": iedere handeling waarbij 
AEEA of de onderdelen daarvan opnieuw 
worden gebruikt voor hetzelfde doel als 
waarvoor deze oorspronkelijk zijn 
ontworpen, hieronder begrepen hernieuwd 
gebruik van AEEA die bij inzamelpunten, 
distributeurs, recyclingbedrijven of 
fabrikanten wordt ingeleverd;

d) "hergebruik": iedere handeling waarbij 
AEEA of de onderdelen daarvan opnieuw 
worden gebruikt voor hetzelfde doel als 
waarvoor deze oorspronkelijk zijn 
ontworpen, hieronder begrepen hernieuwd 
gebruik van AEEA, als compleet apparaat 
of als onderdelen, die bij inzamelpunten, 
distributeurs, recyclingbedrijven of 
fabrikanten wordt ingeleverd;

Motivering

Verduidelijking van de definitie van hergebruik.

Amendement 28
Artikel 3, sub j), punt i)

j) "producent": ieder die j) "producent": ieder die, ongeacht de 
verkooptechniek, met inbegrip van 
communicatie op afstand overeenkomstig 
de Richtlijn van het Europees Parlement en 
de Raad betreffende de bescherming van de 
consument bij op afstand gesloten 
overeenkomsten (97/7/EG)

i) elektrische en elektronische apparatuur 
vervaardigt en onder zijn eigen merk 
verkoopt, ongeacht de verkooptechniek, dus 
met inbegrip van afstandsverkoop en 
elektronische handel;

i) elektrische en elektronische apparatuur in 
een lidstaat vervaardigt en onder zijn eigen 
merk verkoopt, ongeacht de 
verkooptechniek, dus met inbegrip van 
afstandsverkoop en elektronische handel;

Motivering
Het begrip invoerder in een lidstaat (sub iii) is dubbelzinnig. Volgens het Verdrag wordt met 
importeur een bedrijf bedoeld dat buiten de EU producten koopt voor verkoop in de EU. Op de 
markt voor EEA volgen producten die in de lidstaten op de markt komen voor een belangrijk 
deel kanalen die niet specifiek met het merk te maken hebben, zoals assemblagebedrijven, 
distributieketens die over heel Europa verspreid zijn en wederinvoerders. De huidige tekst dekt 
deze gevallen niet en zou dan ook tot een groot aantal "ouderloze producten" kunnen leiden.

Amendement 29
Artikel 3, sub j), punt ii)

ii) onder zijn eigen merk apparatuur 
verkoopt door andere leveranciers is 
geproduceerd ongeacht de 
verkoopstechniek, dus met inbegrip van 
afstandsverkoop en elektronische handel;
iii) beroepsmatig apparatuur in een lidstaat 
invoert;

ii) onder zijn eigen merk apparatuur 
verkoopt door andere leveranciers is 
geproduceerd ongeacht de 
verkoopstechniek, dus met inbegrip van 
afstandsverkoop en elektronische handel, 
waarbij de wederverkoper niet als 
producent moet worden beschouwd, als de 
naam van de producent overeenkomstig 
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punt i) op het apparaat te zichtbaar is;
iii) beroepsmatig apparatuur in een lidstaat 
invoert;

Motivering
D.m.v. dit amendement wordt rekening gehouden met de problematiek van de "Dual-Branding". 
Er wordt voor gezorgd wordt dat bedrijven die hun eigen merknaam naast de naam van de 
eigenlijke producent op een product vermelden, maar geen enkele invloed op het ontwerp van 
het product hebben, niet vallen onder de definitie van het begrip "producent" en daarmee niet 
behoeven te voldoen aan de daaraan verbonden verplichtingen.

Amendement 30
Artikel 3, letter j), punt iii) bis (nieuw)

 iii bis) in het kader van een overeenkomst 
met de producent, importeur of verkoper de 
service en het onderhoud van elektrische  
en elektronische apparatuur op zich neemt 
wanneer de elektrische en elektronische 
apparatuur door middel van 
afstandsverkoop en elektronische handel 
wordt verkocht, voor zover dat niet onder de 
punten i) tot en met iii) valt.

Motivering

Deze definitie is bedoeld om "free riding" te voorkomen. Grotere e-commerce importeurs moeten 
volgens de nieuwe BTW-voorschriften van de EU waarschijnlijk in een lidstaat worden 
geregistreerd en vallen dus onder de definitie van de punten i) tot en met iii). Deze verplichting 
is mogelijkerwijze niet van toepassing op kleine en middelgrote bedrijven in derde landen die 
zich op het gebied van de e-commerce of de afstandsverkoop bewegen.

Amendement 31
Artikel 3, letter m) bis (nieuw)

 m bis) "financieringsovereenkomst": een 
lenings- lease-, huur-, of 
afbetalingscontract of -overeenkomst 
inzake apparatuur, onafhankelijk van de 
vraag of de voorwaarden van dit contract of 
van deze overeenkomst of van een 
aanvullend contract of een aanvullende 
overeenkomst bepalen dat een overdracht 
van de eigendom van die apparatuur  
plaatsvindt of kan plaatsvinden.

Motivering

Dit amendement strekt ertoe de verantwoordelijkheden van de producenten, hun agenten en 
kredietverstrekkers als "distributeurs" in het kader van de ontwerprichtlijn te verduidelijken. 
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Volgens de huidige formulering is het mogelijk dat organisaties die enkel de financiering van 
elektrische en elektronische apparatuur aanbieden (en die geen verplichtingen op zich nemen 
met betrekking tot het gebruik en onderhoud van het product gedurende de levenscyclus ervan) 
zich geconfronteerd zien met de verplichting AEEA terug te nemen. Dat is niet de intentie van het 
richtlijnvoorstel.

Belangrijk in dit verband is dat kredietverstrekkers niet de nodige kennis in huis hebben om deze 
verplichtingen na te komen. Zij financieren in hoofdzaak producten die door anderen (die in 
direct contact staan met de consument) worden geproduceerd en gedistribueerd. Dat kunnen 
dochtermaatschappijen zijn van financiële instellingen, zoals banken en andere 
financieringsmaatschappijen (die niet over de nodige expertise op het gebied van de 
afvalverwijdering beschikken), of financiële dochterondernemingen van fabrikanten (waar de 
deskundigheid op het gebied van de afvalverwijdering - voor zover aanwezig - elders binnen het 
concern ligt.

Amendement 32
Artikel 3, letter m) ter (nieuw)

m ter) "inzamelpunt": iedere inrichting die 
AEEA van de laatste houder terugneemt. 
Detailhandelaars kunnen ook als 
inzamelpunten worden beschouwd.

Motivering

Deze nieuwe definitie strekt tot verduidelijking van de richtlijn en met name van artikel 7, lid 2.

Amendement 33
Artikel 3, letter m) quater (nieuw)

m quater) "individuele financiering": de 
aansprakelijkheid van iedere producent 
voor de door zijn eigen producten 
veroorzaakte kosten.

Motivering

Deze nieuwe definitie strekt tot verduidelijking van artikel 7, lid 3.

Amendement 34
Artikel 3, sub m) quinquies (nieuw)

m) quinquies. "houder": iedereen die 
eindgebruiker of bezitter is van elektrische 
en elektronische apparatuur. Houders 
kunnen zijn particuliere huishoudens, 
distributeurs, gemeenten en ieder persoon 
die elektrische en elektronische apparatuur 
in zijn bezit heeft of die afgedankte 
elektrische en elektronische apparatuur in 
ontvangst neemt. 
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Motivering
Vanwege het tegenstrijdige gebruik van de term "houder" en "eindgebruiker" in het 
Commissievoorstel verduidelijkt dit amendement de term "houder".

Amendement 35
Artikel 4

-1. De lidstaten zorgen ervoor dat uiterlijk  
[30 maanden na inwerkingtreding van deze 
richtlijn] AEEA niet meer samen met 
ongesorteerd huishoudelijk afval wordt 
verwijderd en dat alle AEEA afzonderlijk 
wordt ingezameld.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat er 
systemen worden ingevoerd opdat AEEA 
van particuliere huishoudens door de 
houders en distributeurs daarvan kosteloos 
kan worden ingeleverd. Zij dragen zorg voor 
de beschikbaarheid en toegankelijkheid van 
de noodzakelijke inzamelingsvoorzieningen, 
rekening houdend met de 
bevolkingsdichtheid.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat er uiterlijk  
[30 maanden na inwerkingtreding van deze 
richtlijn] systemen worden ingevoerd opdat 
AEEA van particuliere huishoudens door de 
houders en distributeurs daarvan kosteloos 
kan worden ingeleverd. De systemen 
kunnen zowel betrekking hebben op het 
afhalen van het afval van particuliere 
huishoudens als op het inrichten van 
inzamelingsvoorzieningen. De lidstaten 
dragen zorg voor de beschikbaarheid en 
toegankelijkheid van de noodzakelijke 
inzamelingsvoorzieningen vanaf 
bovengenoemde datum, rekening houdend 
met de bevolkingsdichtheid.
1 bis. Producenten kunnen - vanwege de 
lasten voor de detailhandel die de richtlijn 
oplegt - met hun distributeurs centrale 
inzamelingspunten overeenkomen 
overeenkomstig de vereisten van artikel 4, 
lid 1.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
distributeurs, wanneer zij een nieuw product 
leveren, aanbieden soortgelijke AEEA 
kosteloos van het betrokken particuliere 
huishouden terugnemen, voorzover die 
AEEA vrij van verontreiniging (met 
inbegrip van radioactieve en biologische 
verontreiniging) is.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
distributeurs, wanneer zij een nieuw product 
leveren, aanbieden soortgelijke AEEA 
kosteloos van het betrokken particuliere 
huishouden terug te nemen, en wel uiterlijk  
[30 maanden na inwerkingtreding van deze 
richtlijn].

De lidstaten kunnen van deze bepaling 
afwijken, op voorwaarde dat zij er zorg voor 
dragen dat het de gebruiker daardoor niet 
moeilijker  wordt gemaakt AEEA in te 
leveren en dat er voor de consument geen 
kosten aan dit systeem zijn verbonden.
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Overeenkomstig het bepaalde in de 
richtlijnen 67/548/EEG en 88/379/EEG en 
overeenkomstig de communautaire of 
nationale gezondheids- en 
veiligheidsnormen kunnen distributeurs 
weigeren AEEA terug te nemen dat als 
verontreinigd wordt beschouwd, ook als het 
gaat om radioactieve en biologische 
verontreiniging, of dat gevaarlijk is en een 
risico kan opleveren voor de gezondheid en 
de veiligheid van het personeel

3. De lidstaten zorgen ervoor dat 
producenten voorzieningen treffen voor de 
inzameling van AEEA van andere houders 
dan particuliere huishoudens. Op vrijwillige 
basis mogen zij ook terugnamesystemen 
voor afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur van particuliere huishoudens 
invoeren en exploiteren.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat 
producenten voorzieningen treffen voor de 
inzameling van AEEA van andere houders 
dan particuliere huishoudens. Op vrijwillige 
basis mogen de producenten ook 
terugnamesystemen voor afgedankte 
elektrische en elektronische apparatuur van 
particuliere huishoudens invoeren en 
exploiteren. Daarbij hebben zij eveneens de 
verplichting de nuttige toepassing 
overeenkomstig gecertificeerde 
beheerssystemen te laten verlopen. De 
lidstaten dragen er zorg voor dat de 
inzameling op collectieve en/of individuele 
basis kan geschieden.

4. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
ingezamelde AEEA naar erkende 
verwerkingsinstallaties wordt gebracht. De 
inzameling en het vervoer van gescheiden 
AEEA geschiedt zodanig, dat onderdelen of 
hele apparaten die voor hergebruik en/of 
recycling in aanmerking komen, 
daadwerkelijk voor hergebruik en recycling 
geschikt blijven.

4. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
ingezamelde AEEA, met uitzondering van 
apparaten die bestemd zijn om in hun 
geheel hergebruikt te  worden, naar erkende 
verwerkingsinstallaties wordt gebracht. De 
inzameling en het vervoer van gescheiden 
AEEA geschiedt zodanig, dat onderdelen of 
hele apparaten die voor hergebruik en/of 
recycling in aanmerking komen, 
daadwerkelijk voor hergebruik en recycling 
geschikt blijven.

5. De lidstaten streven ernaar uiterlijk op 
31 december 2005 gemiddeld ten minste 
4 kilogram per inwoner per jaar aan AEEA 
van particuliere huishoudens in te zamelen.

5. Onverlet lid 1 bis (nieuw) zorgen de 
lidstaten ervoor dat uiterlijk op 31 december 
2005 wordt aangetoond dat ten minste 
gemiddeld 6 kilogram per inwoner per jaar 
aan AEEA van particuliere huishoudens is 
ingezameld.

Zodra het mogelijk is aan de hand van de in 
artikel 11 bedoelde informatie een 
inzamelingsdoelstelling voor AEEA van 
particuliere huishoudens vast te stellen als 
percentage van de hoeveelheid elektrische en 
elektronische apparatuur die aan particuliere 

Aan de hand van de in artikel 11 bedoelde 
informatie leggen het Europees Parlement 
en de Raad op voorstel van de Commissie en 
rekening gehouden met de op technisch en 
economisch gebied in de lidstaten opgedane 
ervaring voor 31 december 2007 een nieuwe 
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huishoudens is verkocht, zullen het 
Europees Parlement en de Raad op voorstel 
van de Commissie en rekening gehouden 
met de op technisch en economisch gebied 
in de lidstaten opgedane ervaring dergelijke 
doelstellingen verplicht stellen.

hoeveelheid voor de jaren na 2008 vast. 
Deze hoeveelheid kan eventueel de vorm 
hebben van een percentage van de in de 
jaren daarvoor aan particuliere 
huishoudens verkochte hoeveelheid 
elektrische en elektronische apparatuur.

Motivering
Lid -1 (nieuw): Volgens gegevens van de Commissie ontstond er in 1998 in de Europese Unie 
een hoeveelheid van ongeveer zes miljoen ton AEEA. Dit komt neer op gemiddeld 16 kilogram 
per EU-inwoner. De Commissie voorspelt verder dat de jaarlijkse groei ten minste 3 tot 5% zal 
bedragen en dat de hoeveelheid afval die jaarlijks ontstaat binnen de komende twaalf jaar zal 
verdubbelen. De Commissie stelt in artikel 4, lid 5 echter een inzamelingspercentage van 
gemiddeld 4 kilogram uit particuliere huishoudens per inwoner per jaar voor, dat voor de 
lidstaten niet bindend is. Zelfs wanneer de lidstaten deze doelstelling zouden halen, blijft een 
groot deel van de oude apparatuur op de stortplaats belanden. Daarbij zou nog de storting van 
het restafval uit de recycling van de afzonderlijk ingezamelde oude apparatuur komen. Het valt 
niet met elkaar te rijmen wanneer aan de ene kant wordt gewezen op de milieuproblemen die 
door de AEEA wordt veroorzaakt, maar aan de andere kant slechts een halfhartige, gedeeltelijke 
oplossing wordt aangeboden. Het voorstel van de Commissie is daarom geen weerspiegeling van 
een duurzaam beleid ten aanzien van milieu en beschikbare middelen. Wanneer men echter 
spaarzaam met de ter beschikking staande middelen wil omspringen en als men wil reageren op 
de door AEEA veroorzaakte milieuproblemen, moeten de lidstaten er echter voor zorgen dat zo 
mogelijk geen oude apparatuur meer bij het huishoudelijk afval en op stortplaatsen belandt en 
dat zo mogelijk alle ingeleverde apparatuur afzonderlijk wordt ingezameld en ter verdere 
behandeling en recycling wordt aangeboden. Hiervoor is een algemeen verbod op de 
verwijdering van oude apparatuur samen met ongesorteerd stedelijk afval of ander ongesorteerd 
gemeentelijk afval noodzakelijk. Een dergelijk verbod levert bovendien een prikkel op voor de 
consumenten, oude apparatuur niet meer via het huishoudelijk afval trachten kwijt te raken, 
maar dit afval bij de daarvoor bestemde inzamelingsvoorzieningen af te geven.
Uit economisch oogpunt mag verwacht worden dat de kosten van recycling dalen en dat 
daarmee de prijzen van de uit de oude apparatuur gewonnen secundaire grondstoffen 
concurrerender worden.
Lid 1: Overeenkomstig artikel 15 hebben de lidstaten 18 maanden de tijd om de richtlijn in 
nationaal recht om te zetten. Het is echter technisch niet mogelijk inzamelingssystemen en 
inzamelingsvoorzieningen parallel aan het invoeren van nationale rechtsgrondslagen op te 
bouwen. Daarom stelt de rapporteur voor de termijn voor het opbouwen van 
inzamelingssystemen en inzamelingsvoorzieningen met 12 maanden tot in totaal 30 maanden te 
verlengen.

De keuze van een inzamelingssysteem moet open worden gehouden opdat de lidstaten, als er 
reeds inzamelingssystemen bestaan, daarop kunnen voortborduren, respectievelijk de 
inzamelingssystemen aan de geografische omstandigheden kunnen aanpassen.

Volgens het beginsel van de verantwoordelijkheid van de producent moet iedere buitensporige 
last voor de detailhandel ten gevolge van de AEEA-richtlijn worden vermeden. Afhankelijk van 
de verschillende soorten AEEA en de respectieve opslagfaciliteiten van de detailhandel moet het 
systeem zorgen voor het opzetten van inzamelingspunten.

Lid 2: Overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel moeten de lidstaten de mogelijkheid hebben 
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regelingen te treffen die afwijken van de verplichting tot inzameling door de distributeurs 
wanneer dit geen negatieve gevolgen heeft voor het bereiken van de doelstellingen van de 
richtlijn.

Specificatie van de bepalingen op grond waarvan distributeurs kunnen weigeren wegens gevaren 
voor de gezondheid en veiligheid van medewerkers oude apparatuur terug te nemen.

Het moet de producenten vrij staan of zij eigen inzamelingssystemen naast het door de lidstaten 
in te richten systeem organiseren. De verplichting eveneens gecertificeerde beheerssystemen in 
te richten, moet voor een milieuvriendelijke verwerking zorgen.

Lid 3: Verduidelijking dat het inzamelen van AEEA individueel en/of collectief kan geschieden.

Lid 4: Deze wijziging dient om het hergebruik van complete apparaten te stimuleren. Het moet 
niet verplicht zijn apparaten die door de laatste houder weliswaar als afgedankt apparaat 
werden ingeleverd, maar die volledig hergebruikt kunnen worden eerst naar een behandelings- 
resp. verwerkingsvoorzieningen te brengen, maar de mogelijkheid moet bestaan deze al vanaf 
het inzamelingspunt of zelfs eerder weer een nuttige bestemming te geven.

Lid 5: Aangezien aan het houden van toezicht op de afzonderlijke inzameling van alle oude 
apparatuur grote moeilijkheden kleven en de Commissie voor het geval van eventuele 
schendingen van het Verdrag naar een ondubbelzinnige bepaling moet kunnen verwijzen, moeten 
de lidstaten aantonen gemiddeld tenminste 6 kg AEEA per inwoner per jaar te hebben 
ingezameld, zonder dat dit van invloed is op de algemene verplichting van het afzonderlijk 
inzamelen van alle oude apparatuur.
Voor de vaststelling op basis van door de lidstaten aan de Commissie toegezonden informatie 
van een nieuwe hoeveelheid AEEA waarvan inzameling moet worden aangetoond, moet een 
vaste datum worden bepaald. De vermelde tijdsaanduiding "voor de jaren na 2008" komt 
overeen met de streefdatum van artikel 6, lid 4 inzake de herziening van de 
verwerkingshoeveelheden. 

Amendement 36
Artikel 4, lid 5 bis (nieuw)

5 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
systemen voor de verwerking van AEEA 
collectief en/of individueel door de 
producenten kunnen worden ingesteld.

Motivering

Producenten hebben behoefte aan flexibiliteit bij het kiezen van individuele of collectieve 
verwerkingssystemen. Zij moeten met het ook op schaalvoordelen de gelegenheid hebben om 
samen te werken bij de verwerking van AEEA. Verschillen in productsoorten en/of regionale 
verschillen zullen factoren zijn bij het vaststellen van de meest efficiënte manier van verwerking 
van AEEA.

Amendement 37
Artikel 5

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
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producenten systemen invoeren voor de 
verwerking van AEEA. Om aan artikel 4 van 
richtlijn 75/442/EEG te voldoen, omvat deze 
verwerking minimaal de verwijdering van 
alle vloeistoffen en een selectieve 
behandeling overeenkomstig bijlage II bij de 
onderhavige richtlijn, op voorwaarde dat het 
hergebruik en de recycling van onderdelen 
of hele apparaten niet worden gehinderd.

producenten systemen invoeren voor de 
verwerking van AEEA en dat hierbij met de 
nieuwste stand van de techniek 
overeenkomende verwerkings- en 
recyclingstechnologie wordt gebruikt.. De 
producenten kunnen deze systemen op 
collectieve en/of individuele grondslag 
opzetten. Om aan artikel 4 van richtlijn 
75/442/EEG te voldoen, omvat deze 
verwerking minimaal de verwijdering van 
alle vloeistoffen en een selectieve 
behandeling overeenkomstig bijlage II bij de 
onderhavige richtlijn, op voorwaarde dat het 
hergebruik en de recycling van onderdelen 
of hele apparaten niet worden gehinderd.

2. De lidstaten dragen ervoor zorg dat iedere 
inrichting of onderneming die 
verwerkingsactiviteiten uitvoert, van de 
bevoegde instantie een vergunning krijgt 
overeenkomstig de artikelen 9 en 10 van 
richtlijn 75/442/EEG. De in artikel 11, lid 1, 
onder b), van richtlijn 75/442/EEG bedoelde 
vrijstelling van de vergunningplicht mag 
worden toegepast voor de nuttige toepassing 
van AEEA indien de bevoegde instantie 
vóór de registratie een inspectie houdt, ten 
einde te onderzoeken of aan de 
doelstellingen van artikel 4 van richtlijn 
75/442/EEG wordt voldaan.

2. De lidstaten dragen ervoor zorg dat iedere 
inrichting of onderneming die 
verwerkingsactiviteiten uitvoert, van de 
bevoegde instantie een vergunning krijgt 
overeenkomstig de artikelen 9, 10 en 11 van 
richtlijn 75/442/EEG. De in artikel 11, lid 1, 
onder b), van richtlijn 75/442/EEG bedoelde 
vrijstelling van de vergunningplicht mag 
worden toegepast voor de nuttige toepassing 
van AEEA indien de bevoegde instantie 
vóór de registratie een inspectie houdt, ten 
einde te onderzoeken of aan de 
doelstellingen van artikel 4 van richtlijn 
75/442/EEG wordt voldaan.

Bij de inspectie wordt onderzocht: Bij de inspectie wordt onderzocht:
a) het soort en de hoeveelheden te verwerken 
afvalstoffen;

a) het soort en de hoeveelheden te verwerken 
afvalstoffen;

b) de algemene technische voorschriften 
waaraan moet worden voldaan;

b) de algemene technische voorschriften 
waaraan moet worden voldaan;

c) de te nemen veiligheidsmaatregelen. c) de te nemen veiligheidsmaatregelen en 
maatregelen ter bescherming van de 
gezondheid van de werknemers.

Deze inspectie geschiedt jaarlijks en de 
lidstaten delen de Commissie de resultaten 
mee.

Deze inspectie geschiedt jaarlijks en de 
lidstaten delen de Commissie de resultaten 
mee.

3. De lidstaten dragen ervoor zorg dat iedere 
inrichting of onderneming die 
verwerkingsactiviteiten uitvoert, de AEEA 
opslaat en verwerkt volgens de in bijlage III 
opgenomen technische voorschriften.

3. De lidstaten dragen ervoor zorg dat iedere 
inrichting of onderneming die 
verwerkingsactiviteiten uitvoert, de AEEA 
opslaat en verwerkt volgens de in bijlage III 
opgenomen technische voorschriften.

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de in lid 2 
bedoelde vergunning alle noodzakelijke 
voorwaarden omvat om aan de voorschriften 
van de leden 1 en 3 en artikel 6 te voldoen.

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de in lid 2 
bedoelde vergunning alle noodzakelijke 
voorwaarden omvat om aan de voorschriften 
van de leden 1 en 3 en artikel 6 te voldoen.

5. De verwerkingsactiviteiten mogen ook 5. De verwerkingsactiviteiten mogen ook 
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buiten de betrokken lidstaat of de 
Gemeenschap plaatsvinden, mits het vervoer 
van de AEEA in overeenstemming is met 
Verordening (EEG) nr. 259/93 van de Raad.

buiten de betrokken lidstaat of de 
Gemeenschap plaatsvinden, mits het vervoer 
van de AEEA in overeenstemming is met 
Verordening (EEG) nr. 259/93 van de Raad. 
In ieder geval dragen de lidstaten er zorg 
voor dat de producenten de AEEA 
afleveren bij inrichtingen of 
ondernemingen die voldoen aan 
minimumnormen welke overeenkomen met 
de in dit artikel vastgestelde voorwaarden, 
tenzij kan worden aangetoond dat de 
apparaten overeenkomstig verordening 
259/93 van de Raad in hun geheel zijn 
hergebruikt; de lidstaten kunnen het 
vervoer daarvan tegenhouden wanneer niet 
aan de in lid 1 vastgestelde 
minimumkwaliteitsnormen voor 
behandeling is voldaan.
5 bis. De lidstaten streven ernaar dat de 
verwerkingsinstallaties en –bedrijven 
officieel erkende milieubeheersystemen 
invoeren.

Motivering
Lid 1: Het gebruik van verwerkings- en recyclingstechnologie die overeenkomt met de nieuwste 
stand van de techniek is absoluut noodzakelijk omdat de oude apparatuur veel stoffen bevat die 
gevaarlijk zijn voor het milieu, zoals bijvoorbeeld kwik, deels in aanzienlijke hoeveelheden. De 
verwerking overeenkomstig de nieuwste stand van de techniek garandeert reeds in de beginfase 
van de omzetting van de richtlijn een duidelijke beperking van de milieubelasting alsmede het 
bereiken van de recyclingspercentages.
Lid 3: Verduidelijking dat het inzamelen van AEEA individueel en/of collectief kan geschieden.
Lid 2: De tweede zin heeft betrekking op artikel 11 van richtlijn 75/442/EEG. Daarom moet 
hiernaar ook in de eerste zin worden verwezen (technische aanpassing).
Lid 5: De mogelijkheid verwerkingsactiviteiten buiten de betrokken lidstaat uit te laten voeren, 
mag niet leiden tot een buitensporig vervoer van afval naar landen die lagere normen hanteren 
en dumpingvoorwaarden aanbieden. De geografische verschuiving van milieuproblemen mag 
niet in de hand worden gewerkt.
Lid 5 bis (nieuw): Gecertificeerde milieubeheersystemen zijn een geschikt middel om de 
milieubeschermingsprestaties van bedrijven te verbeteren. Invoering van deze beheerssystemen 
door bedrijven moet daarom door de lidstaten worden gestimuleerd. (Deze tekst komt overeen 
met het door het Europees Parlement in de richtlijn inzake afgedankte voertuigen opgenomen 
amendement.)

Amendement 38
Artikel 6, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
afzonderlijk ingezamelde AEEA nuttig 
worden toegepast en dat een zo hoog 
mogelijk hergebruik- en 
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recyclingspercentage wordt bereikt. Deze 
bepaling is niet van toepassing op 
apparaten die in hun geheel worden 
hergebruikt.

Motivering
Lid 1 bis (nieuw): Door de verplichting alle afzonderlijk ingezamelde AEEA voor verwerking 
aan te bieden, wordt het aandeel van de AEEA die op stortplaatsen terechtkomen tot een 
minimum gereduceerd. Tevens zal de toename van het volume aan verwerkte en gerecycleerde 
oude apparatuur leiden tot een verlaging van de verwerkingskosten en daarmee tot een meer 
economische verwerking. In de praktijk kan het voorkomen dat bij een inzamelingsvoorziening 
apparaten worden aangeboden die weliswaar door de laatste houder werden afgedankt, maar 
die volledig hergebruikt kunnen worden. In zulke gevallen moet het mogelijk zijn deze apparaten 
niet eerst naar de behandelings- resp. verwerkingsvoorzieningen te brengen, maar ze al vanaf 
het inzamelingspunt of zelfs eerder weer een nuttige bestemming te geven. Daarom moet voor 
deze categorie de verplichting die voortvloeit uit lid 2 bis niet gelden. Met het oog op toezicht en 
administratie zou het grote problemen opleveren als men bij de verwerkingspercentages 
rekening zou houden met het hergebruik van complete apparaten, zodat hiervan moet worden 
afgezien.

Amendement 39
Artikel 6, lid 2

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
producenten uiterlijk op 31 december 2005 
de volgende doelstellingen inzake 
gescheiden inzameling bereiken:

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
producenten uiterlijk op 31 december 2005 
de volgende doelstellingen inzake 
gescheiden inzameling minus het gewicht 
van de hergebruikte apparaten bereiken:

a) Ten aanzien van AEEA die onder 
categorie 1 (grote huishoudelijke apparaten) 
van bijlage I A valt, dient de mate van 
nuttige toepassing tot ten minste 80 
gewichtsprocent te worden verhoogd en 
dient de mate van hergebruik en recycling 
van onderdelen, materialen en stoffen tot ten 
minste 75 gewichtsprocent te worden 
verhoogd.

a) Ten aanzien van AEEA die onder 
categorie 1 (grote huishoudelijke apparaten) 
en 10 (automaten) van bijlage I A valt, dient 
de mate van nuttige toepassing tot ten minste 
90 procent van het gemiddelde gewicht te 
worden verhoogd en dient de mate van 
hergebruik en recycling van onderdelen, 
materialen en stoffen tot ten minste 85 
gewichtsprocent te worden verhoogd.

b) Ten aanzien van AEEA die onder de 
categorieën 2, 4, 6 en 7 van bijlage I A valt, 
met uitzondering van apparaten die 
beeldbuizen bevatten, dient de mate van 
nuttige toepassing tot ten minste 60 
gewichtsprocent te worden verhoogd en 
dient de mate van hergebruik en recycling 
van onderdelen, materialen en stoffen tot ten 
minste 50 gewichtsprocent te worden 
verhoogd.

b) Ten aanzien van AEEA die onder de 
categorieën 2, 5, 6, 7 en 9 van bijlage I A 
valt, met uitzondering van apparaten die 
beeldbuizen bevatten, dient de mate van 
nuttige toepassing tot ten minste 70% 
procent van het gemiddelde gewicht te 
worden verhoogd en dient de mate van 
hergebruik en recycling van onderdelen, 
materialen en stoffen tot ten minste 60 
procent van het gemiddelde gewicht te 
worden verhoogd.

c) Ten aanzien van AEEA die onder c) Ten aanzien van AEEA die onder de 
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categorie 3 van bijlage I A valt, met 
uitzondering van apparaten die beeldbuizen 
bevatten, dient de mate van nuttige 
toepassing tot ten minste 75 
gewichtsprocent te worden verhoogd en 
dient de mate van hergebruik en recycling 
van onderdelen, materialen en stoffen tot ten 
minste 65 gewichtsprocent te worden 
verhoogd.

categorieën 3 en 4 van bijlage I A valt, met 
uitzondering van apparaten die beeldbuizen 
bevatten, dient de mate van nuttige 
toepassing tot ten minste 85 procent van het 
gemiddelde gewicht te worden verhoogd en 
dient de mate van hergebruik en recycling 
van onderdelen, materialen en stoffen tot ten 
minste 70 procent van het gemiddelde 
gewicht te worden verhoogd.

d) Ten aanzien van afgedankte 
gasontladingslampen dient de mate van 
hergebruik en recycling van onderdelen, 
materialen en stoffen ten minste 80% van 
het totaalgewicht van de lampen te 
bedragen.

d) Ten aanzien van afgedankte 
gasontladingslampen dient de mate van 
hergebruik en recycling van onderdelen, 
materialen en stoffen ten minste 85% van 
het gemiddelde gewicht van de lampen te 
bedragen.

e) Ten aanzien van AEEA die een beeldbuis 
bevatten, dient de mate van nuttige 
toepassing tot ten minste 75 
gewichtsprocent te worden verhoogd en 
dient de mate van hergebruik en recycling 
van onderdelen, materialen en stoffen tot ten 
minste 70 gewichtsprocent te worden 
verhoogd.

e) Ten aanzien van AEEA die een beeldbuis 
bevatten, dient de mate van nuttige 
toepassing tot ten minste 80 procent van het 
gemiddelde gewicht te worden verhoogd en 
dient de mate van hergebruik en recycling 
van onderdelen, materialen en stoffen tot ten 
minste 75 procent van het gemiddelde 
gewicht te worden verhoogd.

Motivering

Met het oog op de consistentie van het voorstel als geheel; AEEA die als compleet apparaat 
wordt hergebruikt moet niet naar de verwerkingsinstallaties worden verzonden, maar er moet 
wel op worden toegezien, en de hoeveelheid moet worden afgetrokken van de hoeveelheid van 
het  afzonderlijk ingezamelde afval bij de vaststelling van de doelstellingen voor recycling en 
hergebruik.

De doelstellingen voor hergebruik en recycling in het definitieve Commissievoorstel zijn niet 
bijzonder ambitieus en liggen aanzienlijk beneden de technisch haalbare hergebruiks- en 
recyclingpercentages. Een verhoging van de hergebruiksdoelstellingen en niet van de 
recyclingdoelstellingen plaatst de afvalverwerkende industrie op de laatste trede van de 
afvalhiërarchie, verbranding van afval met energieterugwinning. Recente recyclingtests en –
praktijken tonen echter aan dat veel hogere recyclingdoelstellingen haalbaar zijn. Daarom 
moeten ook hogere recyclingdoelstellingen worden vastgesteld. Bovendien is het zo dat hoe 
hoger de recyclingpercentages, hoe groter de baten van het AEEA-beheer voor sociale 
werkgelegenheid zijn. 

In lid 2, onder a) t/m e) moet de term "procent van het gemiddelde gewicht" worden gebruikt om 
duidelijk te maken dat de doelstellingen voor nuttige toepassing en recycling betrekking hebben 
op het gemiddelde gewicht van de apparaten.

Amendement 40
Artikel 6, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Voor elektronische en elektrische 
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apparaten die  in vergelijking met 
traditionele apparaten voor hetzelfde of een 
soortgelijk gebruiksdoel een duidelijk 
milieuvoordeel bieden – zoals bijvoorbeeld 
een duidelijke lager verbruik aan energie, 
water of andere hulpbronnen – of voor 
fundamentele innovaties die een verdere 
ontwikkeling van bestaande toepassingen 
mogelijk maken of nieuwe 
toepassingsmogelijkheden ontsluiten, moet 
overeenkomstig de in artikel 14, lid 2 
genoemde procedure een 
hergebruikpercentage van minstens 70% 
van het gewicht van de apparaten worden 
vastgesteld.

Motivering

Toekomstige innovaties in de sector elektronische en elektrische apparatuur waarmee nieuwe 
toepassingsgebieden en materiaaleigenschappen worden ontsloten (bijvoorbeeld 
miniaturisering, houdbaarheid) moeten met name dan wanneer deze milieuvoordelen opleveren, 
door de bepalingen van artikel 6 niet in de wielen worden gereden of zelfs geheel worden 
verhinderd.

Aangezien gemiddeld 90% van het verbruik aan hulpbronnen van een elektrisch of elektronisch 
apparaat voor rekening komt van de gebruiksfase en slechts 10% nodig is voor de productie en 
verwijdering is, wanneer men rekening houdt met alle overwegingen ten aanzien van het milieu, 
het potentieel voor het besparen van hulpbronnen via innovaties veel groter dan dat via 
recycling. Zo bespaart een innovatief bouwelement/apparaat dat in de gebruiksfase leidt tot een 
besparing aan hulpbronnen (energie) van bijvoorbeeld 10% minstens zoveel energie als voor de 
productie en verwijdering noodzakelijk is. 

Om concurrentieverstoringen binnen de EU-markt te verhinderen, is het noodzakelijk de grens 
tussen traditionele en innovatieve producten niet te laten trekken door de lidstaten, maar dit 
uniform in geheel Europa te regelen.

Amendement 41
Artikel 6, lid 3

3. Nadere bepalingen die nodig zijn om te 
controleren in hoeverre de in dit lid 2 
genoemde doelstellingen door de lidstaten 
worden gehaald, worden uiterlijk op 
31 december 2004 overeenkomstig de in 
artikel 14, lid 2, bedoelde procedure 
vastgesteld.

3. Nadere bepalingen die nodig zijn voor de 
berekening van de in dit lid 2 genoemde 
doelstellingen en om te controleren in 
hoeverre deze doelstellingen door de 
lidstaten worden gehaald, worden uiterlijk 
op 31 december 2004 overeenkomstig de in 
artikel 14, lid 2, bedoelde procedure 
vastgesteld.

Motivering
Om de verwezenlijking van deze doelstellingen mogelijk te maken en te ondersteunen  moeten er 
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gedetailleerde bepalingen komen die aangeven wat deze doelstellingen in werkelijkheid 
inhouden. Er is geen betrouwbare en vergelijkbare controle mogelijk zonder nadere  
voorschriften over de wijze van berekening.

Amendement 42
Artikel 6, lid 4

4. Het Europees Parlement en de Raad 
stellen op voorstel van de Commissie 
doelstellingen voor nuttige toepassing, 
hergebruik en recycling vast voor de jaren 
na 2008.

4. Het Europees Parlement en de Raad 
stellen op voorstel van de Commissie 
doelstellingen voor nuttige toepassing, 
hergebruik (van complete apparaten of 
onderdelen daarvan) en recycling van alle 
categorieën van bijlage I A vast voor de 
jaren na 2008. Daarbij dient te worden gelet 
op positieve milieugevolgen van de 
elektrische en elektronische apparatuur die 
in gebruik is, zoals een verhoogde 
hulpbronnen-efficiëntie dankzij de 
ontwikkeling van materiaal en technologie. 
Hierbij moet rekening worden gehouden 
met de technische ontwikkeling op het 
gebied van hergebruik, nuttige toepassing 
en recycling, producten en materialen en 
met de door de lidstaten en de sector 
opgedane ervaring.

Motivering

Informatie met betrekking tot de technische ontwikkeling op het gebied van hergebruik, nuttige 
toepassing en recycling, producten en materialen en met de door de lidstaten en de sector 
opgedane ervaring moet bij de evaluatie in aanmerking worden genomen.

Het afvalbeheer moet niet in de weg staan van milieuvriendelijkheid en innovatie in de 
elektrische en elektronische sector. In het andere geval zou de Europese industrie een 
concurrentienadeel ondervinden.

Amendement 43
Artikel 6, lid 4 bis (nieuw)

 4 bis. De lidstaten moedigen de 
ontwikkeling van nieuwe technieken voor 
nuttige toepassing, recycling en verwerking 
aan. 

Motivering
Om te verzekeren dat alle mogelijke technologische opties worden beproefd moeten de lidstaten 
de ontwikkeling van nieuwe technieken voor nuttige toepassing, recycling en verwerking actief 
aanmoedigen.

Amendement 44
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Artikel 7, lid 2

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
producenten binnen vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn voorzien 
in de financiering van de inzameling van 
AEEA van particuliere huishoudens die aan 
de krachtens artikel 4, lid 1, opgezette 
inzamelingsvoorzieningen wordt 
overgedragen, alsook in de verwerking, 
nuttige toepassing en milieuvriendelijke 
verwijdering van AEEA.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
producenten binnen 30 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn voorzien 
in de financiering van de inzameling van 
AEEA van particuliere huishoudens die aan 
de krachtens artikel 4, lid 1, opgezette 
inzamelingsvoorzieningen wordt 
overgedragen, alsook in de verwerking, 
nuttige toepassing en milieuvriendelijke 
verwijdering van AEEA. Wanneer lidstaten 
overeenkomstig artikel 4, lid 1 systemen 
voor het afhalen van afval van particuliere 
huishoudens met doorgifte aan de 
inzamelingsvoorzieningen hebben 
ingericht, kan ook een beroep op de 
producenten worden gedaan ter 
financiering of gedeeltelijke financiering.

Motivering:
De verantwoordelijkheid van de producenten moet op hetzelfde tijdstip ingaan als de bepalingen 
over de inzameling (artikel 4), opdat er zekerheid bestaat omtrent de financiering van de 
verwijdering van de ingezamelde oude apparatuur. Verder is het niet aanvaardbaar als de 
financieringsverantwoordelijkheid van de producenten pas vijf jaar na inwerkingtreding van de 
richtlijn begint.

Amendement 45
Artikel 7, lid 3, alinea 1

3. De in lid 2 bedoelde financiering kan 
door middel van collectieve of individuele 
systemen gebeuren. Tussen producenten 
die voor collectieve systemen kiezen en hen 
die voor individuele systemen kiezen, mag 
geen discriminatie bestaan.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de in lid 2 
bedoelde financiering individueel geschiedt. 
Te dien einde zien de lidstaten erop toe dat 
de producenten adequate garanties bieden 
voor de financiering van  het  AEEA-
beheer.
De lidstaten kunnen toestemming geven 
voor collectieve financiering wanneer 
individuele financiering niet uitvoerbaar is 
of wanneer er onevenredig hoge kosten aan 
verbonden zijn.

Motivering:

Aan een individuele financiering moet voorrang worden gegeven boven collectieve financiering, 
omdat de individuele verantwoordelijkheid van de producenten rechtstreeks gevolgen zal hebben 
in de zin van een beter voor recycling geschikt ontwerp van hun producten. Garanties zijn 
vereist om de financiering van de verwijdering ook te verzekeren als een producent inmiddels 
van de markt verdwenen is.
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Amendement 46
Artikel 7, lid 3, alinea 2

De huidige producenten zijn gezamenlijk 
verantwoordelijk voor de financiering van 
het beheer van de afgedankte producten die 
vóór het verstrijken van de in lid 2 bedoelde 
termijn in de handel zijn gebracht 
(historische voorraad). Wanneer een 
producent die voor een individueel systeem 
kiest, niet kan bewijzen dat hij aan zijn 
verantwoordelijkheid ten aanzien van een 
billijk deel van de historische voorraad 
voldoet, dient hij aan de financiering van 
een alternatief systeem bij te dragen.

De kosten voor de inzameling, behandeling 
en ecologisch verantwoorde verwijdering 
van AEEA moeten in de prijs van het 
product worden doorberekend.
Lidstaten waar vóór de inwerkingtreding 
van deze richtlijn reeds andere 
financieringsovereenkomsten van kracht 
waren, kunnen in afwachting van het 
resultaat van een eventuele herziening van 
de richtlijn, doch gedurende maximaal tien 
jaar na de inwerkingtreding ervan aan die 
akkoorden vasthouden.
De verantwoordelijkheid voor de 
financiering van het beheer van de 
afgedankte producten die vóór het 
verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn 
in de handel zijn gebracht ("historische 
voorraad") komt collectief te liggen bij alle 
producenten die bestaan op het moment dat 
de kosten worden gemaakt, en daarbij 
worden de kosten naar evenredigheid van 
hun marktaandeel per soort apparaat naar 
volume omgeslagen.
3 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
producenten gedurende een op basis van de 
gemiddelde levensduur van de apparaten 
vast te stellen overgangsperiode van 
maximaal tien jaar na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn de mogelijkheid krijgen 
op vrijwillige basis de kosten van 
inzameling, behandeling en ecologisch 
verantwoorde verwijdering van de 
historische voorraad bij de verkoop van 
nieuwe producten tegenover de consument 
aan te tonen. Producenten die van deze 
regeling gebruik maken, moeten 
garanderen dat de aangegeven kosten een 
getrouw beeld geven van de reëel gemaakte 
kosten.

Motivering:
De toerekening van de verwijderingskosten aan de betrokkenen van apparaten die in de toekomst 
op de markt komen is voor de producenten een stimulans om hun producten meer voor nuttige 
toepassing en voor recycling geschikt te ontwerpen.
De verwijdering van de historische voorraad kan alleen maar collectief worden gefinancierd, 
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omdat zich een grote hoeveelheid zogenaamde No-Name- en weesproducten op de markt bevindt, 
d.w.z. producten waarvan de producenten niet meer zijn vast te stellen of waarvan de 
producenten niet meer bestaan. Verder is er sprake geweest van een soms aanzienlijke 
verschuiving van de marktaandelen onder de diverse producenten, zodat een individuele 
financiering voor een groot aantal producenten onmogelijk zou zijn op te brengen. Daarom 
moeten de kosten van de historische voorraad ook overeenkomstig het kwantitatieve 
marktaandeel per producent op het tijdstip dat de kosten worden gemaakt onder de op dat 
moment bestaande producenten worden gedeeld. 
Lid 3 bis (nieuw): Om de economische gevolgen van de financiering van de verwijdering van de 
historische voorraad voor de branche op te vangen, moet het de producenten tijdens een 
overgangsperiode van maximaal tien jaar worden toegestaan de kosten van de verwijdering van 
de historische voorraad bij de verkoop van nieuwe producten tegenover de consument aan te 
tonen. Dit dient op vrijwillige basis te geschieden, waarbij de aangetoonde kosten overeen 
moeten komen met de werkelijke verwijderingskosten. Dit is om de volgende redenen 
gerechtvaardigd: aangezien ernaar gestreefd wordt de financieringsverantwoordelijkheid van de 
producenten van vijf jaar tot 30 maanden na inwerkingtreding van de richtlijn te vervroegen, 
aangezien de producenten ertoe verplicht worden ook de verwijderingskosten van een grote 
hoeveelheid van de zogenaamde No-Name- en weesproducten van de historische voorraad te 
financieren, en - in algemene zin - omdat het terugwerkende karakter van de 
financieringsverplichting moet worden opgevangen. Bovendien zal de doorzichtigheid van de 
kosten de acceptatie van prijsverhoging van nieuwe producten bij de consument verbeteren. Uit 
milieubeleidopzicht is er niets tegen het aantonen van de kosten in te brengen, omdat de 
fabrikanten bij oude producten (in tegenstelling tot nieuwe) geen invloed meer hebben op de 
milieuaspecten die samenhangen met het productontwerp.

Amendement 47
Artikel 9, lid 1, sub –a (nieuw)

-a) de verplichting AEEA niet meer 
samen met ongesorteerd gemeentelijk 
afval te verwijderen en alle ter 
beschikking komende AEEA afzonderlijk 
in te zamelen,

Motivering
De gebruikers moeten ervan op de hoogte worden gebracht dat oude apparatuur niet meer 
samen met ongesorteerd huishoudelijk afval of met ander ongesorteerd gemeentelijk afval mag 
worden verwijderd en dat alle afgedankte apparatuur afzonderlijk moet worden ingezameld.

Amendement 48
Artikel 9, lid1, letter b)

b) hun rol in de bevordering van hergebruik, 
recycling en andere nuttige toepassingen van 
AEEA,

b) hun rol in de bevordering van een 
vermindering van de hoeveelheden AEEA 
en het hergebruik, recycling en andere 
nuttige toepassingen van AEEA,

Motivering



PE 297.210 36/76 RR\438750NL.doc

NL

De verbruiker moet ingelicht worden over zijn bijdrage ter vermindering van de hoeveelheden 
elektrische en elektronische apparatuur, zodat er een verbruikspatroon kan ontstaan dat op 
termijn houdbaar is. 

Amendement 49
Artikel 9, lid 1, letter c) bis (nieuw)

c) de potentiële negatieve gevolgen van 
AEEA voor het milieu die niet in 
overeenstemming met deze richtlijn 
verwijderd wordt,

Motivering

Om de verbruiker aan te moedigen om AEEA te sorteren, moet hij geïnformeerd worden over de 
mogelijke gevolgen van dergelijk afval voor het milieu als het niet in overeenstemming met de 
richtlijn verwijderd wordt.

Amendement 50
Artikel 9, lid 1, letter c) bis (nieuw)

c bis) de aanwezigheid van gevaarlijke 
bestanddelen in elektrische en 
elektronische apparatuur;.

Motivering

De verbruiker moet ingelicht worden over de samenstelling en eventuele gevaren van elektrische 
en elektronische apparatuur, zodat er een verbruikspatroon kan ontstaan dat op termijn 
houdbaar is. 

Amendement 51
Artikel 9, lid 2

2. De lidstaten moedigen de consumenten 
aan tot de inzameling, verwerking en 
nuttige toepassing van AEEA bij te dragen.

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om te zorgen dat de 
consumenten tot inzameling en hergebruik 
van AEEA bijdragen. Bovendien kunnen de 
lidstaten verdere regelingen invoeren om 
sancties mogelijk te maken tegen 
consumenten die zich niet aan de 
verplichting houden AEEA apart in te 
zamelen en te verwijderen.

Motivering

Om te zorgen dat AEEA niet meer bij het ongesorteerd stedelijk afval terechtkomt, moeten de 
lidstaten niet alleen maar de verbruiker in die zin aanmoedigen maar ook maatregelen treffen 
om te zorgen dat de verbruikers hun AEEA terugbrengen naar de winkel, een gemeentelijk 
inzamelpunt of een hergebruikscentrum.
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Inzamelingssystemen kunnen alleen functioneren wanneer ook de consument kan worden 
aangesproken als hij zich niet aan de regels houdt. Zo is het in enkele Duitse gemeenten 
gebruikelijk dat niet juist gevulde "gele zakken" van het duale systeem niet door de ophalers 
worden meegenomen, maar een etiket krijgen waarop de verbruiker erop wordt gewezen op 
grond van welke onjuiste producten de "gele zak" niet werd meegenomen en verwerkt. Door een 
dergelijke aanpak kan de consument worden "opgevoed" om op de juiste wijze met zijn afval om 
te springen.

Amendement 52
Artikel 9, lid 3

3. De lidstaten zorgen ervoor dat, om tot een 
hoog inzamelingsniveau te komen, de 
producent elektrische en elektronische 
apparaten die in de vuilnisbak of een 
vergelijkbare vorm van gemeentelijke 
afvalinzameling terechtkunnen komen, 
duidelijk van het in bijlage IV weergegeven 
symbool worden voorzien. Wanneer dit in 
uitzonderlijke gevallen nodig is wegens de 
afmetingen of de functie van het product, 
wordt het symbool op de verpakking van de 
elektrische en elektronische apparatuur 
afgedrukt.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat, gelet op 
het feit dat AEEA niet meer samen met 
ongesorteerd stedelijk afval mag worden 
verwijderd en dat alle ter beschikking 
komende AEEA afzonderlijk moet worden 
ingezameld, de producent elektrische en 
elektronische apparaten die na [30 maanden 
na inwerkingtreding van deze richtlijn] op 
de markt worden gebracht, duidelijk van het 
in bijlage IV weergegeven symbool voorziet. 
Wanneer dit in uitzonderlijke gevallen nodig 
is wegens de afmetingen of de functie van 
het product, wordt het symbool op de 
verpakking van de elektrische en 
elektronische apparatuur afgedrukt.

Motivering

De gebruikers moeten er van op de hoogte worden gesteld dat oude apparatuur niet meer samen 
met ongesorteerd huishoudelijk afval of andere ongesorteerde gemeentelijke afvalproducten mag 
worden verwijderd en dat alle oude apparatuur afzonderlijk moet worden ingezameld. 
Aangezien de producenten na de omzetting van de richtlijn in nationaal recht (18 maanden na de 
inwerkingtreding van de richtlijn) tijd voor de uitvoering nodig hebben, is het noodzakelijk dat 
deze verplichting pas 30 maanden na inwerkingtreding van de richtlijn van kracht wordt.

Amendement 53
Artikel 9 bis (nieuw)

 Artikel 9 bis
De lidstaten zorgen ervoor dat de producent 
van een elektrisch of elektronisch apparaat 
dat na 30 maanden na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn op de markt is gekomen, 
ondubbelzinnig is te identificeren door een 
aanduiding op het apparaat. Om het tijdstip 
van het in de handel brengen van het 
apparaat ondubbelzinnig te kunnen 
vaststellen, wordt bovendien expliciet 
vermeld dat het apparaat na de 
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inwerkingtreding van de richtlijn in de 
handel is gebracht.

Motivering

Met behulp van dit amendement moet er enerzijds voor worden gezorgd dat de ondernemingen 
die de apparaten behandelen de producent van het product ondubbelzinnig kunnen identificeren 
en hem de kosten voor de verwijdering in rekening kunnen brengen. Anderzijds moet hiermee 
worden bereikt dat het aandeel van de zogenaamde No-Name-producten onder elektrische en 
elektronische apparaten tot een minimum wordt beperkt.

Aangezien de producenten na de omzetting van de richtlijn in nationaal recht (18 maanden na de 
inwerkingtreding van de richtlijn) tijd voor de uitvoering nodig hebben, is het noodzakelijk dat 
deze verplichting pas 30 maanden na inwerkingtreding van de richtlijn van kracht wordt.

Na de inwerkingtreding van de richtlijn - of na een of twee jaar (de minimale levensduur van 
elektronische producten met een zeer korte levensduur) - worden apparaten afgedankt die tot de 
historische voorraad behoren, maar ook nieuwe producten die na de inwerkingtreding van de 
richtlijn in de handel zijn gebracht. Daar de richtlijn twee verschillende financieringswijzen 
voor beide soorten afval voorstelt ("historisch afval" en andere afgedankte producten), moeten 
beide typen duidelijk worden onderscheiden door een aanduiding op producten die na de 
inwerkingtreding van de richtlijn in de handel zijn gekomen, zodat beide soorten producten na 
afdanking gemakkelijk te scheiden zijn.

Amendement 54
Artikel 10

De lidstaten zorgen ervoor dat producenten 
de inlichtingen verstrekken, waaraan de 
verwerkingsinstallaties behoefte hebben om 
de aard van de verschillende onderdelen en 
materialen van de elektrische en 
elektronische apparatuur en de plaats van 
gevaarlijke stoffen en preparaten in de 
elektrische en elektronische apparatuur vast 
te stellen.

De lidstaten zorgen ervoor dat de 
producenten de inlichtingen verstrekken, 
waaraan de hergebruikscentra, 
verwerkings- en recycleringsinstallaties 
behoefte hebben om de aard van de 
verschillende onderdelen en materialen van 
de elektrische en elektronische apparatuur en 
de plaats van gevaarlijke stoffen en 
preparaten in de elektrische en elektronische 
apparatuur vast te stellen. De producenten 
zorgen voor handboeken voor onderhoud, 
hergebruik, modernisering en ombouw.

Motivering

Niet alleen de verwerkingsinstallaties, maar ook de hergebruikcentra en de recycleringsindustrie 
heeft meer informatie nodig om onderdelen, gebruikte materialen en vervuilende bestanddelen te 
kunnen identificeren, naast handboeken voor het opknappen en moderniseren van elektrische en 
elektronische apparatuur.

Amendement 55
Artikel 10 bis (nieuw)
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Artikel 10 bis
Indien een producent elektrische of 
elektronische apparaten verkoopt die via 
afstandsverkoop in de Gemeenschap 
worden ingevoerd, dan moet hij bij de ter 
zake bevoegde toezichthoudende instanties 
van de lidstaten een in een lidstaat 
gevestigde onderneming aanwijzen die 
medeverantwoordelijk is voor de nakoming 
van de in deze richtlijn vastgelegde plichten 
van de producent en die over een hiervoor 
toereikende financiële reserve beschikt.

Motivering
De vermelding afstandsverkoop en verkopen via het internet in artikel 3, sub j) biedt geen 
oplossing voor het probleem  dat geen enkele producent in het gebied van de Gemeenschap 
verantwoordelijk kan worden gehouden voor de inzameling en nuttige toepassing wanneer de 
betrokken goederen vanuit een derde land worden verzonden. Dit betekent dat in de 
Gemeenschap gevestigde ondernemingen die de uit deze richtlijn voortvloeiende verplichtingen 
moeten  nakomen, worden benadeeld.

Amendement 56
Artikel 11, lid 1

1. De lidstaten verstrekken de Commissie 
elk jaar gegevens over de hoeveelheden en 
categorieën AEEA die in de lidstaten op de 
markt zijn gebracht en zijn ingezameld en 
gerecycleerd, zowel wat de aantallen als het 
gewicht betreft.

1. De lidstaten stellen een register van 
fabrikanten op en verstrekken de 
Commissie elk jaar gegevens over de 
hoeveelheden en categorieën AEEA die in 
de lidstaten op de markt zijn gebracht en op 
alle verschillende manieren zijn 
ingezameld, hergebruikt, naar 
verwerkingsinstallaties gebracht, 
gerecycleerd en opnieuw in gebruik 
genomen, en over de uitgevoerde 
hoeveelheden, zowel wat de aantallen als 
het gewicht betreft alsmede informatie over 
de technische standaard van de toegepaste 
wijze van recycling, hergebruik en 
behandeling, alsmede gegevens over de 
hoogte van de verwijderingsprijzen en over 
de kosten van inzameling en hergebruik. 
Daarbij moeten de gegevens zodanig 
worden opgesteld dat de hergebruik- en 
verwijderingswegen per geval 
gedocumenteerd zijn en de stromen 
afvalstoffen individueel aan een monitoring 
kunnen worden onderworpen.

Motivering
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Er moet controle zijn op de marktdeelnemers zodat kan worden vastgesteld in hoeverre de 
doelstellingen van de richtlijn zijn verwezenlijkt, en op free riders en nieuwe verkoopsystemen.

Om toezicht te kunnen houden op de afvalstroom aan AEEA is het absoluut noodzakelijk dat de 
lidstaten het gewicht en de hoeveelheden AEEA die ze inzamelen, hergebruiken en naar 
verwerkingsinstallaties brengen voor verkleining en nieuw gebruik, per categorie meten en 
optekenen.

Deze gegevens zijn belangrijk voor de doorzichtigheid en om de mate waarin de richtlijnen in de 
lidstaten zijn omgezet beter te kunnen controleren.

Voorkomen moet worden dat het hergebruik naast de eenvoudige verwijdering wordt 
veronachtzaamd. Het eenvoudigweg verwijderen van afval is eenvoudiger wanneer geen 
gedifferentieerde gegevens over de hergebruik- en verwijderingswegen moeten worden 
bijgehouden. Deze informatie is bovendien bijzonder belangrijk voor de controle van de quota 
van artikel 6 (nuttig gebruik).

Amendement 57
Artikel 11, lid 2

2. De lidstaten dragen ervoor zorg dat de 
ingevolge lid 1 te verstrekken gegevens 
vóór 1 januari 2007, en daarna om de drie 
jaar, aan de Commissie worden 
doorgegeven. De vorm waarin deze 
gegevens dienen te worden verstrekt, 
wordt binnen een jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
volgens de procedure van artikel 14, lid 2 
vastgesteld.

2. De lidstaten dragen ervoor zorg dat de 
ingevolge lid 1 te verstrekken gegevens 
voorkomen in een verslag over de 
uitvoering van deze richtlijn, dat ze de 
Europese Commissie om de twee jaar 
voorleggen, zodat er een gegevensbank 
over AEEA aangelegd kan worden.

2 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
verslag dat door paragraaf 2 
voorgeschreven wordt, de Europese 
Commissie de eerste keer voorgelegd 
wordt binnen de 18 maanden na de datum 
van artikel 15.

2 ter. De informatie moet verstrekt worden 
in een vorm die vastgelegd en de lidstaten 
meegedeeld wordt hoogstens 6 maanden 
na de datum van artikel 15 en in 
overeenstemming met de procedure van 
artikel 14, lid 2. Het verslag wordt 
opgesteld aan de hand van een vragenlijst 
of schema die/dat door de Europese 
Commissie opgesteld wordt volgens de 
procedure van artikel 6 van richtlijn 
91/692/EEG.

2 quater. De Europese Commissie geeft 
een eerste verslag over de uitvoering van 
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deze richtlijn uit binnen de 9 maanden na 
afloop van de eerste verslagperiode, en 
binnen de 9 maanden na afloop van elke 
volgende verslagperiode.

Motivering

De voorschriften voor informatieverstrekking en rapportering zijn nogal verwarrend en zouden 
tot gevolg hebben dat de Europese Commissie voor het eerst verslag doet over de uitvoering van 
de richtlijn ergens na 2010. Dit amendement stelt voor om de informatie over hoeveelheden 
zoals voorgeschreven door artikel 11 op te nemen in het uitvoeringsverslag van artikel 12. 

De data van dit amendement zijn in overeenstemming met het algemeen tijdschema voor de 
uitvoering zoals voorgesteld door de rapporteur; het komt erop neer dat de lidstaten een eerste 
keer halfweg 2005 verslag doen (verslag van de Europese Commissie begin 2006), en een 
tweede keer halfweg 2007, zodat de herziening van bijvoorbeeld de recyclagedoelstellingen vóór 
2008 kan gebeuren (samen met het tweede verslag van de Europese Commissie over de 
hoeveelheden en de uitvoering).

Amendement 58
Artikel 12

Onverminderd de bepalingen van 
artikel 11 zenden de lidstaten de 
Commissie elke drie jaar een verslag over 
de tenuitvoerlegging van deze richtlijn. 
Dit verslag wordt opgesteld aan de hand 
van een vragenlijst of schema, uitgewerkt 
door de Commissie volgens de procedure 
van artikel 6 van richtlijn 91/692/EEG 
van de Raad, met de bedoeling 
databanken op te zetten over AEEA en de 
verwerking daarvan. Zes maanden voor 
de aanvang van de verslagperiode wordt 
de lidstaten de vragenlijst of het schema 
toegezonden. Het verslag wordt binnen 
negen maanden na het einde van de 
periode van drie jaar waarop het 
betrekking heeft aan de Commissie 
voorgelegd.

Schrappen

Het eerste verslag bestrijkt de periode van 
drie jaar vanaf 1 januari 2006.
Binnen negen maanden na ontvangst van 
de verslagen van de lidstaten maakt de 
Commissie een verslag over de 
tenuitvoerlegging van deze richtlijn 
bekend.

Motivering

De tekst is opgenomen in artikel 11, dat de voorschriften voor informatieverstrekking en 
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rapportering in een korter tijdschema plaatst.

Amendement 59
Artikel 13

Wijzigingen die noodzakelijk zijn om de 
bijlagen II, III en IV aan de 
wetenschappelijke en technische 
vooruitgang aan te passen, worden 
overeenkomstig de in artikel 14, lid 2 
bedoelde procedure vastgesteld.

Wijzigingen die noodzakelijk zijn om de 
bijlagen IB, II, III en IV aan de 
wetenschappelijke en technische 
vooruitgang aan te passen, worden 
overeenkomstig de in artikel 14, lid 2 
bedoelde procedure vastgesteld.
Alvorens de bijlagen overeenkomstig lid 1 
te wijzigen, pleegt de Commissie overleg 
met de producenten van elektrische en 
elektronische apparaten, alsmede van 
milieu-, werknemers- en 
consumentenorganisaties.

Motivering

De bescherming van milieu en de gezondheid vormt de basis van deze richtlijn. Bij de wijziging 
van de bijlage moet daarom rekening worden gehouden met aspecten op het gebied van de 
bescherming van het milieu, werknemers en verbruikers in de vorm van een vroegtijdige 
raadpleging van de daarvoor in aanmerking komende organisaties.

Op alle niveaus van de besluitvorming moet ook voldoende aandacht worden besteed aan de 
gevaren voor de gezondheid en de risico's voor ongelukken waarmee werknemers die zich 
bezighouden met de inzameling, het sorteren, de conditionering en de verwerking van afval 
worden geconfronteerd. De arbeidsplaatsen in deze sector worden gekenmerkt door een groot 
aantal verschillende factoren die de gezondheid belasten. Belastende factoren zoals lawaai, stof, 
schokken, een gebrek aan sociale erkenning en stress treden vaak in combinatie met elkaar op. 
Ook is gebleken dat een bijzonder kenmerk van deze werkzaamheden is dat de 
werkomstandigheden bij de afvalverwerking, bijvoorbeeld bij de omvang met gevaarlijke stoffen, 
vanuit het standpunt van de betrokken werknemers onvoorspelbaar veranderen, wat de preventie 
op dit gebied bemoeilijkt.

Amendement 60
Artikel 13 bis (nieuw)

Artikel 13 bis
Afvalbeheerplannen

Ter implementatie van de in deze richtlijn 
vermelde doelstellingen en maatregelen, 
dienen de lidstaten in de in artikel 7 van 
richtlijn 75/442/EEG voorgeschreven 
afvalbeheerplannen een afzonderlijk 
hoofdstuk op te nemen met betrekking tot 
het beheer van AEEA.
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Motivering

Zeer vaak ontbreekt het aan een afgewogen coördinatie tussen de horizontale afvalwetgeving 
(richtlijn 74/442/EEG) en de meer specifieke richtlijnen. Dit nieuwe artikel is bedoeld om deze 
koppeling wél te leggen en aldus het afvalbeleid in het algemeen in betere banen te leiden.

Amendement 61
Artikel 14 bis (nieuw)

Artikel 14 bis
Sancties

De lidstaten dienen sancties vast te stellen 
die van toepassing zijn bij inbreuken op de 
overeenkomstig deze richtlijn vastgestelde 
nationale regelingen. De aldus ingestelde 
sancties dienen effectief en proportioneel te 
zijn en er moet een afschrikkende werking 
van uitgaan.

Motivering

Wetten maken is eenvoudig, maar controleren of ze goed worden toegepast is een stuk moeilijker 
en de handhaving ervan afdwingen is al helemaal een opgave. Sancties zouden daarbij 
behulpzaam moeten zijn.

Amendement 62
Artikel 15, lid 1

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen in 
werking treden om uiterlijk op 30 juni 
2004 [binnen 18 maanden na de 
vaststelling van deze richtlijn] aan deze 
richtlijn te voldoen. Zij stellen de 
Commissie daarvan onverwijld in kennis.

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen in 
werking treden om uiterlijk op [18 
maanden na inwerkingtreding van deze 
richtlijn] aan deze richtlijn te voldoen. Zij 
stellen de Commissie daarvan onverwijld 
in kennis.

Motivering
De richtlijn moet zo snel mogelijk door de lidstaten worden omgezet.

Amendement 63
Artikel 16

Deze richtlijn treedt in werking op de 
twintigste dag volgende op die van haar 
bekendmaking in het Publicatieblad van de 
Europese Gemeenschappen.

Deze richtlijn treedt in werking op de dag 
van haar bekendmaking in het 
Publicatieblad van de Europese 
Gemeenschappen.

Motivering
Als de richtlijn pas twintig dagen na bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese 
Gemeenschappen in werking zou treden, zou dit een onnodige vertraging opleveren.
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Amendement 64
Artikel 16 bis (nieuw)

Artikel 16 bis
Handhaving

1. De lidstaten dienen ervoor te zorgen dat 
zij de nodige voorzieningen voor inspectie 
en controle installeren om de Commissie in 
staat te stellen na te gaan of de onderhavige 
richtlijn effectief wordt nageleefd.
2. Ter uitvoering van het bepaalde in dit 
artikel dienen de lidstaten met name acht te 
slaan op de aanbeveling van het Europees 
Parlement en de Raad van [datum] inzake 
milieu-inspecties.

Motivering

Dit amendement is bedoeld om meer consistentie en eenvormigheid te brengen in de praktische 
toepassing van het Gemeenschapsrecht, conform de door de leden van de delegatie van het 
Europees Parlement bij het overleg inzake milieu-inspecties gedane politieke toezeggingen.

Amendement 65
Bijlage I, deel A, punt 5

5. Verlichtingsapparatuur 5. Lichttechniek (met uitzondering van 
gloeilampen, huishoudelijke 
verlichtingsarmaturen en compacte 
fluorescentielampen)

Motivering

Het separeren van de materialen voor een eventueel hergebruik van genoemde lampen is 
technisch zeer moeilijk en kostenintensief. De kosten van het inzamelen en het hergebruik 
verhogen de verkoopprijs van compacte fluorescentielampen (spaarlampen) zodanig dat ze veel 
minder verkocht zullen worden. Hierdoor wordt er minder energie bespaard en zijn de Kyoto-
doelstellingen nog moeilijker te realiseren. Daarom moeten evenals de gloeilampen de compacte 
fluorescentielampen niet onder het toepassingsgebied van deze richtlijn vallen. Om de 
hoeveelheid kwik uit deze compacte fluorescentielampen te beperken dienen deze compacte 
fluorescentielampen wel onder de richtlijn ter beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen 
in elektrische en elektronische apparatuur te vallen.

Huishoudelijke verlichtingsarmaturen zijn decoratieve en sierartikelen, waarin de elektrische 
onderdelen minder dan 5% van het totaalgewicht vertegenwoordigen. Zij worden vervaardigd 
van een grote variëteit aan inerte materialen als steen, glas, keramiek, beton, staal, aluminium, 
hout, textiel, papier, karton, enz., zij hebben geen uniforme vorm of afmetingen en bevatten geen 
giftige elementen. De inzameling en nuttige toepassing van dergelijke artikelen zal wellicht tot 
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een hogere belasting voor het milieu leiden dan het opnemen van deze artikelen in de 
gebruikelijke stroom huishoudelijk afval.

Amendement 66
Bijlage I, deel A, punt 7

7. Speelgoed 7. Speelgoed, vrijetijds- en sportartikelen

Motivering

Het is de bedoeling dat in de richtlijn alle AEEA aan bod komt. Derhalve moeten ook vrijetijds- 
en sportartikelen met elektrische/elektronische componenten erin worden vermeld, en de beste 
plaats daarvoor is onder de categorie speelgoed.

Amendement 67
Bijlage I, deel A, punt 8

8. Medische apparatuur (met uitzondering 
van alle geïmplanteerde en geïnfecteerde 
producten) 

8. Medische instrumenten (met uitzondering 
van alle geïmplanteerde en geïnfecteerde 
producten) 

Motivering

In de bijlage moeten tevens alle vrijetijds- en sportartikelen alsmede medische instrumenten 
worden vermeld.

Amendement 68
Bijlage I, deel B, punt 1

1. Grote huishoudelijke apparaten 1. Grote huishoudelijke apparaten, zoals
Grote koelapparaten
Koelkasten
Diepvriezers
Wasmachines
Wasdrogers
Vaatwasmachines
Kooktoestellen
Elektrische fornuizen
Elektrische kookplaten
Magnetrons
Verwarmingstoestellen
Elektrische kachels
Elektrische ventilators
Airconditioners

Grote koelapparaten
Koelkasten
Diepvriezers
Wasmachines
Wasdrogers
Vaatwasmachines
Kooktoestellen
Elektrische fornuizen
Elektrische kookplaten
Magnetrons
Verwarmingstoestellen
Elektrische kachels
Elektrische ventilators
(Niet ingebouwde) 
klimaatregelingstoestellen

Motivering
Bij een uitvoerig gespecificeerde lijst bestaat het gevaar dat een apparaat wordt overgeslagen of 
dat een apparaat dat in de toekomst nieuw op de markt verschijnt, niet wordt opgenomen. Ook 
nieuwe ontdekkingen moeten onder de richtlijn vallen. Hier moet duidelijk worden gemaakt dat 
het niet gaat om airconditioningsapparatuur die in gebouwen is ingebouwd, maar om mobiele 
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toestellen.

Amendement 69
Bijlage I, deel B, punt 5, kopje

5. Verlichtingsapparatuur 5. Lichttechnieken (met uitzondering van 
gloeilampen), zoals

Motivering

Een lijst die uitputtend gespecificeerd is, heeft als risico dat een apparaat vergeten wordt of een 
toekomstig nieuw apparaat erbuiten valt. Ook nieuwe vindingen moeten onder de richtlijn 
kunnen vallen.

Amendement 70
Bijlage II, punt 1

1. Uit gescheiden ingezamelde afgedankte 
elektrische en elektronische apparatuur 
moeten ten minste de volgende stoffen, 
preparaten en onderdelen worden 
verwijderd:

 PCB-houdende condensatoren

 Kwikhoudende onderdelen zoals 
schakelaars

 Batterijen
 Printplaten

 Tonercassettes met zowel vloeibare als 
pasteuze toner, alsook gekleurde toner

 Kunststoffen die gebromeerde 
brandvertragers bevatten

 Asbestafval
 Beeldbuizen
 CFK’s, HCFK’s en HFK’s
 Gasontladingslampen

 LCD-schermen met een oppervlak van 
meer dan 100 cm2 en alle LCD-schermen 
met achtergrondverlichting met behulp 

1. Uit gescheiden ingezamelde afgedankte 
elektrische en elektronische apparatuur 
moeten ten minste de volgende materialen 
en onderdelen die worden gedefinieerd 
volgens de concentratiewaarden in artikel 
5, lid 1 bis in de richtlijn betreffende de 
beperking van het gebruik van bepaalde 
gevaarlijke stoffen in elektrische en 
elektronische apparaten worden verwijderd 
(apparatuur die volledig hergebruikt wordt, 
valt niet onder deze bepaling):
 Elektrolytische condensatoren (hoogte: 

> 25 mm, diameter > 25 mm of van 
overeenkomstig volume)

 Kwikhoudende onderdelen zoals 
schakelaars

 Batterijen
 Printplaten, voor zover deze niet in de 

behuizing van het product zijn 
geïntegreerd

 Tonercassettes met zowel vloeibare als 
pasteuze toner, alsook gekleurde toner

 Kunststoffen die gebromeerde 
brandvertragers bevatten

 Asbestafval
 Beeldbuizen
 CFK's, HCFK's en HFK's
 Gasontladingslampen
 Onderdelen die vuurvaste keramische 

vezels bevatten
 LCD-schermen met een oppervlak van 

meer dan 100 cm2 en alle LCD-schermen 
met achtergrondverlichting met behulp 
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van gasontladingslampen
Deze stoffen, preparaten en onderdelen 
dienen te worden verwijderd of nuttig te 
worden toegepast in overeenstemming met 
artikel 4 van Richtlijn 75/442/EEG van de 
Raad.

van gasontladingslampen
Deze stoffen, preparaten en onderdelen 
dienen te worden verwijderd of nuttig te 
worden toegepast in overeenstemming met 
artikel 4 van Richtlijn 75/442/EEG van de 
Raad.

Motivering

Als men kiest voor een toepassing die gebaseerd is op het Commissievoorstel betekent zulks dat 
bepaalde ongevaarlijke componenten en materiaal ook worden behandeld. Dit is niet 
bevorderlijk voor de ontwikkeling van componenten die vrij van gevaarlijke stoffen zijn. De 
ontwikkeling van alternatieven voor gevaarlijke stoffen zal echter wel worden bevorderd als er 
duidelijk wordt gepreciseerd dat alleen materialen en componenten die gevaarlijke stoffen 
bevatten selectief zullen worden behandeld. De enige uitzondering die noodzakelijk is op een 
dergelijke aanpak geldt voor LCD-schermen omdat informatie over de speciale inhoud van de 
stoffen moeilijk achterhaalbaar kan zijn.

Er moet duidelijk worden gemaakt dat voor hergebruik bestemde apparatuur niet onder bijlage 
II valt.

Printplaten worden, om het gewicht van apparaten te verminderen, in toenemende mate 
geïntegreerd in de behuizingen van elektrische en elektronische apparaten. Deze innovatieve 
ontwikkeling, waarbij materiaal wordt bespaard, mag niet worden belemmerd door invoering 
van de verplichting tot een afzonderlijke behandeling van printplaten, die enorme kosten 
veroorzaakt die in geen enkele verhouding tot het nut voor de milieubescherming staan. 
Voorzover printplaten bestaan uit kunststoffen die gebromeerde brandvertragers bevatten, vallen 
zij toch al onder de bepalingen van artikel 5 van de richtlijn.

Elektrolytische condensatoren bevatten verdunde anorganische of organische zuren. Er wordt 
gebruik gemaakt van waterige oplossingen uit boriumzuur, fosforzuur, adipinezuur, mierenzuur, 
barnsteenzuur, azijnzuur, oxaalzuur, wijnzuur en citroenzuur. Als oplossingsmiddel voor de 
zuren en tevens als additieven voor bescherming tegen corrosie wordt gebruik gemaakt van 
butyrolacton, dimethylacetamide, dimethylformamide, glycerine, glycolen, aminen en waterige 
ammoniakhoudende oplossingen [ROLLAND 1998]. Met het oog op deze gebruikte stoffen 
moeten althans tamelijk grote elektrolytische condensatoren uit AEEA worden verwijderd. 
Bovendien kunnen PCB-houdende condensatoren vaak niet met eenvoudige middelen worden 
onderscheiden van elektrolytische condensatoren. Daarom moet in het algemeen gestreefd 
worden naar de verwijdering van condensatoren uit AEEA.

Amendement 71
BIJLAGE II, lid 2, punt 2

 Apparatuur die CFK’s, HCFK’s of 
HFK’s bevat: de CFK’s die zich in het 
isolatieschuim en het koelcircuit 
bevinden, dienen er op de juiste wijze 
uitgehaald en vernietigd te worden. 
HCFK’s of HFK’s die zich in het 
isolatieschuim en het koelcircuit 
bevinden, dienen er op de juiste wijze 

 Apparatuur die gassen bevat die de 
ozonlaag aantasten of een 
aardopwarmingspotentieel (GWP) van 
meer dan 15 hebben, welke gassen zich 
bijvoorbeeld in het isolatieschuim en 
het koelcircuit bevinden: deze gassen 
dienen er op de juiste wijze uitgehaald 
en vernietigd te worden. Gassen die de 
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uitgehaald te worden en vernietigd of 
gerecycleerd te worden.

ozonlaag aantasten worden behandeld 
overeenkomstig Verordening 2037/2000 
inzake stoffen die de ozonlaag 
aantasten.

Motivering
In plaats van de behandelingseis te beperken tot uitsluitend koelkasten en diepvriezers moeten 
alle bestanddelen die gassen bevatten die de ozonlaag aantasten of een 
aardopwarmingspotentieel (GWP) bezitten naar behoren worden behandeld. De GWP-grens van 
15 is afkomstig uit de EU –normen voor de milieuetikettering van koelkasten en vriezers.

Amendement 72
Bijlage II, punt 2 bis (nieuw)

2 bis. Van de kunststofcomponenten van 
AEEA moet tenminste 5% (gerekend naar 
gewicht) worden gerecycleerd.

Motivering

Van de recycling van kunststoffen wordt nog te weinig werk gemaakt. Het langs legislatieve weg 
stimuleren van de recycling van dit specifieke materiaal zou bij de betrokken bedrijven de nodige 
initiatieven op gang kunnen brengen.

Amendement 73
Bijlage II bis (nieuw)

BIJLAGE II bis
Selectieve behandeling van materialen en 
onderdelen van afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur zoals bedoeld in 
artikel 5, lid 1.
Afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur moet worden behandeld 
volgens procédés die waarborgen dat de 
totale gevolgen voor het milieu geringer 
zijn dan die van de selectieve 
behandelingsmethoden als omschreven in 
Bijlage II.

Motivering

Nieuwe technologische ontwikkelingen zullen een behandeling van AEEA mogelijk maken met 
aanzienlijk geringere gevolgen voor het milieu en zonder onnodige risico's voor de arbeiders die 
deze behandeling als omschreven in bijlage II moeten uitvoeren. Deze nieuwe technologische 
procédés zullen door het comitologiecomité als bedoeld in artikel 14, lid 2 moeten worden 
goedgekeurd voordat zij gelijkwaardig kunnen worden beschouwd met de selectieve behandeling 
als omschreven in bijlage II. (Amendementen houden verband met elkaar)
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van 
het Europees Parlement en de Raad betreffende afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur (COM(2000) 347 – C5-0414/2000 – 2000/0158(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2000) 3471),

– gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 175, lid 1 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C5-0414/2000),

– gelet op artikel 67 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid 
en het advies van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie 
(A5-0148/2001),

1. hecht zijn goedkeuring aan het aldus gewijzigde Commissievoorstel;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 
de Commissie.

1 PB C 365 van 19.12.2000, blz. 184.
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TOELICHTING

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) behoort tot de categorie afval die 
vanwege de hierin verwerkte gevaarlijke stoffen en hun sterk toenemende hoeveelheid de meeste 
problemen bij de verwijdering veroorzaakt. Volgens de gegevens van de Commissie was er in 
1998 in de Europese Unie sprake van ongeveer 6 miljoen ton aan afgedankte elektrische en 
elektronische apparaten. Dat komt gemiddeld neer op 16 kilogram per EU-inwoner. De 
Commissie voorspelt verder dat de jaarlijkse groei op dit gebied ten minste 3 tot 5% zal 
bedragen en dat de hoeveelheid die jaarlijks ontstaat binnen de komende twaalf jaar zal 
verdubbelen.

Op grond van deze problemen is er dringend behoefte aan een Europese regeling, waarmee 
tevens de nationale initiatieven en maatregelen op dit punt moeten worden geharmoniseerd. De 
rapporteur is daarom verheugd over het voorstel van de Commissie over afgedankte elektrische 
en elektronische apparaten, maar hij is van mening dat de door de Commissie voorgestelde 
doelstellingen op een aantal gebieden niet voldoende zijn voor een oplossing waarmee recht 
wordt gedaan aan het milieu. De door de rapporteur ingediende amendementen hebben daarom 
vooral betrekking op de inzameling en verwerking van de oude apparatuur.

De Commissie stelt een ingezamelde hoeveelheid van gemiddeld 4 kilogram uit particuliere 
huishoudens per inwoner per jaar voor, die niet bindend is voor de lidstaten. Zelfs wanneer de 
lidstaten dit doel zouden halen, blijft het grootste deel van de oude apparatuur nog steeds op 
stortplaatsen belanden. Daarbij zou dan nog de storting komen van de 20 tot 40% restafval van 
de afzonderlijk ingezamelde oude apparatuur die ter verwerking wordt aangeboden. Het valt niet 
met elkaar te rijmen wanneer enerzijds wordt gewezen op de milieuproblemen die door AEEA 
wordt veroorzaakt, maar anderzijds slechts een halfhartige gedeeltelijke oplossing wordt 
aangeboden. Het voorstel van de Commissie vormt daarom niet de weerspiegeling van een 
duurzaam beleid op het gebied van het milieu en de beschikbare middelen. Wil men de 
beschikbare middelen en de door AEEA veroorzaakte milieuproblemen echter ontzien, dan is het 
nodig dat de hoeveelheid afval die moet worden verwijderd tot een minimum wordt beperkt. De 
lidstaten moeten ervoor zorgen dat zo mogelijk geen oude apparatuur meer bij het huishoudelijk 
afval en op stortplaatsen belandt en dat alle ter beschikking komende oude apparatuur 
afzonderlijk wordt ingezameld en ter verdere behandeling en verwerking wordt aangeboden. 
Hiervoor is een algemeen verbod vereist op de verwijdering van oude apparatuur samen met 
ongesorteerd huishoudelijk afval of ander ongesorteerd stedelijk afval. Een dergelijk verbod 
betekent bovendien een prikkel voor de consumenten om oude apparatuur niet meer via de 
vuilnisophaaldienst te verwijderen, maar deze bij de daarvoor bestemde 
inzamelingsvoorzieningen af te geven.

De door de Commissie voorgestelde verwerkingspercentages liggen tussen de 60 en 80% en zijn 
daarmee lager dan wat met de huidige stand van de techniek mogelijk is. Een verhoging van deze 
percentages bij gebruikmaking van verwerkings- en recyclingstechnologie die aan de huidige 
stand van de techniek beantwoordt, is haalbaar en noodzakelijk om de stortplaatsen te ontlasten 
en de emissie van schadelijke stoffen te verminderen.

Het beginsel dat de producent verantwoordelijk is en dat dit principe met terugwerkende kracht 
moet worden toegepast, zijn met de richtlijn inzake de verwijdering van afgedankte voertuigen 
geaccepteerde uitgangspunten geworden in de Europese milieuwetgeving en terecht stelt de 
Commissie deze benadering dan ook voor de verwijdering van AEEA voor. Het is echter niet 
aanvaardbaar dat de financiering van de verwijdering van oude apparatuur door de producenten 
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pas vijf jaar na inwerkingtreding van de richtlijn, dus ongeveer vanaf 2007 een feit moet worden. 
Om te waarborgen dat de producenten zo snel mogelijk hun bijdrage aan bescherming van het 
milieu aanleveren, stelt de rapporteur een eerdere datum voor (30 maanden na inwerkingtreding 
van de richtlijn).

Om te garanderen dat de producenten een zodanig ontwerp voor hun producten kiezen dat ze 
makkelijker recyclebaar zijn, moet iedere producent in de toekomst de verwijdering van zijn 
eigen producten individueel financieren. Aan de individuele financiering moet daarom de 
voorkeur worden gegeven boven de collectieve financiering.

De verwijdering van de zogenaamde "historische voorraad" kan daarentegen alleen worden 
gerealiseerd door middel van een collectieve financiering van alle producenten, omdat zich een 
grote hoeveelheid zogenaamde No-Name- en weesproducten op de markt bevindt, d.w.z. 
producten waarvan de fabrikant niet meer vast is te stellen of waarvan de producenten niet meer 
bestaan. Verder zijn de marktaandelen van de diverse producenten soms de in loop der tijd 
aanzienlijk verschoven, zodat een individuele financiering van de verwijdering van de 
historische voorraad redelijkerwijs niet aan de producenten kan worden opgelegd. Daarom 
moeten de kosten van de verwijdering van de historische voorraad aan afval dan ook op basis 
van het kwantitatieve marktaandeel van de diverse producenten op het tijdstip waarop de kosten 
ontstaan, worden omgeslagen over de op dat moment bestaande producenten.

Om de economische gevolgen van de financiering van de verwijdering van de historische 
voorraad voor de in de eerste plaats uit kleine en middelgrote bedrijven bestaande branche op te 
vangen, moet de producenten tijdens een overgangsperiode, die zich richt naar de gemiddelde 
levensduur van de apparatuur, worden toegestaan de kosten van de verwijdering van de 
historische voorraad bij de verkoop van nieuwe producten tegenover de consument aan te tonen. 
Dit dient op vrijwillige basis te geschieden, waarbij de aangetoonde kosten overeen moeten 
komen met de werkelijke verwijderingskosten. De rapporteur acht dit om drie redenen 
gerechtvaardigd: aangezien ernaar gestreefd wordt de financieringsverantwoordelijkheid van de 
producenten van vijf jaar tot 30 maanden na inwerkingtreding van de richtlijn te vervroegen, 
aangezien de producenten ertoe verplicht worden ook de verwijderingskosten van een grote 
hoeveelheid van de zogenaamde No-Name- en weesproducten van de historische voorraad te 
financieren, en - in algemene zin - omdat het terugwerkende karakter van de 
financieringsverplichting moet worden opgevangen. Bovendien zal de doorzichtigheid van de 
kosten de acceptatie van prijsverhoging van nieuwe producten bij de consument verbeteren. Uit 
milieubeleidopzicht is er niets tegen het aantonen van de kosten in te brengen, omdat de 
fabrikanten bij oude producten (in tegenstelling tot nieuwe) geen invloed meer hebben op de 
milieuaspecten die samenhangen met het productontwerp.
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1 maart 2001

ADVIES VAN DE COMMISSIE INDUSTRIE, EXTERNE HANDEL, ONDERZOEK EN 
ENERGIE

aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid

inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (COM(2000) 347 – C5-0414/2000 – 
2000/0158(COD))

Rapporteur voor advies: Nuala Ahern

PROCEDUREVERLOOP

De Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie benoemde op haar vergadering 
van 13 september 2000 Nuala Ahern tot rapporteur voor advies.

De commissie behandelde het ontwerpadvies op haar vergaderingen van 24 januari en 
27 februari 2001.

Op laatstgenoemde vergadering hechtte zij met algemene stemmen haar goedkeuring aan de 
hierna volgende amendementen.

Bij de stemming waren aanwezig: Carlos Westendorp y Cabeza (voorzitter), Renato Brunetta 
(ondervoorzitter), Nuala Ahern (rapporteur en ondervoorzitter), Gordon J. Adam (verving Glyn 
Ford), Guido Bodrato, David Robert Bowe (verving François Zimeray), Gérard Caudron, Giles 
Bryan Chichester, Nicholas Clegg, Willy C.E.H. De Clercq, Harlem Désir, Concepció Ferrer, 
Neena Gill (verving Claude J.-M.J. Desama), Norbert Glante, Lisbeth Grönfeldt Bergman 
(verving Anders Wijkman), Cristina Gutiérrez Cortines (verving Umberto Scapagnini), Michel 
Hansenne, Roger Helmer, Hans Karlsson, Dimitrios Koulourianos (verving Konstantinos 
Alyssandrakis), Werner Langen, Peter Liese (verving Michael Mombaur), Rolf Linkohr, 
Caroline Lucas, Albert Jan Maat (verving Christos Folias), Eryl Margaret McNally, Nelly Maes, 
Erika Mann, Marjo Tuulevi Matikainen-Kallström, Peter Luisa Morgantini, Angelika Niebler, 
Giuseppe Nisticò (verving Jaime Valdivielso de Cué), Reino Kalervo Paasilinna, Yves 
Piétrasanta, Samuli Pohjamo (verving Astrid Thors), John Purvis, Godelieve Quisthoudt-
Rowohl, Imelda Mary Read, Christian Foldberg Rovsing, Paul Rübig, Ilka Schröder, Konrad K. 
Schwaiger, Esko Olavi Seppänen, Anna Terrón i Cusí (verving Mechtild Rothe), Elena 
Valenciano Martínez-Orozco, W.G. van Velzen, Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto 
en Myrsini Zorba.
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BEKNOPTE MOTIVERING

INTRODUCTIE

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur of ‘AEEA’ is momenteel een van de snelst 
groeiende afvalstromen in de Europese Unie. Naar verwachting zal deze afvalstroom, die 
vandaag 4% van het huishoudelijk afval uitmaakt, jaarlijks met ten minste 3-5% toenemen. 
Elektrische en elektronische apparatuur is een van de grootste gekende bronnen van zware 
metalen en organische vervuilers in de afvalstroom. Zonder adequate voorbehandeling kunnen 
de uiterst giftige componenten de bodem en het grondwater verontreinigen en de lucht vervuilen.

Zes lidstaten hebben al wetgeving op dit gebied: Nederland, Denemarken, Zweden, Oostenrijk, 
Italië en België. Finland en Duitsland zullen naar verwachting binnenkort wetgeving hierover 
goedkeuren. Dit voorstel moet dienen om naar de landen die nog geen maatregelen hebben 
genomen om het probleem van de AEEA aan te pakken, een krachtig signaal te sturen dat deze 
kwestie geen uitstel duldt.

De richtlijn kan worden beschouwd als een van de basisinstrumenten voor een geïntegreerd 
productbeleid, waarin rekening wordt gehouden met de hele levenscyclus van een product en 
milieuvriendelijke vormgeving wordt bevorderd. Het idee dat het bedrijfsleven zich moet 
aanpassen aan een veranderende agenda waarbij meer aandacht wordt besteed aan het milieu, is 
algemeen aanvaard; ook wordt geaccepteerd dat landen en bedrijven die sneller innoveren een 
betere concurrentiepositie zullen hebben dat die welke achterop lopen.

PRODUCENTENVERANTWOORDELIJKHEID

Het basisbeginsel achter de richtlijnen is de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Doel 
hiervan is dat, door de producenten financieel verantwoordelijk te maken voor hun producten 
wanneer ze afgedankt worden, een stroomopwaarts effect wordt gecreëerd dat resulteert in 
milieuvriendelijke ontwerpen, waarbij rekening wordt gehouden met de duurzaamheid en met de 
mogelijkheid om de apparaten te herstellen of te verbeteren, te demonteren en te recycleren. 
Bovendien wordt door het milieuvriendelijk ontwerp, het hergebruik van grondstoffen en de 
gescheiden inzameling voorkomen dat de gevaarlijke stoffen uit de AEEA op ongecontroleerde 
wijze opnieuw in het milieu terechtkomen.

De richtlijn past ook het beginsel van de internalisering van externe kosten toe. Dit wil zeggen 
dat de kosten van het verwijderen van AEEA, die tot nu toe door de plaatselijke overheid worden 
gedragen, meestal als onderdeel van de afvalverwijdering, nu moeten worden geïnternaliseerd en 
dat moet worden voorzien in hergebruik, recycling en demonteren van deze apparatuur. Het 
uiteindelijk doel is afval te voorkomen.

Een algemeen besluit over producentenverantwoordelijkheid werd reeds genomen met de 
goedkeuring van de richtlijn afgedankte voertuigen. Het beginsel van de 
producentenverantwoordelijkheid en de toepassing ervan in de AEEA-richtlijn is dan ook 
algemeen geaccepteerd. De Commissie stelt voor dat de producenten vijf jaar na de 
inwerkingtreding van de richtlijn zorgen voor de financiering van het inzamelen van AEEA van 
particuliere huishoudens welke zijn ingeleverd bij inzamelingsvoorzieningen, en ook voor de 
behandeling, nuttige toepassing en milieuvriendelijke verwijdering van AEEA. Het beginsel van 
producentenverantwoordelijkheid voor afgedankte producten wordt niet betwist. Producenten 
moeten verantwoordelijk zijn voor het product dat zij op de markt brengen, maar zij kunnen wel 
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alleen verantwoordelijk zijn voor hun eigen product.

COLLECTIEVE EN INDIVIDUELE SYSTEMEN

Het Commissievoorstel laat de producenten de keuze tussen een collectief of individueel systeem 
ten aanzien van toekomstige afgedankte apparatuur en legt een collectieve financiële 
verantwoordelijkheid op de producenten voor de apparatuur uit het verleden (historische 
voorraad).

Wil producentenverantwoordelijkheid echter een direct effect hebben op het ontwerp van 
producten, dan is het van het grootste belang dat de producenten verantwoordelijk zijn voor de 
producten van hun eigen merk. Op die manier zal elke verbetering in het ontwerp een direct 
effect hebben op de kosten die de producenten zullen moeten dragen voor een mogelijke 
behandeling van het product wanneer het wordt afgedankt.

Sommige producenten willen individueel verantwoordelijk blijven omdat ze over hun product 
geen informatie willen geven aan concurrenten en dit moet gerespecteerd worden. Individuele 
systemen moeten ook kunnen inspelen op veranderingen in het ontwerp in die zin dat het 
“afdankingsbeginsel” wordt gerespecteerd, waardoor milieuvriendelijk ontwerpen wordt 
gestimuleerd. De erkenning en het concurrentievoordeel van een goed ontwerp moet naar de 
individuele producent gaan. Producenten kunnen alleen wettelijk aansprakelijk zijn voor de 
producten van hun eigen merk.

Anderzijds zal collectieve financiële verantwoordelijkheid uitsluitend een indirect effect hebben 
op het ontwerp, aangezien de inspanningen van een bepaald bedrijf voor een beter ontwerp – dat 
resulteert in kostenbesparing – waarschijnlijk vervagen en verloren gaan in het collectieve 
systeem. Op deze manier kan verbetering niet echt bevorderd worden. Verbetering met een 
collectief systeem kan er alleen komen via de marktkrachten wanneer de twee systemen in een 
concurrentiepositie tegenover elkaar staan, en alleen in een veel later stadium.

Daarom moeten producenten financieel verantwoordelijk zijn voor het toekomstig afval dat 
uitsluitend afkomstig is van de producten van hun eigen merk, d.w.z. individuele 
verantwoordelijkheid.

De producenten kunnen alleen verantwoordelijk zijn voor hun eigen afgedankte apparatuur en 
dus is het nodig de kosten te verifiëren en ze te scheiden voor individuele producenten. Dit kan 
worden gedaan door de goederen naar een erkend/geregistreerd recyclingcentrum te brengen 
waar goederen worden gesorteerd en van een streepjescode worden voorzien. Op basis van de 
informatie die de streepjescode over de oorsprong van het product geeft, krijgt de producent dan 
elke maand een factuur toegestuurd.

HISTORISCHE VOORRAAD

Historische voorraad zijn de producten die momenteel, dus vóór de goedkeuring van de richtlijn, 
op de markt zijn en uiteindelijk zullen worden afgedankt. Voor deze producten is het gewenst dat 
de producenten instaan voor de kosten van alle hoger genoemde activiteiten via een collectief 
systeem, waarvoor investeringen nodig zullen zijn voor infrastructuur/administratie.

De financiële verantwoordelijkheid voor ophaling uit welbepaalde inzamelingsvoorzieningen, 
behandeling, hergebruik/recycling en verwijdering van AEEA afkomstig van particuliere 
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huishoudens, moet collectief door de producenten worden gedragen.

Tot slot, om de doelstelling van de richtlijn te bereiken, namelijk het vernieuwen van ontwerpen, 
is het essentieel dat de verantwoordelijkheid voor historische voorraad en ‘nieuw’ afval wordt 
gesplitst en dat de producenten individueel verantwoordelijk zijn voor toekomstig afval, terwijl 
de verantwoordelijkheid voor de historische voorraad gedekt wordt door collectieve systemen 
met een overgangsperiode om deze kosten te dekken. Een overgangsperiode is nodig om 
financiële reserves voor de toekomst op te bouwen. Het is ook niet mogelijk en het zou in het 
nadeel van de concurrentie werken indien we zouden accepteren dat er uitzonderingen zijn op de 
markt die zich niets aantrekken van de historische voorraad.

DOELSTELLINGEN VOOR RECYCLING/HERGEBRUIK

De lidstaten hebben al bewezen dat doelstellingen inzake recycling gemakkelijk haalbaar zijn en 
juridisch bindend kunnen zijn. Recycling en hergebruik zijn noodzakelijk om te vermijden dat 
nuttige toepassing zich beperkt tot verbranding en het verwijderen van slechts een klein aantal 
waardevolle materialen, waarbij de rest wordt weggegooid. In een aantal proefprojecten werd 
grote huishoudelijke apparatuur voor 90% gerecycleerd en dit percentage is bevestigd door 
gespecialiseerde recyclingdiensten. Proefprojecten hebben ook aangetoond dat een 
veralgemeende recycling van klein AEEA voor 70% gerealiseerd kan worden.

Met gebruik van de gekende  end cut technology zou minstens 90% van de materialen van 
gloeilampen, met name kwikhoudende lampen, gerecycleerd kunnen worden. Recycling van 
nieuwe apparatuur die kathodestraalbuizen bevat, is al haalbaar en het grootste gedeelte van de 
apparaten die nu worden ingezameld, zijn van een kwaliteit die een recycling van 70% mogelijk 
maakt. Op middellange tot lange termijn moet de recycling van kathodestraalbuizen gericht zijn 
op het hergebruik van het beeldbuisglas voor nieuwe kathodestraalbuizen.

INZAMELINGSDOELSTELLINGEN

De Commissie heeft een “zachte” inzamelingsdoelstelling aangegeven van gemiddeld 4 kg per 
inwoner tegen 31 december 2005. Dit komt echter slechts overeen met ongeveer een vierde van 
het geproduceerde AEEA. In het VK bijvoorbeeld, waar recycling nog niet zo ingeburgerd is en 
nog geen voorschriften inzake AEEA van kracht zijn, bedraagt dit cijfer al 6 kg per inwoner 
dankzij de inruilsystemen (“oud voor nieuw”) voor witgoed.

Zoals hoger gezegd is gescheiden inzameling van AEEA zeer belangrijk en daarom moeten de 
laatste gebruikers worden aangespoord om de apparaten naar aangewezen plaatsen te brengen 
om te voorkomen dat deze AEEA, met name de kleine apparaten, in het huishoudelijk afval 
terechtkomen.

VERBOD OP GEVAARLIJKE STOFFEN

In principe verwelkomen wij het voorstel voor de vervanging van lood, kwik, cadmium, 
zeswaardig chroom en brandvertragende polybroombifenylen (PBB's) en 
polybroomdifenylethers (PBDE's). De geleidelijke afschaffing kan worden uitgebreid tot alle 
broomhoudende brandvertragers.
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REIKWIJDTE 

Sommige actoren uit de bedrijfswereld vinden dat we ons moeten toespitsen op grote apparaten 
en niet op kleine apparaten, maar de concentratie van gevaarlijke stoffen in kleine apparaten is 
vier keer hoger dan in grote. Bovendien zijn het precies deze kleine apparaten die gescheiden 
moeten worden ingezameld om te voorkomen dat zij in het huishoudelijk afval terechtkomen, 
waar gevaarlijke chemicaliën niet naar behoren gecontroleerd worden.

De reikwijdte van de richtlijn is dus correct.

CONCLUSIES

Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

 De verantwoordelijkheid voor historische voorraad en ‘nieuwe’ afval moet worden 
gescheiden.

 Wat toekomstig afval betreft moet er individuele verantwoordelijkheid zijn voor producten 
van eigen merk.

 Verantwoordelijkheid voor historische voorraad maakt een collectief systeem noodzakelijk 
met een overgangsperiode voor kosten.

 Een overgangsperiode zal financiële reserves opbouwen voor de toekomst.
 Het is nadelig voor de concurrentie wanneer er op de markt uitzonderingen zijn die niet 

verantwoordelijk zijn voor de historische voorraad.

Recyclingdoelstellingen: De doelstellingen voor recycling zijn realistisch en haalbaar en moeten 
dan ook juridisch bindend zijn.
 
Inzamelingsdoelstellingen: 6 kg/inwoner moet een juridisch bindend minimum zijn.

AMENDEMENTEN

De Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid onderstaande 
amendementen op het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (COM(2000) 347 – 
C5-0414/2000 – 2000/0158(COD))in haar verslag op te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Eerste streepje

- gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, inzonderheid op 
artikel 175, lid 1,

- gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, inzonderheid op 
artikel 95,

1 C 365 van 19.12.2000, blz 195
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Motivering

Artikel 95 verdient als rechtsgrondslag de voorkeur als het erom gaat te zorgen voor een hoog 
niveau van bescherming van het milieu zonder dat dit ten koste gaat van de interne markt.

Amendement 2
Overweging 7 bis (nieuw)

(7 bis) De richtlijn dient van toepassing te 
zijn op apparatuur die gevaarlijke 
bestanddelen bevat of waarvan de recycling 
economisch en ecologisch zinvol is. 
Indien opneming in de richtlijn 
onevenredig hoge kosten of een 
onevenredig groot energieverbruik voor een 
gescheiden inzameling tot gevolg heeft, 
dient de desbetreffende apparatuur niet 
onder de richtlijn te vallen.

Motivering
Recycling en gescheiden inzameling kan geen doel op zich zijn; er moet worden nagegaan of het 
ecologisch en economisch zinvol is.

Amendement 3
Overweging 8

(8) De doelstelling om het beheer van AEEA 
te verbeteren, kan niet op doeltreffende 
wijze door de lidstaten afzonderlijk worden 
verwezenlijkt. In het bijzonder leiden 
verschillen tussen de nationale toepassingen 
van het beginsel van 
producentenverantwoordelijkheid tot 
substantiële verschillen in de financiële 
lasten voor ondernemers. Het bestaan van 
verschillen in nationaal beleid ten aanzien 
van het beheer van AEEA belemmert de 
doeltreffendheid van het nationale 
recyclingbeleid.

(8) De doelstelling om het beheer van AEEA 
te verbeteren, kan niet op doeltreffende 
wijze door de lidstaten afzonderlijk worden 
verwezenlijkt. In het bijzonder leiden 
verschillen tussen de nationale toepassingen 
van het beginsel van 
producentenverantwoordelijkheid tot 
substantiële verschillen in de financiële 
lasten voor ondernemers. Het bestaan van 
verschillen in nationaal beleid ten aanzien 
van het beheer van AEEA belemmert de 
doeltreffendheid van het nationale 
recyclingbeleid. Daarom moeten de 
belangrijkste elementen (definities, 
toepassingsgebied, doelstellingen van 
inzameling en nuttige toepassing) op 
Europees niveau worden geharmoniseerd.

Motivering
Milieudoelstellingen moeten zo mogelijk op Europees niveau worden geharmoniseerd en 
nagestreefd.
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(Amendement 4)
Overweging 8 bis (nieuw)

 (8 bis). Het basisbeginsel achter de 
richtlijn is de uitgebreide 
producentenverantwoordelijkheid. De 
richtlijn past ook het beginsel toe van de 
internalisering van externe kosten.

Motivering
Doel van het beginsel van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid is dat, door de 
producenten financieel verantwoordelijk te maken voor hun producten wanneer ze afgedankt 
worden, een stroomopwaarts effect wordt gecreëerd dat resulteert in milieuvriendelijke 
ontwerpen, waarbij rekening wordt gehouden met de duurzaamheid en met de mogelijkheid om 
het product te herstellen of te verbeteren, te demonteren en te recycleren. 

De kosten van het verwijderen van  AEEA, die tot nu toe door de plaatselijke overheid zijn 
gedragen, meestal als onderdeel van de afvalverwijdering, moeten nu worden geïnternaliseerd 
en er moet worden voorzien in hergebruik, recycling en demonteren van deze apparatuur. Het 
uiteindelijk doel is afval te voorkomen.

Amendement 5
Overweging 9

(9) De bepalingen van deze richtlijn zijn van 
toepassing op alle betrokken producten en 
producenten, ongeacht de verkoopstechniek, 
dus met inbegrip van afstandsverkoop en 
elektronische handel.

(9) De bepalingen van deze richtlijn zijn van 
toepassing op alle betrokken producten en 
producenten, ongeacht de verkoopstechniek, 
dus met inbegrip van afstandsverkoop en 
elektronische handel. Daarbij moet erop 
worden toegezien dat de verplichtingen 
voor producenten en distributeurs bij 
dergelijke afzetsystemen op 
geharmoniseerde wijze geformuleerd en 
nageleefd worden om te voorkomen dat de 
kosten in verband met de behandeling van 
via afstandsverkoop verkochte apparatuur 
ten laste komen van andere afzetsystemen.

Motivering
Hiermee moet worden bereikt dat grensoverschrijdende handel via e-commerce op gelijke wijze 
wordt behandeld.

Amendement 6
Overweging 10

(10) Deze richtlijn moet van toepassing zijn 
op alle door consumenten gebruikte 
elektrische en elektronische apparaten 
alsook op voor bedrijfsmatig gebruik 
bedoelde elektrische en elektronische 

(10) Deze richtlijn moet van toepassing zijn 
op alle door consumenten gebruikte 
elektrische en elektronische apparaten 
alsook op voor bedrijfsmatig gebruik 
bedoelde elektrische en elektronische 
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apparaten die in de huishoudelijk-
afvalstroom terecht kunnen komen. Deze 
richtlijn dient te gelden zonder afbreuk te 
doen aan de gemeenschapswetgeving 
betreffende veiligheids- en 
gezondheidsvoorschriften en aan de 
specifieke gemeenschapswetgeving 
betreffende afvalbeheer, in het bijzonder 
richtlijn 91/157/EEG van de Raad van 
18 maart 1991 inzake batterijen en accu’s 
die gevaarlijke stoffen bevatten, zoals 
gewijzigd bij richtlijn 98/101/EG van de 
Commissie.

apparaten die in de huishoudelijk-
afvalstroom terecht kunnen komen. Deze 
richtlijn dient te gelden zonder afbreuk te 
doen aan de nationale en 
gemeenschapswetgeving betreffende 
veiligheids- en gezondheidsvoorschriften ter 
bescherming van alle personen die in 
aanraking komen met afgedankte 
elektrische en elektronische apparatuur, en 
aan de specifieke gemeenschapswetgeving 
betreffende afvalbeheer, in het bijzonder 
richtlijn 91/157/EEG van de Raad van 
18 maart 1991 inzake batterijen en accu’s 
die gevaarlijke stoffen bevatten, zoals 
gewijzigd bij richtlijn 98/101/EG van de 
Commissie.

Motivering
Het Commissievoorstel bevat weinig details over de mogelijke gezondheids- en 
veiligheidsrisico's voor mensen die in aanraking komen met AEEA. Verwijzing naar nationale 
veiligheidsvoorschriften is belangrijk, omdat deze soms strenger zijn dan de EU-voorschriften.

Amendement 7
Overweging 12

(12) Gescheiden inzameling is de allereerste 
voorwaarde om de specifieke behandeling 
en recycling van AEEA te waarborgen, en is 
noodzakelijk om het vastgestelde niveau van 
bescherming van de gezondheid van mensen 
en dieren en het milieu in de Gemeenschap 
te halen. De consumenten moeten actief 
bijdragen tot het succes van deze inzameling 
en moeten worden aangemoedigd hun 
AEEA in te leveren. Met het oog daarop 
moeten geschikte voorzieningen voor het 
inleveren van AEEA, met inbegrip van 
openbare inzamelpunten waar particuliere 
huishoudens hun afval kosteloos moeten 
kunnen inleveren, worden opgezet.

(12) Gescheiden inzameling is de allereerste 
voorwaarde om de specifieke behandeling 
en recycling van AEEA te waarborgen, en is 
noodzakelijk om het vastgestelde niveau van 
bescherming van de gezondheid van mensen 
en dieren en het milieu in de Gemeenschap 
te halen. Om het basisconcept van 
producentenverantwoordelijkheid in de 
praktijk waarde te geven, is het van vitaal 
belang dat alle partijen worden betrokken 
bij  de aspecten die daarbuiten vallen, met 
name het terugbrengen en inzamelen van 
AEEA.  De consument, kleinhandelaars, 
distributeurs en plaatselijke autoriteiten 
moeten actief bijdragen tot het succes van 
deze inzameling. De consument moet 
worden aangemoedigd hun AEEA in te 
leveren. Met het oog daarop moeten 
geschikte voorzieningen voor het inleveren 
van AEEA, met inbegrip van openbare 
inzamelpunten waar particuliere 
huishoudens hun afval kosteloos moeten 
kunnen inleveren, worden opgezet.
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Motivering
Verantwoordelijkheid van de producent heeft in de praktijk alleen zin als ook de andere partijen 
hun steentje bijdragen. Producenten zullen AEEA alleen goed kunnen verwerken als 
consumenten afgedankte apparatuur terugbrengen. Distributeurs, kleinhandelaars en 
plaatselijke autoriteiten zullen moeten zorgen voor voorzieningen die hieraan bijdragen.

Amendement 8
Overweging 12 bis (nieuw)

(12 bis.) Ter waarborging van de veiligheid 
en gezondheid van distributiepersoneel dat 
wordt ingezet bij het terugnemen en 
behandelen van AEEA, bepalen de 
lidstaten, overeenkomstig nationale en 
communautaire veiligheids- en 
gezondheidsvoorschriften, onder welke 
voorwaarden het terugnemen van AEEA 
door distributeurs kan worden geaccepteerd 
of geweigerd. 

Motivering
Distributeurs nemen in de EU nu reeds aanzienlijke hoeveelheden AEEA terug, maar kunnen 
niet garanderen dat zij deze diensten zullen opvoeren of zelfs voortzetten als geen strenge 
veiligheids- en gezondheidsvoorschriften worden opgesteld voor hun werknemers.

Het Commissievoorstel is op dit punt vaag en dient dienovereenkomstig te worden gewijzigd.

(Amendement 9)
Overweging 15

(15) Er dient een hoog niveau van nuttige 
toepassing, met name hergebruik of 
recycling, te worden bereikt en 
producenten moeten worden aangemoedigd 
om gerecycleerd materiaal in nieuwe 
apparatuur te verwerken.

(15) Er dient een hoog niveau van nuttige 
toepassing, met name hergebruik of 
recycling, te worden bereikt en 
producenten moeten worden aangemoedigd 
om gerecycleerd materiaal in nieuwe 
apparatuur te verwerken.

De doelstellingen inzake 
recycling/hergebruik zijn realistisch en 
haalbaar en moeten derhalve juridisch 
bindend zijn.

De lidstaten moeten er echter voor zorgen 
dat een hoog niveau van nuttige 
toepassing het hergebruik van volledige 
apparaten niet afremt noch een 
omgekeerd effect heeft op de organisaties 
zonder winstoogmerk in de Europese Unie 
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die het hergebruik van producten 
vergemakkelijken.

Motivering
Recycling en hergebruik worden noodzakelijk geacht om te vermijden dat nuttige toepassing  
zich beperkt tot verbranding en het verwijderen van slechts een klein aantal waardevolle 
materialen, waarbij de rest wordt weggegooid. Proefprojecten hebben aangetoond dat de door 
de Commissie voorgestelde doelstellingen realistisch zijn.

Indien het hergebruik van volledige apparaten ook in de doelstellingen wordt opgenomen dan 
zou dat het toezicht en de administratie wel ingewikkelder maken, maar het is belangrijk dat de 
richtlijn geen omgekeerd effect heeft op de organisaties zonder winstoogmerk, die een 
belangrijke maatschappelijk en ecologische bijdrage leveren door beroepsopleiding aan te 
bieden aan de kansarmen en door het AEEA op een milieuvriendelijke wijze te beheren en te 
herproduceren.

Amendement 10
Overweging 16

(16) De voornaamste uitgangspunten ten 
aanzien van de financiering met betrekking 
tot het beheer van AEEA moeten door de 
Gemeenschap worden vastgesteld en de 
financieringsstelsels moeten tot hoge 
inzamelingsniveaus bijdragen alsook tot de 
toepassing van het beginsel van 
producentenverantwoordelijkheid. Wil men 
optimaal van het beginsel van 
producentenverantwoordelijkheid kunnen 
profiteren, dan moeten de producenten 
worden aangemoedigd hun 
verantwoordelijkheid op individuele basis 
na te komen, met dien verstande dat zij 
reeds voor de financieringsverplichting 
waarin deze richtlijn voorziet, van kracht 
wordt tot de financiering van het beheer 
van afgedankte producten die in de handel 
werden gebracht dienen bij te dragen.

(16) De voornaamste uitgangspunten ten 
aanzien van de financiering met betrekking 
tot het beheer van AEEA moeten door de 
Gemeenschap worden vastgesteld en de 
financieringsstelsels moeten tot 
verwezenlijking van hoge 
inzamelingsniveaus bijdragen alsook tot de 
toepassing van het beginsel van 
producentenverantwoordelijkheid. Wil men 
optimaal van het beginsel van 
producentenverantwoordelijkheid kunnen 
profiteren, dan moeten de producenten 
worden aangemoedigd hun 
verantwoordelijkheid na te komen met 
behulp van individuele of collectieve 
programma's, al naar gelang hun 
productsector .

Motivering
Er moet worden voorzien in de mogelijkheid van individuele of collectieve financiële 
verantwoordelijkheid, aangezien een merkgebonden verantwoordelijkheid in alle 
productsectoren onpraktisch is vanwege de buitensporige last die dit met zich mee zou brengen 
in de vorm van het uitsorteren van afval teneinde een individuele financiële 
verantwoordelijkheid te kunnen vaststellen. De afvalstroom van huishoudelijke apparaten zal 
bijvoorbeeld de komende decennia voor een groot deel uit historische voorraad bestaan die 
vrijwel onmogelijk op merk zal kunnen worden uitgesorteerd. De hiermee gemoeide zeer hoge 
uitgaven zouden noch op korte, noch op langere termijn significante milieuvoordelen opleveren.

Amendement 11
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Overweging 16 bis (nieuw)

(16 bis.) Historische voorraad van 
elektrische en elektronische apparatuur 
met een lange levensduur zal de komende 
jaren het hoofdbestanddeel vormen van de 
afvalstroom. Het beheer van AEEA moet in 
deze gevallen daarom gedurende een aantal 
jaren dat overeenkomt met de levenscyclus 
van de betrokken EEA betrekking kunnen 
hebben op zowel historische als niet-
historische voorraad.

Motivering
Het voorstel heeft betrekking op een enorme verscheidenheid aan producten en 
productkenmerken. De gemiddelde levensduur van veel elektrische of elektronische apparaten 
bedraagt 10 tot 15 jaar. Voor deze producten zal het hoofdbestanddeel van de afvalstroom de 
komende jaren bestaan uit "historische voorraad".

Amendement 12
Overweging 17

(17) Gebruikers van elektrische en 
elektronische apparatuur in particuliere 
huishoudens dienen de mogelijkheid te 
hebben hun AEEA kosteloos in te leveren. 
De producenten dienen derhalve de 
verwerking, nuttige toepassing en 
verwijdering van AEEA te financieren. Om 
voor de producenten de kosten te drukken 
die samenhangen met het beheer van 
afgedankte producten die reeds op de markt 
zijn gebracht (historische voorraad), dient in 
een overgangsperiode te worden voorzien. 
Voor de financiering van het beheer van de 
historische voorraad zijn alle actuele 
producenten gezamenlijk verantwoordelijk; 
zij kwijten zich van deze taak door het 
opzetten van individuele of collectieve 
systemen. De collectieve systemen mogen 
niet zodanig zijn dat fabrikanten van 
gespecialiseerde producten, kleine 
producenten, importeurs en nieuwkomers op 
de markt ervan worden uitgesloten.

(17) Gebruikers van elektrische en 
elektronische apparatuur in particuliere 
huishoudens dienen de mogelijkheid te 
hebben hun AEEA kosteloos in te leveren. 
De producenten dienen derhalve de 
inzameling,  verwerking, nuttige toepassing 
en milieuvriendelijke verwijdering van 
AEEA te financieren. In voorkomend geval 
zorgen de lidstaten ervoor dat  inzameling 
door derden wordt gefinancierd door de 
producenten, overeenkomstig transparante 
en afdwingbare regels. Om voor de 
producenten de kosten te drukken die 
samenhangen met het beheer van afgedankte 
producten die reeds op de markt zijn 
gebracht (historische voorraad), dient in een 
overgangsperiode te worden voorzien. Deze 
overgangsperiode eindigt op 31 december 
2005. Voor de financiering van het beheer 
van de historische voorraad zijn alle actuele 
producenten gezamenlijk verantwoordelijk; 
zij kwijten zich van deze taak door het 
opzetten van individuele of collectieve 
systemen. De collectieve systemen mogen 
niet zodanig zijn dat fabrikanten van 
gespecialiseerde producten, kleine 
producenten, importeurs en nieuwkomers op 
de markt ervan worden uitgesloten.
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Motivering
Alle bezitters van AEEA moeten deze gratis kunnen terugbrengen.

In de 17e overweging van het Commissievoorstel blijft de verplichting van de producent om 
inzameling te financieren onvermeld (zie producentenverplichting van artikel 7, lid 2). Deze 
wordt toegevoegd.

De richtlijn voorziet niet in transparante en afdwingbare regels om ervoor te zorgen dat 
inzameling door derden wordt gefinancierd door de producenten. Deze hiaat wordt opgevuld.

Artikel 7 bepaalt dat de producentenverplichtingen uit hoofde van artikel 7, lid 2, in werking 
treden vijf jaar na inwerkingtreding van de AEEA-richtlijn. In combinatie met de nuttige 
toepassingsdoelstellingen van artikel 6 schept dit verwarring. Hoe kan van producenten worden 
verwacht dat zij op 31 december 2005 voldoen aan de nuttige toepassingscriteria als hun 
financiële verantwoordelijkheid mogelijk op een andere datum in werking treedt, namelijk "vijf 
jaar na de inwerkingtreding van de AEEA-richtlijn"?

Dit wordt gecorrigeerd door 31 december 2005 aan te geven als einddatum van de 
overgangsperiode. Daarmee treedt de financiële verantwoordelijkheid van de producenten op 
dezelfde datum in werking als de nuttige toepassingsvereisten.

Opgemerkt zij dat het prijssupplement mogelijk in strijd is met de EU-mededingingsbepalingen 
en strijdig zou kunnen zijn met het vrije verkeer van goederen.

Amendement 13
Overweging 18

(18) Voorlichting van de gebruikers over de 
inzamelingssystemen en over hun eigen rol 
bij het beheer van AEEA is onontbeerlijk 
om de inzameling van AEEA te doen slagen. 
Dit houdt ook in dat elektrische en 
elektronische apparatuur die in 
vuilnisbakken of vergelijkbare vormen van 
gemeentelijke afvalinzameling terecht zou 
kunnen komen, van een duidelijk 
merkteken wordt voorzien.

(18) Voorlichting van de gebruikers over de 
inzamelingssystemen en over hun eigen rol 
bij het beheer van AEEA is onontbeerlijk 
om de inzameling van AEEA te doen slagen. 
Producenten, verdelers, kleinhandelaars en 
plaatselijke autoriteiten moeten 
samenwerken om ervoor te zorgen dat 
doeltreffende sensibiliseringscampagnes 
worden uitgevoerd teneinde de teruggave 
van afgedankte producten bij 
inzamelpunten te bevorderen.

Motivering
Producten van nog meer merktekens voorzien is veelal niet haalbaar, vooral in een tijd waarin 
de consumenten reeds geconfronteerd worden met een enorm aantal merktekens en symbolen, 
die zij vaak niet begrijpen. Merktekens zullen niet noodzakelijk het beoogde doel, namelijk hoge 
inzamelingspercentages te realiseren, bereiken. Daarentegen zijn doeltreffende informatie- en 
voorlichtingsprogramma's van vitaal belang om verandering te brengen in de wijze waarop 
consumenten omgaan met uitgediende producten.

Amendement 14
Overweging 21 bis (nieuw)
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(21 bis) Om aan de voorgestelde 
verplichtingen tot het inzamelen en 
verwijderen van met name duurzame 
elektrische en elektronische apparatuur te 
kunnen voldoen, moet aan de betrokken 
producenten de mogelijkheid worden 
gegeven om fiscale reserves aan te leggen.

Motivering
Indien fabrikanten tot de voorgestelde, omvangrijke en met hoge kosten verbonden inzameling en 
verwijdering worden verplicht, is het om redenen van economische billijkheid alleen maar 
logisch als zij de mogelijkheid krijgen om met name voor duurzame elektrische en elektronische 
apparatuur fiscale reserves op te bouwen. Omdat dit slechts in enkele lidstaten mogelijk is, 
wordt daardoor ook distorsie van de mededinging binnen de Gemeenschap vermeden. Ook in de 
toelichting op het Commissievoorstel wordt gewezen op de met hoge kosten gepaard gaande 
inzameling en verwijdering.

Amendement 15
Overweging 21 quinquies (nieuw)

(21 quinquies) Om velerlei redenen, onder 
meer plaatsgebrek, is de kleine en 
onafhankelijke handelaar dikwijls niet in 
staat AEEA van particuliere huishoudens 
in te zamelen en te laten verwijderen. Hij 
moet van de voorgestelde inzamelings- en 
verwijderingsverplichting worden 
vrijgesteld voorzover hij niet vrijwillig 
afgedankte apparatuur inzamelt of deze als 
producent en importeur rechtstreeks op de 
markt brengt.

Motivering
Het kan zijn dat wegens plaatsgebrek en een zeer kleine economische speelruimte de handelaar 
AEEA van particuliere huishoudens niet kan inzamelen en op passende wijze verwijderen. Indien 
de consument elektrische en elektronische apparatuur goedkoper bij grote zaken buiten de 
binnenstad koopt en deze weer bij kleine winkels inlevert, betekent dit opnieuw een nadeel voor 
in de binnenstad gevestigde zaken en is er sprake van een extra concentratie in de handelssector. 
Door stimuleringsmaatregelen moet de inzameling voor de handelssector attractief worden 
gemaakt.

Amendement 16
Artikel 1

1. Deze richtlijn beoogt als eerste prioriteit 
de preventie van afval van afgedankte 
elektrische en elektronische apparaten, 
hierna “AEEA” genoemd en daarnaast het 
hergebruik, de recycling en andere nuttige 
toepassingen van dergelijke afvalstoffen om 

Deze richtlijn beoogt als eerste prioriteit de 
preventie van afval van afgedankte 
elektrische en elektronische apparaten, 
hierna “AEEA” genoemd en daarnaast de 
inzameling, behandeling en nuttige 
toepassing (hergebruik en recycling) van 
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zo de verwijdering van afvalstoffen te 
beperken. Voorts beoogt deze richtlijn een 
verbetering van de milieuprestaties van alle 
deelnemers aan de markt die betrokken zijn 
bij de levenscyclus van elektrische en 
elektronische apparatuur, en in het bijzonder 
ondernemingen die rechtstreeks bij de 
verwerking van afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur betrokken zijn.

dergelijke afvalstoffen om zo de 
verwijdering van afvalstoffen te beperken. 
Voorts beoogt deze richtlijn een verbetering 
van de milieuprestaties van alle deelnemers 
aan de markt die betrokken zijn bij de 
levenscyclus van elektrische en 
elektronische apparatuur, en in het bijzonder 
ondernemingen die rechtstreeks bij de 
verwerking van afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur betrokken zijn.

Motivering
Verduidelijkt de tweede doelstelling van de richtlijn zoals aangegeven in de artikelen 4, 5, 6, 7 
en 8.

Amendement 17
Artikel 2, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. De lidstaten kunnen de fabrikanten 
van elektrische en elektronische goederen 
wier firma's onafhankelijk zijn, minder dan 
50 werknemers hebben, een jaaromzet van 
minder dan 7 mln. euro hebben en geen 
filialen zijn van grotere concerns, 
vrijstellen van de vereisten inzake 
producentenaansprakelijkheid van de 
artikelen 7 en 8 van deze richtlijn.

Motivering
Dergelijke firma's nemen slechts 12 à 15% van alle verkopen voor hun rekening. Zij produceren 
voornamelijk specialistische apparatuur. De administratieve lasten en de rechtstreekse kosten 
voor deze firma's staan niet in verhouding tot het milieuvoordeel. Het is onevenredig duur het 
ontwerp van specialistische apparatuur die niet in massaproductie wordt vervaardigd, zodanig 
te wijzigen dat de recyclingkosten verminderen. 

Amendement 18
Artikel 3, sub b)

“afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur” of “AEEA”: elektrische of 
elektronische apparaten die afvalstoffen 
vormen in de zin van artikel 1, onder a), van 
Richtlijn 75/442/EEG, hieronder begrepen 
alle onderdelen, subeenheden en 
verbruiksmaterialen die deel uitmaken van 
het product op het moment dat het wordt 
afgedankt;

“afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur” of “AEEA”: elektrische of 
elektronische apparaten die afvalstoffen 
vormen in de zin van artikel 1, onder a), van 
Richtlijn 75/442/EEG, hieronder begrepen 
alle onderdelen, subeenheden en 
verbruiksmaterialen;
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Motivering
Onderdelen, deelsystemen en verbruiksmaterialen dienen onder de richtlijn te vallen, zelfs 
wanneer zij niet op hetzelfde moment worden afgedankt als het product waarvan zij deel 
uitmaken.

Amendement 19
Artikel 3, sub j), punten i), ii) en iii)

j) "producent": ieder die

i) elektrische en elektronische apparatuur 
vervaardigt en onder zijn eigen merk 
verkoopt, ongeacht de verkooptechniek, dus 
met inbegrip van afstandsverkoop en 
elektronische handel;

j) "producent": ieder die, ongeacht de 
verkooptechniek, met inbegrip van 
communicatie op afstand overeenkomstig 
de Richtlijn van het Europees Parlement en 
de Raad betreffende de bescherming van de 
consument bij op afstand gesloten 
overeenkomsten (97/7/EG)
i) elektrische en elektronische apparatuur in 
een lidstaat vervaardigt en onder zijn eigen 
merk verkoopt, ongeacht de 
verkooptechniek, dus met inbegrip van 
afstandsverkoop en elektronische handel;

ii) onder zijn eigen merk apparatuur 
verkoopt die door andere leveranciers is 
geproduceerd ongeacht de verkoopstechniek, 
dus met inbegrip van afstandsverkoop en 
elektronische handel;

ii) onder zijn eigen merk apparatuur 
verkoopt die door andere leveranciers in een 
lidstaat is geproduceerd ongeacht de 
verkoopstechniek, dus met inbegrip van 
afstandsverkoop en elektronische handel;

iii) beroepsmatig apparatuur in een lidstaat 
invoert;

iii) beroepsmatig apparatuur in een lidstaat 
invoert of verkoopt;

Motivering
Het begrip invoerder in een lidstaat (sub iii) is dubbelzinnig. Volgens het Verdrag wordt met 
importeur een bedrijf bedoeld dat buiten de EU producten koopt voor verkoop in de EU. Op de 
markt voor EEA volgen producten die in de lidstaten op de markt komen voor een belangrijk 
deel kanalen die niet specifiek met het merk te maken hebben, zoals assemblagebedrijven, 
distributieketens die over heel Europa verspreid zijn en wederinvoerders. De huidige tekst dekt 
deze gevallen niet en zou dan ook tot een groot aantal "ouderloze producten" kunnen leiden.

Amendement 20
Artikel 3, sub m) bis (nieuw)

m) bis. "houder": iedereen die 
eindgebruiker of bezitter is van elektrische 
en elektronische apparatuur. Houders 
kunnen zijn particuliere huishoudens, 
distributeurs, gemeenten en ieder persoon 
die elektrische en elektronische apparatuur 
in zijn bezit heeft of die afgedankte 
elektrische en elektronische apparatuur in 
ontvangst neemt. 
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Motivering
Vanwege het tegenstrijdige gebruik van de term "houder" en "eindgebruiker" in het 
Commissievoorstel verduidelijkt dit amendement de term "houder".

Amendement 21
Artikel 4, lid 1

1. De lidstaten zorgen ervoor dat er 
systemen worden ingevoerd opdat AEEA 
van particuliere huishoudens door de 
houders en distributeurs daarvan kosteloos 
kunnen worden ingeleverd. Zij dragen zorg 
voor de beschikbaarheid en 
toegankelijkheid van de noodzakelijke 
inzamelingsvoorzieningen, rekening 
houdend met de bevolkingsdichtheid.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat er drie 
jaar na het van kracht worden van de 
richtlijn systemen worden ingevoerd opdat 
AEEA van particuliere huishoudens door 
de houders en distributeurs daarvan 
kosteloos kunnen worden ingeleverd. Zij 
dragen zorg voor de beschikbaarheid en 
toegankelijkheid, de nabijheid en de 
consumentvriendelijkheid van de 
noodzakelijke inzamelingsvoorzieningen, 
rekening houdend met de 
bevolkingsdichtheid.

Motivering
Het is logischer dat voor alle actoren (handelaren, producenten) dezelfde overgangsperiode 
wordt vastgesteld in de verschillende bepalingen van de richtlijn (voor het opzetten van gratis 
retoursystemen, voor de inzamelingsdoelstellingen, voor de financiering van het verzamelen van 
AEEA uit particuliere huishoudens, enz.). Dit moet duidelijk worden vastgelegd in de richtlijn 
aangezien de bedrijfswereld duidelijk voorschriften nodig heeft om marktdistorsies die 
voortvloeien uit de verschillen in de nationale voorschriften, te voorkomen. Een ander cruciaal 
punt om de deelname van de consument te bevorderen zijn de inzamelingsvoorzieningen, hun 
nabijheid, de openingsuren en de behulpzaamheid van het personeel. 

Amendement 22
Artikel 4, lid 2

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
distributeurs, wanneer zij een nieuw product 
leveren, aanbieden soortgelijke AEEA 
kosteloos van het betrokken particuliere 
huishouden terugnemen, voorzover die 
AEEA vrij van verontreiniging (met 
inbegrip van radioactieve en biologische 
verontreiniging) is.

2. De lidstaten kunnen ervoor zorgen dat de 
distributeurs, wanneer zij een nieuw product 
leveren, aanbieden soortgelijke AEEA 
kosteloos van het betrokken particuliere 
huishouden terugnemen. 

Overeenkomstig de bepalingen van de 
richtlijnen 67/548/EEG en 88/379/EEG en 
overeenkomstig de communautaire of 
nationale gezondheids- en 
veiligheidsnormen kunnen distributeurs 
weigeren AEEA terug te nemen dat als 
verontreinigd wordt beschouwd, onder 
meer als het gaat om radioactieve en 
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biologische verontreiniging, of dat 
gevaarlijk is en een risico kan opleveren 
voor de gezondheid en de veiligheid van het 
personeel.

Motivering
Distributeurs nemen nu reeds aanzienlijke hoeveelheden AEEA terug, met name grote 
huishoudelijke apparaten. Deze dienstverlening aan de consument bestaat reeds jaren. De 
meeste van deze apparaten worden vanuit de particuliere woningen meegenomen na de levering 
van nieuwe apparaten. De AEEA-goederen worden doorgaans teruggebracht naar 
distributiecentra en niet naar de verkooppunten zelf.

Een algemene verplichting voor distributeurs om AEEA terug te brengen naar het punt van 
verkoop, die zou gelden zowel voor de grote distributeurs als voor KMO's (50% van de 
distributiemarkt van de EU), zou het voortbestaan van deze laatste in gevaar kunnen brengen.

Verkooppunten hebben in de lidstaten te maken met zeer hoge onroerendgoedkosten en 
belastingen. Bijgevolg worden ze zo ontworpen dat de ruimte voor opslag wordt 
geminimaliseerd en de eigenlijke verkoopruimte zo groot mogelijk is. Een hogere druk op de 
opslagruimte als gevolg van de terugname en opslag van AEEA zou leiden tot de noodzaak van 
frequentere aanvullingen van de voorraad. Anders gezegd: er zou vaker nieuwe waar bij de 
winkel moeten worden afgeleverd.

Een toename van het aantal vervoeruren zou de kosten van nieuwe goederen opdrijven en ook 
leiden tot een toename van de emissie van broeikasgassen en andere uitlaatgassen.

Tenslotte moet ook rekening worden gehouden, zoals reeds is gezegd in de amendementen 1 en 
3, met de gezondheid en de veiligheid van degenen die in contact komen met AEEA. Bestellers en 
magazijnpersoneel mogen niet worden blootgesteld aan potentiële gevaren voor hun gezondheid 
en veiligheid.

Amendement 23
Artikel 4, lid 5 bis (nieuw)

De handelaar wordt van de inzamelings- en 
verwijderingsverplichting vrijgesteld, 
voorzover hij niet rechtstreeks als 
producent en importeur elektrische en 
elektronische apparatuur in de handel 
brengt.

Motivering
Het kan zijn dat wegens plaatsgebrek en een zeer kleine economische speelruimte de handelaar 
AEEA van particuliere huishoudens niet kan  inzamelen en op passende wijze verwijderen. 
Indien de consument elektrische en elektronische apparatuur goedkoper bij grote zaken buiten 
de binnenstad koopt en deze weer bij kleine winkels inlevert, betekent dit opnieuw een nadeel 
voor in de binnenstad gevestigde zaken en is er sprake van een extra concentratie in de 
handelssector. Door stimuleringsmaatregelen moet de inzameling voor de handelssector 
attractief worden gemaakt.
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Amendement 24
Artikel 5, lid 1

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
producenten systemen invoeren voor de 
verwerking van AEEA. Om aan artikel 4 van 
richtlijn 75/442/EEG te voldoen, omvat deze 
verwerking minimaal de verwijdering van 
alle vloeistoffen en een selectieve 
behandeling overeenkomstig bijlage II bij de 
onderhavige richtlijn, op voorwaarde dat het 
hergebruik en de recycling van onderdelen 
of hele apparaten niet worden gehinderd.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
producenten systemen invoeren voor de 
verwerking van AEEA. Om aan artikel 4 van 
richtlijn 75/442/EEG te voldoen, omvat deze 
verwerking minimaal de verwijdering van 
alle vloeistoffen en een selectieve 
behandeling overeenkomstig bijlage II bij de 
onderhavige richtlijn, op voorwaarde dat het 
hergebruik en de recycling van onderdelen 
of hele apparaten niet worden gehinderd, of 
overeenkomstig bijlage II (bis – nieuw) op 
voorwaarde dat in overeenstemming met de 
in artikel 14, lid 2, bedoelde procedure is 
vastgesteld dat de milieugevolgen geringer 
zullen zijn in vergelijking met de selectieve 
behandeling zoals vastgelegd in bijlage II.

Motivering
Met behulp van nieuwe technologische ontwikkelingen zoals beschreven in bijlage II (a – nieuw) 
kan de verwerking van AEEA worden uitgevoerd met aanzienlijk minder schadelijke gevolgen 
voor het milieu en zonder onnodige risico's te scheppen voor de werknemers die de behandeling 
zoals vastgelegd in bijlage II moeten uitvoeren. Deze nieuwe technologische oplossingen moeten 
door het in artikel 14, lid 1, genoemde Comité worden goedgekeurd voordat zij als gelijkwaardig 
aan de selectieve behandeling, zoals vastgelegd in bijlage II, kunnen worden beschouwd.

Amendement 25
Artikel 6, lid 2, sub e) bis (nieuw)

e) bis. voor innovatieve producten die een 
onloochenbaar voordeel voor het milieu 
opleveren, kan ook een niveau van nuttige 
toepassing van 75 gewichtsprocent worden 
voorgeschreven.

Motivering
In deze branche wordt met een enorme snelheid geïnnoveerd. De componenten worden steeds 
kleiner en de integratie van de verschillende elementen neemt toe. Ook kunnen kunststoffen vaak 
slechts tegen een hoge kostprijs tot hun uitgangsproducten worden teruggebracht. Daarom moet 
een uitzondering mogelijk zijn en moet nuttig gebruik in plaats van recycling zijn toegestaan.

Amendement 26
Artikel 6, lid 3

3. Nadere bepalingen die nodig zijn om te 
controleren in hoeverre de in dit lid 2 
genoemde doelstellingen door de lidstaten 
worden gehaald, worden uiterlijk op 

3. Nadere bepalingen die nodig zijn voor de 
berekening van de in dit lid 2 genoemde 
doelstellingen en om te controleren in 
hoeverre  deze doelstellingen door de 
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31 december 2004 overeenkomstig de in 
artikel 14, lid 2, bedoelde procedure 
vastgesteld.

lidstaten worden gehaald, worden uiterlijk 
op 31 december 2004 overeenkomstig de in 
artikel 14, lid 2, bedoelde procedure 
vastgesteld.

Motivering
Om de verwezenlijking van deze doelstellingen mogelijk te maken en te ondersteunen  moeten er 
gedetailleerde bepalingen komen die aangeven wat deze doelstellingen in werkelijkheid 
inhouden. Er is geen betrouwbare en vergelijkbare controle mogelijk zonder nadere  
voorschriften over de wijze van berekening.

Amendement 27
Artikel 6, lid 4

4. Het Europees Parlement en de Raad 
stellen op voorstel van de Commissie 
doelstellingen voor nuttige toepassing, 
hergebruik en recycling vast voor de jaren 
na 2008.

4. Het Europees Parlement en de Raad 
stellen op voorstel van de Commissie 
doelstellingen voor nuttige toepassing, 
hergebruik en recycling vast voor de jaren 
na 2008. Daarbij dient te worden gelet op 
positieve milieugevolgen van de elektrische 
en elektronische apparatuur die in gebruik 
is, zoals een verhoogde hulpbronnen-
efficiëntie dankzij de ontwikkeling van 
materiaal en technologie.

Motivering
Het afvalbeheer moet niet in de weg staan van milieuvriendelijkheid en innovatie in de 
elektrische en elektronische sector. In het andere geval zou de Europese industrie een 
concurrentienadeel ondervinden.

Amendement 28
Artikel 6, lid 4 bis (nieuw)

 4 bis. De lidstaten moedigen de 
ontwikkeling van nieuwe technieken voor 
nuttige toepassing, recycling en verwerking 
aan. 

Motivering
Om te verzekeren dat alle mogelijke technologische opties worden beproefd moeten de lidstaten 
de ontwikkeling van nieuwe technieken voor nuttige toepassing, recycling en verwerking actief 
aanmoedigen.

Amendement 29
Artikel 7, lid 2

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
producenten binnen vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
producenten na afloop van drie jaar na de 
in artikel 15, lid 1 genoemde datum 
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voorzien in de financiering van de 
inzameling van AEEA van particuliere 
huishoudens die aan de krachtens artikel 4, 
lid 1, opgezette inzamelingsvoorzieningen 
wordt overgedragen, alsook in de 
verwerking, nuttige toepassing en 
milieuvriendelijke verwijdering van AEEA.

voorzien in de financiering van de 
behandeling, nuttige toepassing en 
milieuvriendelijke verwijdering van AEEA 
van particuliere huishoudens die aan de 
krachtens artikel 4, lid 1, opgezette 
inzamelingsvoorzieningen wordt 
overgedragen.

Motivering
De financiering van de inzameling van de AEEA uit particuliere huishoudens moet door de 
gemeente geschieden. Als er in de lidstaten geen gemeentelijke inzamelingssystemen beschikbaar 
zijn, kunnen de lidstaten de eindverbruikers verzoeken hun apparatuur bij aangewezen 
inzamelingspunten in te leveren of, als deze hiertoe bereid zijn, een beroep te doen op de 
producenten voor het inzamelen of het dragen van de kosten.

Gezien de aanzienlijke organisatorische inspanningen die aan het inrichten van inzamelings- en 
verwerkingssystemen zijn verbonden (met name oprichting van rechtspersonen, uitwerken van 
modelovereenkomsten, afsluiten van duizenden overeenkomsten, informatie en consumenten en 
ondernemingen) is een termijn van drie jaar beslist noodzakelijk. Aangezien wettelijke 
verplichtingen pas vorm kunnen krijgen nadat de nationale omzettingsvoorschriften beschikbaar 
zijn, moet deze termijn vanaf de datum van omzetting lopen.

Amendement 30
Artikel 7, lid 3

3. De in lid 2 bedoelde financiering kan 
door middel van collectieve of individuele 
systemen gebeuren. Tussen producenten 
die voor collectieve systemen kiezen en 
hen die voor individuele systemen kiezen, 
mag geen discriminatie bestaan.
De huidige producenten zijn gezamenlijk 
verantwoordelijk voor de financiering van 
het beheer van de afgedankte producten die 
vóór het verstrijken van de in lid 2 
bedoelde termijn in de handel zijn gebracht 
(historische voorraad). Wanneer een 
producent die voor een individueel 
systeem kiest, niet kan bewijzen dat hij 
aan zijn verantwoordelijkheid ten aanzien 
van een billijk deel van de historische 
voorraad voldoet, dient hij aan de 
financiering van een alternatief systeem 
bij te dragen.

3. De in lid 2 bedoelde financiering kan 
door middel van collectieve of individuele 
systemen gebeuren. Tussen producenten 
die voor collectieve systemen kiezen en 
hen die voor individuele systemen kiezen, 
mag geen discriminatie bestaan.
De producenten die op de markt actief zijn 
wanneer de kosten zich voordoen zijn 
verantwoordelijk in verhouding tot hun 
marktaandeel voor de financiering van het 
beheer van de afgedankte producten die 
vóór het van kracht worden van de 
richtlijn in de handel zijn gebracht 
(historische voorraad).

Motivering
Het is een rechtvaardige oplossing om de kosten voor historische voorraad te delen in 
verhouding tot het marktaandeel.
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Het is essentieel dat de verantwoordelijkheid voor historische voorraad en ‘nieuw’ afval wordt 
gescheiden en dat de producenten individueel verantwoordelijk zijn voor toekomstig afval, 
terwijl de verantwoordelijkheid voor de historische voorraad gedekt wordt door collectieve 
systemen.

Amendement 31
Artikel 7, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat 
distributeurs die apparaten door middel van 
telecommunicatietechnieken in een andere 
lidstaat op de markt brengen, voldoen aan 
de eisen van de richtlijn betreffende de 
inzameling en nuttige toepassing. 

Motivering
Hiermee moet gezorgd worden voor een gelijke behandeling van de "grensoverschrijdende 
handel" door middel van e-commerce.

Amendement 32
Artikel 9, lid 1, sub c) bis (nieuw)

c) bis. de mate waarin elektrische en 
elektronische apparatuur in particuliere 
huishoudens kunnen worden gerecycled in 
de vorm van een staafdiagram.

Motivering
Om de consument bij de aanschaf van elektrische of elektronische apparatuur de mogelijkheid te 
bieden een keuze te maken op basis van voldoende informatie dient het duidelijk te zijn in 
hoeverre het apparaat aan het einde van de levenscyclus kan worden gerecyled. Dit kan 
geschieden naar het reeds bestaande voorbeeld van het energieverbruik van bepaalde 
elektrische en elektronische apparatuur in de vorm van een staafdiagram.

Amendement 33
Artikel 10 bis (nieuw)

10 bis. Indien een producent elektrische of 
elektronische apparaten verkoopt die via 
afstandsverkoop in de Gemeenschap 
worden ingevoerd, dan moet hij bij de ter 
zake bevoegde toezichthoudende instanties 
van de lidstaten een in een lidstaat 
gevestigde onderneming aanwijzen die 
medeverantwoordelijk is voor de nakoming 
van de in deze richtlijn vastgelegde plichten 
van de producent en die over een hiervoor 
toereikende financiële reserve beschikt.
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Motivering
De vermelding afstandsverkoop en verkopen via het internet in artikel 3, sub j) biedt geen 
oplossing voor het probleem  dat geen enkele producent in het gebied van de Gemeenschap 
verantwoordelijk kan worden gehouden voor de inzameling en nuttige toepassing wanneer de 
betrokken goederen vanuit een derde land worden verzonden. Dit betekent dat in de 
Gemeenschap gevestigde ondernemingen die de uit deze richtlijn voortvloeiende verplichtingen 
moeten  nakomen, worden benadeeld.

Amendement 34
Artikel 13

Wijzigingen die noodzakelijk zijn om de 
bijlage II, III en IV aan de 
wetenschappelijke en technische 
vooruitgang aan te passen, worden 
overeenkomstig de in artikel 14, lid 2 
bedoelde procedure vastgesteld.

Wijzigingen die noodzakelijk zijn om artikel 
6, lid 3 en de bijlage II, III en IV aan de 
wetenschappelijke en technische 
vooruitgang aan te passen, worden 
overeenkomstig de in artikel 14, lid 2 
bedoelde procedure vastgesteld.

Motivering
Dit amendement verwijst ook naar artikel 6, lid 3.

Amendement 35
Artikel 16 bis (nieuw)

Artikel 16 bis
Vóór de tenuitvoerlegging van deze 
richtlijn publiceert de Europese Commissie 
een effectanalyse, die zich vooral 
bezighoudt met het effect op KMO's.
Een volgende effectanalyse wordt door de 
Commissie verricht twee jaar na de 
tenuitvoerlegging van onderhavige 
richtlijn.

Motivering
Geen enkele wetgeving mag worden ingevoerd zonder dat een behoorlijke effectanalyse 
plaatsvindt.

Amendement 36
BIJLAGE II bis (nieuw)

BIJLAGE II bis
Selectieve behandeling van materialen en 
bestanddelen van afval van elektrische en 
elektronische apparatuur overeenkomstig 
artikel 5, lid 1:
Afval van elektrische en elektronische 
apparatuur wordt behandeld met 
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gebruikmaking van methoden die 
waarborgen dat er in het algemeen minder 
gevolgen zijn voor het milieu dan bij de 
selectieve behandelingsmethoden die in 
Bijlage II worden opgesomd.

Motivering
De richtlijn dient niet bepaalde technologische oplossingen op te leggen en moet ervoor zorgen 
dat alle mogelijke toekomstige technologische ontwikkelingen kunnen worden uitgeprobeerd. 
Indien wordt aangetoond dat dergelijke nieuwe technologieën gelijkwaardig zijn aan bestaande 
methoden of zelfs betere resultaten kunnen opleveren, moet de richtlijn hun toepassing mogelijk 
maken.

Amendement 37
BIJLAGE II bis nieuw)

Selectieve behandeling van materialen en 
onderdelen van afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur zoals bedoeld in 
artikel 5, lid 1

Selectieve behandeling van materialen en 
onderdelen van afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur bestemd voor 
stortplaatsen of verbranding zoals bedoeld 
in artikel 5, lid 1

1. Uit gescheiden ingezamelde afgedankte 
elektrische en elektronische apparatuur 
moeten ten minste de volgende stoffen, 
preparaten en onderdelen worden 
verwijderd:

 PCB-houdende condensatoren
 Kwikhoudende onderdelen zoals 

schakelaars
 Batterijen
 Printplaten
 Tonercassettes met zowel vloeibare als 

pasteuze toner, alsook gekleurde toner
 Kunststoffen die gebromeerde 

brandvertragers bevatten
 Asbestafval
 Beeldbuizen
 CFK’s, HCFK’s en HFK’s
 Gasontladingslampen
LCD-schermen met een oppervlak van 
meer dan 100 cm2 en alle LCD-schermen 
met achtergrondverlichting met behulp van 
gasontladingslampen

1. Uit gescheiden ingezamelde afgedankte 
elektrische en elektronische apparatuur 
bestemd voor stortplaatsen of verbranding 
moeten ten minste de volgende materialen  
en onderdelen die zoals omschreven in de 
concentratiewaarden van artikel 5, lid 1, 
sub a) van de richtlijn inzake beperking 
van het gebruik van bepaalde gevaarlijke 
stoffen, de volgende stoffen en preparaten 
bevatten, worden verwijderd:

 Stoffen die worden opgesomd in artikel 
4, lid 1  van de richtlijn inzake 
beperking van het gebruik van bepaalde 
gevaarlijke stoffen in elektrische en 



RR\438750NL.doc 75/76 PE 297.210

NL

elektronische apparatuur (lood, kwik, 
cadmium, zeswaardig chroom, 
polybroombifenylen (PBB) en 
polybroomdifenylether (PBDE)

 PCB

 Andere broomhoudende 
brandvertragers

 Asbest

 Gassen die de ozonlaag aantasten of 
een aardopwarmingspotentieel (GWP) 
van meer dan 15 hebben

Dezelfde eis van verwijdering uit 
afzonderlijk ingezamelde AEET geldt voor 
LCD-schermen met een oppervlak van 
meer dan 100 cm2 en alle LCD-schermen 
met achtergrondverlichting met behulp van 
gasontladingslampen

Motivering
Door een op toepassing gebaseerde aanpak zou het Commissievoorstel vereisen dat een aantal 
ongevaarlijke onderdelen en materialen werd behandeld. Dit zou een ontmoediging zijn voor de 
ontwikkeling van bestanddelen die vrij zijn van gevaarlijke stoffen. De ontwikkeling van 
vervangers van gevaarlijke stoffen zou echter worden gestimuleerd als duidelijk wordt 
gespecificeerd dat uitsluitend materialen en onderdelen die gevaarlijke stoffen bevatten selectief 
moeten worden behandeld. De enige noodzakelijke uitzondering op deze aanpak zou verband 
houden met LCD-schermen indien gegevens over de specifieke inhoud met betrekking tot stoffen 
moeilijk verkrijgbaar is. Wij stellen dan ook deze toevoeging voor.

Amendement 38
BIJLAGE II, lid 2

2. De volgende onderdelen van afgedankte 
elektrische en elektronische apparatuur die 
gescheiden is ingezameld, moeten als volgt 
worden behandeld:

2. De volgende onderdelen van voor 
stortplaatsen of verbranding bestemde 
afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur die gescheiden is ingezameld, 
moeten als volgt worden behandeld:

 Beeldbuizen: de fluorescerende laag 
moet worden verwijderd.

 Apparatuur die CFK’s, HCFK’s of 
HFK’s bevat: de CFK’s die zich in het 
isolatieschuim en het koelcircuit 
bevinden, dienen er op de juiste wijze 
uitgehaald en vernietigd te worden. 
HCFK’s of HFK’s die zich in het 
isolatieschuim en het koelcircuit 
bevinden, dienen er op de juiste wijze 
uitgehaald te worden en vernietigd of 

 Beeldbuizen: de fluorescerende laag 
moet worden verwijderd.

 Apparatuur die gassen bevat die de 
ozonlaag aantasten of een 
aardopwarmingspotentieel (GWP) van 
meer dan 15 hebben welke gassen zich 
bijvoorbeeld in het isolatieschuim en 
het koelcircuit bevinden: deze gassen 
dienen er op de juiste wijze uitgehaald 
en vernietigd te worden. Gassen die de 
ozonlaag aantasten worden behandeld 
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gerecycleerd te worden.
 Gasontladingslampen: het kwik dient te 

worden verwijderd.

overeenkomstig Verordening 2037/2000 
inzake stoffen die de ozonlaag 
aantasten.

 Gasontladingslampen: het kwik dient te 
worden verwijderd.

Motivering
In plaats van de behandelingseis te beperken tot uitsluitend koelkasten en diepvriezers moeten 
alle bestanddelen die gassen bevatten die de ozonlaag aantasten of een 
aardopwarmingspotentieel (GWP) bezitten naar behoren worden behandeld. De GWP-grens van 
15 is afkomstig uit de EU –normen voor de milieuetikettering van koelkasten en vriezers.

Amendement 39
BIJLAGE IV

Het symbool voor gescheiden inzameling 
van elektrische en elektronische 
apparatuur bestaat uit een doorgekruiste 
verrijdbare afvalbak zoals hieronder 
afgebeeld. Het symbool dient zichtbaar, 
leesbaar en onuitwisbaar te worden 
afgedrukt.

Schrappen

Motivering
Onderhavig voorstel vereist wellicht inderdaad een geharmoniseerd etiketteringsysteem voor 
alle producten die op de markt worden gebracht nadat de richtlijn van kracht wordt, opdat voor 
de verschillende stromen een systeem van financiële verantwoordingsplicht in het leven wordt 
geroepen. Het voorstel elektrische en elektronische apparatuur te merken met een doorgekruiste 
afvalbak helpt echter niet veel. Er staan op producten al te veel merktekens, en een dergelijk 
symbool kan worden uitgelegd  alsof het product zelf gevaarlijk is, daar hetzelfde merkteken 
wordt gebruikt voor producten die inherent gevaarlijk zijn.


