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PROTOKOLLSIDA

Med en skrivelse av den 28 juli 2000 förelade kommissionen parlamentet, i enlighet med 
artikel 251.2 och artikel 175.1 i EG-fördraget, ett förslag till Europaparlamentets och rådets 
direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter 
(KOM(2000) 347 - 2000/0158(COD)).

Vid plenarsammanträdet den 8 september 2000 tillkännagav talmannen att detta förslag 
hänvisats till utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor, som utsetts till ansvarigt 
utskott, och till utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi, som utsetts 
till rådgivande utskott (C5-0414/2000).

Vid utskottssammanträdet den 19 juni 2000 hade utskottet för miljö, folkhälsa och 
konsumentfrågor utsett Karl-Heinz Florenz till föredragande.

Vid utskottssammanträdena den 27 februari, 22 mars och 24 april 2001 behandlade utskottet 
kommissionens förslag och förslaget till betänkande.

Vid det sistnämnda sammanträdet godkände utskottet förslaget till lagstiftningsresolution med 
44 röster för och 1 röst emot.

Följande ledamöter var närvarande vid omröstningen: Caroline F. Jackson (ordförande), 
Karl-Heinz Florenz (föredragande), Per-Arne Arvidsson, Jean-Louis Bernié (suppleant för 
Hans Blokland), David Robert Bowe, John Bowis, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette 
Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Michl Ebner (suppleant för Maria del Pilar Ayuso 
González), Carlo Fatuzzo (suppleant för Marielle de Sarnez), Marialiese Flemming, Laura 
González Álvarez, Robert Goodwill, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez Cortines, Heidi 
Anneli Hautala (suppleant för 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 (suppleant för Jean Saint-Josse), Jacques Santkin (suppleant för Anneli 
Hulthén), Karin Scheele, Ursula Schleicher (suppleant för Cristina García-Orcoyen Tormo), 
Horst Schnellhardt, Inger Schörling, Jonas Sjöstedt, Renate Sommer, María Sornosa 
Martínez, Bart Staes (suppleant för Patricia McKenna), Dirk Sterckx (suppleant för Jules 
Maaten), Catherine Stihler, Antonios Trakatellis, Kathleen Van Brempt (suppleant för Carlos 
Lage), Phillip Whitehead och Rainer Wieland (suppleant för Emilia Franziska Müller).

Yttrandet från utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi återges i 
betänkandet.

Betänkandet ingavs den 3 maj 2001.

Fristen för att inge ändringsförslag kommer att anges i förslaget till föredragningslista för den 
sammanträdesperiod vid vilken betänkandet skall behandlas.
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FÖRSLAG TILL RÄTTSAKT

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om avfall som utgörs av eller 
innehåller elektriska eller elektroniska produkter (KOM(2000) 347 – C5-0414/2000 – 
2000/0158(COD))

Förslaget ändras på följande sätt:

Kommissionens förslag 1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 8

(8) Målet att uppnå en bättre hantering av 
avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska produkter kan 
inte på ett effektivt sätt uppnås av 
medlemsstaterna var för sig. Särskilt 
olikheter i medlemsstaternas tillämpning av 
principen om tillverkarens ansvar leder till 
att de ekonomiska aktörerna belastas olika 
hårt. Olikheterna i nationell politik avseende 
hantering av avfall som utgörs av eller 
innehåller elektriska eller elektroniska 
produkter gör de nationella 
återvinningsstrategierna mindre effektiva.

(8) Målet att uppnå en bättre hantering av 
avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska produkter kan 
inte på ett effektivt sätt uppnås av 
medlemsstaterna var för sig. Särskilt 
olikheter i medlemsstaternas tillämpning av 
principen om tillverkarens ansvar leder till 
att de ekonomiska aktörerna belastas olika 
hårt. Olikheterna i nationell politik avseende 
hantering av avfall som utgörs av eller 
innehåller elektriska eller elektroniska 
produkter gör de nationella 
återvinningsstrategierna mindre effektiva.
Därför bör de väsentliga kriterierna 
(begrepp, tillämpningsområde, insamlings- 
och återvinningsmål) harmoniseras på 
europeisk nivå. 

Motivering

Miljömål bör i möjligaste mån erbjudas och uppnås i europeisk samklang.

Ändringsförslag 2
Skäl 8a (nytt)

 (8a) Den vägledande principen bakom 
direktivet är det utökade 
tillverkaransvaret. Direktivet tillämpar 
också principen om internalisering av 
externa kostnader.

1 EGT C 365, 19.12.2000, s. 184.
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Motivering

Målet med utökat tillverkaransvar är att man genom att göra tillverkarna ekonomiskt 
ansvariga för sina produkter när de blir till avfall skapar en effekt i tidigare led vilket leder 
till miljövänlig konstruktion, och att hänsyn tas till produktens hållbarhet, om den går att 
reparera, uppgradera eller ta isär, och om det går att återvinna materialet.

Kostnaderna för bortskaffande, som de lokala myndigheterna hittills stått för, vanligtvis som 
en del av bortskaffandet av avfall, skall nu internaliseras och förutsättningar skall skapas för 
återanvändning, materialåtervinning och isärtagning av denna utrustning. Det slutliga målet 
är att förhindra att avfall uppstår.

Ändringsförslag 3
Skäl 9

(9) Bestämmelserna i detta direktiv bör gälla 
produkter och tillverkare oberoende av 
försäljningsmetod, och även omfatta 
distansförsäljning och elektronisk handel.

(9) Bestämmelserna i detta direktiv bör gälla 
produkter och tillverkare oberoende av 
försäljningsmetod, och även omfatta 
distansförsäljning och elektronisk handel.
Man bör i samband med sådana 
försäljningsmetoder se till att 
skyldigheterna för tillverkare och 
distributörer utformas och genomförs på 
samma sätt för att förhindra att andra 
försäljningsmetoder får bära kostnaderna 
för omhändertagandet av produkter som 
köpts på distansförsäljning.

Motivering

Syftet är garantera likabehandling av handeln över gränser genom elektronisk handel.

Ändringsförslag 4
Skäl 10

(10) Detta direktiv bör omfatta alla 
elektriska och elektroniska produkter som 
används av konsumenter samt sådana 
elektriska och elektroniska produkter som är 
avsedda för yrkesmässig användning men 
som kan tänkas hamna i den kommunala 
avfallsströmmen. Detta direktiv bör inte 
påverka tillämpningen av annan 
gemenskapslagstiftning om säkerhets- och 
hälsokrav och särskild 
gemenskapslagstiftning om avfallshantering, 
särskilt rådets direktiv 91/157/EEG av den 
18 mars 1991 om batterier och 
ackumulatorer som innehåller vissa farliga 

(10) Detta direktiv bör omfatta alla 
elektriska och elektroniska produkter som 
används av konsumenter samt sådana 
elektriska och elektroniska produkter som är 
avsedda för yrkesmässig användning men 
som kan tänkas hamna i den kommunala 
avfallsströmmen. Detta direktiv bör inte 
påverka tillämpningen av annan nationell 
lagstiftning och gemenskapslagstiftning om 
säkerhets- och hälsokrav som skyddar alla 
personer som kommer i kontakt med avfall 
som utgörs av eller innehåller elektriska 
och elektroniska produkter och särskild 
gemenskapslagstiftning om avfallshantering, 
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ämnen, ändrat genom kommissionens 
direktiv 98/101/EG.

särskilt rådets direktiv 91/157/EEG av den 
18 mars 1991 om batterier och 
ackumulatorer som innehåller vissa farliga 
ämnen, ändrat genom kommissionens 
direktiv 98/101/EG.

Motivering

Kommissionens förslag preciserar inte särskilt detaljerat de eventuella hälso- och 
säkerhetsriskerna för dem som kommer i kontakt med avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska produkter. En hänvisning till nationella säkerhetsbestämmelser 
är viktig, eftersom nationella standarder kan vara striktare än EU-bestämmelser.

Ändringsförslag 5
Skäl 10a (nytt)

(10a) Direktivet om batterier och 
ackumulatorer som innehåller vissa farliga 
ämnen bör snarast ses över i anslutning till 
detta direktiv.

Motivering

Europeiska kommissionen arbetar sedan flera år på ett förslag om översyn av direktivet om 
batterier och ackumulatorer som innehåller vissa farliga ämnen (91/157/EEG). Det är viktigt 
att det reviderade ”batteridirektivet” ligger i linje med detta direktiv. Det aktuella 
kommissionsförslaget bör snarast översändas till Europaparlamentet och rådet.

Ändringsförslag 6
Skäl 11

(11) Det är nödvändigt att så snart som 
möjligt lägga fram bestämmelser om 
konstruktion och tillverkning av elektriska 
och elektroniska apparater för att kunna 
minska miljöpåverkan under produkternas 
livscykel. För att uppnå allmän 
överensstämmelse mellan de direktiv som 
berör elektriska och elektroniska produkter 
bör denna lagstiftning utarbetas i enlighet 
med de principer som anges i rådets 
resolution av den 7 maj 1985 om en ny 
metod för teknisk harmonisering och 
standarder.

(11) Det är nödvändigt att kommissionen så 
snart som möjligt lägger fram bestämmelser 
om konstruktion och tillverkning av 
elektriska och elektroniska apparater för att 
kunna minska miljöpåverkan under 
produkternas livscykel. Medlemsstaterna 
bör uppmuntra utformning och tillverkning 
av elektriska och elektroniska produkter 
som till fullo beaktar och gör det lättare att 
reparera, uppgradera, återanvända, ta isär 
och återvinna produkterna. 

Motivering
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I artikel 1 betonas syftet att motverka generering av avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska produkter. I direktivet anges det på grund av indelningen i 
tre förslag emellertid inte några andra initiativ för att motverka generering. Av dessa förslag 
bör det tredje fokusera på utformning och tillverkning av elektriska och elektroniska 
produkter. För att politiken avseende avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller 
elektroniska produkter skall vara konsekvent bör direktivet åtminstone tillhandahålla några 
allmänna riktlinjer med tanke på miljövänlig utformning. Det skulle därför vara bättre om 
dessa bestämmelser inte utarbetades i enlighet med de principer som anges i rådets 
resolution av den 7 maj 1985 om en ny metod för teknisk harmonisering och standarder. 
Förslag enligt ”den nya metoden” kommer nämligen att leda till att ett avsevärt antal genuint 
politiska avvägningar anförtros den privata standardiseringsorganisationen Cenelec utan 
korrekt politisk kontroll eller involvering av icke-statliga organisationer. ”Den nya metoden” 
fungerar som känt inte när det gäller miljömål.

Ändringsförslag 7
Skäl 11a (nytt)

 (11a) För att man skall kunna garantera 
hälsan hos och säkerheten för den 
distributionspersonal som är inblandad i 
återtagande och hantering av avfall som 
utgörs av eller innehåller elektriska eller 
elektroniska produkter skall 
medlemsstaterna, i enlighet med nationella 
hälso- och säkerhetsstandarder och de 
hälso- och säkerhetsstandarder som gäller 
inom unionen, fastställa på vilka villkor 
distributörerna kan avslå återtagande. 

Motivering

Kommissionens förslag preciserar inte särskilt detaljerat de eventuella hälso- och 
säkerhetsriskerna för dem som kommer i kontakt med avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska produkter.

Ändringsförslag 8
Skäl 12

(12) Förutsättningen för att särskilt 
omhändertagande och materialåtervinning 
av avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska produkter skall 
kunna garanteras är särskild insamling. Utan 
sådan särskild insamling kan den skyddsnivå 
som fastställts för människors och djurs 
hälsa och för miljön i gemenskapen inte 
uppnås. Konsumenterna måste aktivt bidra 
till denna insamling och bör uppmuntras att 

(12) Förutsättningen för att särskilt 
omhändertagande och materialåtervinning 
av avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska produkter skall 
kunna garanteras är särskild insamling. Utan 
sådan särskild insamling kan den skyddsnivå 
som fastställts för människors och djurs 
hälsa och för miljön i gemenskapen inte 
uppnås. Konsumenterna måste aktivt bidra 
till denna insamling och bör uppmuntras att 
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lämna tillbaka sitt avfall som utgörs av eller 
innehåller elektriska eller elektroniska 
produkter. För detta syfte bör det inrättas 
lämpliga anläggningar för återlämnande av 
avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska produkter, bl.a. 
offentliga insamlingspunkter där 
privathushållen kan lämna sitt avfall utan 
avgift.

lämna tillbaka sitt avfall som utgörs av eller 
innehåller elektriska eller elektroniska 
produkter. För detta syfte bör 
konsumenterna ges incitament, t.ex. i form 
av pantsystem, och lämpliga anläggningar 
inrättas för återlämnande av avfall som 
utgörs av eller innehåller elektriska eller 
elektroniska produkter, bl.a. offentliga 
insamlingspunkter där privathushållen kan 
lämna sitt avfall utan avgift.

Motivering

Det behövs incitament för att konsumenterna från privata hushåll skall lämna in avfall som 
utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter, i synnerhet mindre 
apparater, eftersom det är just denna typ av produkter som hamnar i soptunnan och inte 
hanteras på adekvat sätt. Miljöföroreningar från mindre apparater bör inte underskattas, 
eftersom koncentrationen av farliga ämnen är fyra gånger högre i små än i stora produkter.

Ändringsförslag 9
Skäl 13

(13) Ett insamlingsmål för avfall som 
utgörs av eller innehåller elektriska eller 
elektroniska produkter från 
privathushållen bör fastställas, i syfte att 
uppnå gemenskapens fastställda skyddsnivå 
och harmoniserade miljömål, och framför 
allt för att se till att medlemsstaterna 
försöker inrätta effektiva insamlingssystem.

(13) I syfte att uppnå gemenskapens 
fastställda skyddsnivå och harmoniserade 
miljömål skall medlemsstaterna se till att 
avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska produkter inte 
längre bortskaffas tillsammans med 
osorterat hushållsavfall och att allt avfall 
som utgörs av eller innehåller elektriska 
eller elektroniska produkter samlas in 
separat. I syfte att se till att medlemsstaterna 
försöker inrätta effektiva insamlingssystem 
skall medlemsstaterna, utan att det inverkar 
på målet att separat samla in allt avfall som 
utgörs av eller innehåller elektriska eller 
elektroniska produkter, lägga fram bevis på 
insamling av i genomsnitt minst sex kilo 
per invånare av sådant avfall som utgörs av 
eller innehåller elektriska eller elektroniska 
produkter från privathushåll.

Motivering

Se ändringsförslag 35.
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Ändringsförslag 10
Skäl 13a (nytt)

 (13a) I enlighet med riktlinjerna för den 
europeiska sysselsättningsstrategin skall 
uppmärksamhet ägnas åt att främja 
insatser för att till fullo utnyttja de 
möjligheter som jobbskapandet erbjuder på 
lokal nivå och i den sociala ekonomin. 
Uppmärksamhet skall ägnas åt vilken roll 
den sociala ekonomin har och 
möjligheterna till social sysselsättning i 
samband med insamling, separering, 
återanvändning, materialåtervinning och 
omhändertagande av avfall som utgörs av 
eller innehåller elektriska eller elektroniska 
produkter. 

Motivering

 Fördelarna med en förvaltning av elektriska och elektroniska produkter handlar inte bara om 
miljön, utan en sådan förvaltning ger även upphov till arbetstillfällen. Företag inom den 
sociala ekonomin är i synnerhet lämpade att skapa tillfällen till betalt arbete och främja 
långtidsarbetslösas integration på arbetsmarknaden. Medlemsstater med lagstiftning om 
avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter föreslår också att 
denna skall utgöra en del av miljö- och sociallagstiftningen.

Ändringsförslag 11
Skäl 14

(14) Särskilt omhändertagande av avfall som 
utgörs av eller innehåller elektriska eller 
elektroniska produkter är nödvändigt för att 
undvika spridning av förorenande ämnen i 
det återvunna materialet eller i 
avfallsströmmen. Sådan behandling är 
dessutom det effektivaste sättet att se till att 
den fastställda skyddsnivån för 
gemenskapens miljö uppnås. 
Återvinningsanläggningarna bör uppfylla 
vissa minimikrav för att undvika negativa 
miljökonsekvenser i samband med 
omhändertagande av avfall som utgörs av 
eller innehåller elektriska eller elektroniska 
produkter.

(14) Särskilt omhändertagande av avfall som 
utgörs av eller innehåller elektriska eller 
elektroniska produkter är nödvändigt för att 
undvika spridning av förorenande ämnen i 
det återvunna materialet eller i 
avfallsströmmen. Sådan behandling är 
dessutom det effektivaste sättet att se till att 
den fastställda skyddsnivån för 
gemenskapens miljö uppnås. 
Anläggningarna eller företagen som utför 
återvinnings- och 
behandlingsverksamheten måste uppfylla 
vissa minimikrav enligt certifierade 
miljöstyrningssystem för att undvika 
negativa miljökonsekvenser i samband med 
omhändertagande av avfall som utgörs av 
eller innehåller elektriska eller elektroniska 
produkter. Till förmån för ett högvärdigt 
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miljöskydd bör medlemsstaterna se till att 
den återvinnings- och 
materialåtervinningsteknik som används 
motsvarar de senaste tekniska metoderna. 
Kommissionen kommer dessutom att lägga 
fram förslag om ytterligare harmonisering 
av bestämmelserna i medlemsstaterna 
angående anläggningar och förfaranden 
för materialåtervinning och behandling. 

Motivering

Ändringsförslaget säkrar att anläggningar och företag som omhändertar avfall uppfyller 
vissa minimikrav enligt certifierade miljöstyrningssystem. Man kan endast garantera 
jämbördiga konkurrensvillkor och en hög miljöskyddsnivå på det sätt som föreslås. Vissa 
minimikrav ställs redan nu.

Det är absolut nödvändigt att man använder sig av återvinnings- och 
materialåtervinningsteknik som motsvarar de senaste tekniska metoderna eftersom uttjänta 
produkter innehåller många miljöfarliga ämnen, exempelvis kvicksilver, delvis i avsevärda 
mängder. Återvinning enligt de senaste tekniska metoderna garanterar att miljöeffekterna 
minskar märkbart och att materialåtervinningskvoterna kan uppnås redan från början av 
genomförandet.

Ändringsförslag 12
Skäl 14a (nytt)

(14a) Arbetstagare som arbetar med 
insamling och behandling av avfall utsätts 
för ett särskilt stor mängd olika faktorer 
som påverkar hälsan negativt. För att 
undvika hälso- och säkerhetsproblem för 
dessa personer bör man i samband med 
genomförandeåtgärderna också uppfylla 
principerna för förebyggande av risker i 
enlighet med artikel 6 i 
direktiv 89/391/EEG 1. Medlemsstaterna 
inrättar program som syftar till att tillstånd 
enligt artikel 5 i direktivet om avfall som 
utgörs av eller innehåller elektriska eller 
elektroniska produkter endast ges om man 
kan garantera att hälso- och 
säkerhetsbestämmelserna till skydd för de 
personer som arbetar där efterlevs och kan 
visa att dessa personer innehar den 
nödvändiga kompetensen. Minimikraven 
för yrkeskompetensen skall utarbetas. 
1 EGT L 183, 12.6.1989, s. 15.
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Motivering

Man måste på alla beslutsnivåer också ta hänsyn till de hälso- och olycksrisker som de 
arbetstagare utsätts för som arbetar med insamling, sortering, behandling och återvinning av 
avfall. Dessa arbetsplatser kännetecknas av en stor mängd olika faktorer som påverkar 
hälsan negativt. Negativa faktorer som buller, damm, vibrationer, bristande socialt 
erkännande och stress uppträder ofta i kombination. Det har också visat sig att det är särskilt 
karakteristiskt att arbetsförhållandena inom avfallsbranschen, exempelvis vad gäller 
hantering av farliga ämnen, ofta ändrar sig på ett oförutsägbart sätt ur de berörda 
arbetstagarnas synvinkel, vilket försvårar förebyggande åtgärder.

I kommissionens förslag ges tydliga hänvisningar (s. 11, 16, 46 ff., 56, 57) till de stora 
hälsoriskerna för arbetstagarna framför allt inom demontering och materialåtervinning. Det 
är typiskt att också begränsningar av användningen av bromerade flamskyddsmedel bland 
annat motiveras med att "man inte [kan] garantera att sådana åtgärder [dvs. lämpliga 
skyddsåtgärder på arbetsplatserna] skulle efterlevas på ett samordnat sätt i hela 
gemenskapen" (s. 54 i förslaget).

I förslaget beaktas emellertid överhuvudtaget inte att de beskrivna hälsoriskerna genast och i 
full utsträckning kommer att göra sig gällande från och med den tidpunkt då bestämmelserna 
om insamling av uttjänta produkter genomförs. De planerade begränsningarna av ämnen 
träder däremot tidigast i kraft (2006). Man kan dock inte förutsätta att det förebyggande 
hälsoskyddet för arbetstagarna är tillräckligt ens efter denna tidpunkt eftersom uttjänta 
produkter som tillverkats före (2006) kommer att fortsätta att bli avfall under lång tid efter 
denna tidpunkt.

Ändringsförslag 13
Skäl 15

(15) En hög återvinningsnivå bör 
eftersträvas, främst genom återanvändning 
och materialåtervinning, och tillverkarna 
bör uppmuntras att integrera återvunnet 
material i nya produkter.

(15) Med undantag för sådana produkter 
som helt och hållet skall återanvändas, 
bör allt separat uppsamlat avfall som 
utgörs av eller innehåller elektriska och 
elektroniska produkter återvinnas, varvid 
en hög återvinningsnivå bör eftersträvas, 
främst genom återanvändning och 
materialåtervinning. Återanvändning av 
avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska och elektroniska produkter bör 
prioriteras. Dessutom bör tillverkarna 
uppmuntras att integrera återvunnet 
material i nya produkter. Målen för 
återvinning/återanvändning är realistiska 
och kan uppnås och måste därför vara 
rättsligt bindande. Medlemsstaterna bör 
dessutom överväga att införa särskilda 
mål för återanvändning av hela apparater 
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och/eller komponenter beroende på 
produkttyp i syfte att motverka generering 
av avfall och främja återanvändning. 
Medlemsstaterna måste emellertid se till 
att en hög återvinningsnivå inte leder till 
att produkter i gott skick inte återanvänds 
eller till negativ påverkan på ideella 
föreningar som verkar för 
återanvändning av produkter över 
nationsgränserna i Europeiska unionen. 
Medlemsstaterna bör också aktivt 
uppmuntra och främja utvecklingen av ny 
teknik för återvinning och 
omhändertagande.

Motivering

Genom skyldigheten att återvinna allt separat uppsamlat avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska och elektroniska produkter minimeras andelen deponerat avfall som utgörs av eller 
innehåller elektriska och elektroniska produkter. Samtidigt sänker den tilltagande andelen 
återvunna och materialåtervunna uttjänta produkter återvinningskostnaderna och leder 
därmed till lönsammare återvinning.

Däremot bör utrustning som lämnas in som uttjänta produkter av den sista innehavaren men 
som dock helt och hållet kan återanvändas inte först behöva lämnas till en anläggning för 
omhändertagande och återvinning, utan de bör kunna återinföras på marknaden redan från 
insamlingspunkten eller till och med vid ett tidigare skede.

I samklang med den europeiska avfallshierarkin bör man prioritera återanvändning av 
fullständiga apparater och delar av dessa.

Mål för materialåtervinning och återanvändning anses vara nödvändiga för att undvika att 
återvinningen endast resulterar i förbränning eller i att ett litet antal värdefulla material 
återvinns och resten bortskaffas. Pilotförsök har visat att de mål som kommissionen föreslår 
är realistiska. 

Samtidigt som man kan konstatera att inkluderande av återanvändning av hela produkter i 
målen skulle bidra till att göra uppgiften att övervaka och administrera mer komplex är det 
viktigt att det föreslagna direktivet inte påverkar sådana icke-statliga organisationer negativt 
som bidrar till betydande sociala och miljömässiga framsteg genom att tillhandahålla 
yrkesutbildning till de socialt missgynnade och genom att förvalta och använda avfall som 
utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter till nytillverkning på ett 
miljövänligt sätt.

Utvecklingen av ny teknik för materialåtervinning, återvinning och omhändertagande skulle 
säkerställa att medlemsstaterna utforskar alla eventuella tekniska alternativ.

Ändringsförslag 14
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Skäl 15a (nytt)

(15a) Medlemsstaterna bör se till att 
använda elektriska och elektroniska 
produkter som förs ut till tredje land är 
lämpade och förutbestämda för 
återanvändning, och inte för återvinning, 
bortskaffande eller slutbearbetning. 

Motivering

Risken för att avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter 
dumpas i länder utanför EU under täckmantel av återanvändning är inte inbillad. Därför bör 
medlemsstaterna se till att endast användbara elektriska och elektroniska produkter förs ut 
till tredje land och att de också verkligen återanvänds där.

Ändringsförslag 15
Skäl 16

(16) De grundläggande principerna 
avseende finansiering av hanteringen av 
avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska produkter bör 
fastställas på gemenskapsnivå, och 
finansieringssystemen bör främja höga 
insamlingskvoter samt tillämpningen av 
principen om tillverkarens ansvar. För att 
dra största möjliga nytta av principen om 
tillverkarens ansvar bör tillverkarna 
uppmuntras att ta sitt ansvar var och en 
för sig, förutsatt att de bidrar till att 
finansiera hanteringen av avfall från 
produkter som släppts ut på marknaden 
innan finansieringskravet i detta direktiv 
trätt i kraft.

(16) De grundläggande principerna 
avseende finansiering av hanteringen av 
avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska produkter bör 
fastställas på gemenskapsnivå, och 
finansieringssystemen bör främja höga 
insamlingskvoter samt tillämpningen av 
principen om tillverkarens ansvar.

Motivering

Ur innehållsmässig synpunkt är det motiverat att behandla tillverkarens ansvar i skäl 17.

Ändringsförslag 16
Skäl 17

(17) Användarna av elektriska och 
elektroniska produkter i privathushållen 

(17) Användarna av elektriska och 
elektroniska produkter i privathushållen 
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bör ha möjlighet att lämna tillbaka 
produkter utan avgift. Tillverkarna bör 
därför finansiera omhändertagandet, 
återvinningen och bortskaffandet av avfall 
som utgörs av eller innehåller elektriska 
eller elektroniska produkter. För att 
minska de kostnader som uppstår för 
tillverkarna i samband med hantering av 
avfall från produkter som redan släppts ut 
på marknaden (historiskt avfall) skall en 
övergångsperiod på fem år efter det att 
direktivet träder i kraft medges. Ansvaret 
för finansieringen av hanteringen av 
historiskt avfall bör delas mellan alla 
tillverkare, och finansieringen bör 
organiseras antingen med hjälp av enskilda 
eller kollektiva system. Kollektiva system 
bör inte leda till att tillverkare, importörer 
och nya aktörer som är verksamma i små 
nischer eller som hanterar mycket små 
volymer utesluts.

bör ha möjlighet att lämna tillbaka 
produkter utan avgift. Tillverkarna bör 
därför finansiera uppsamlingen från och 
med insamlingspunkten, 
omhändertagandet, återvinningen och 
bortskaffandet av avfall som utgörs av eller 
innehåller elektriska eller elektroniska 
produkter. För att dra största möjliga 
nytta av principen om tillverkarens ansvar 
bör tillverkarna i den mån det är möjligt 
få stå för finansieringen var och en för 
sig. Ansvaret för finansieringen av 
hanteringen av avfall från produkter som 
redan släppts ut på marknaden (historiskt 
avfall) bör däremot delas mellan alla 
tillverkare, och finansieringen bör 
organiseras antingen med hjälp av enskilda 
eller kollektiva system. 

Motivering

Tillverkaren bör även finansiera den uppsamling som tillhandahålls vid insamlingspunkter.

Enskild finansiering bör föredras framför kollektiv finansiering eftersom tillverkarens 
enskilda ansvar kan få omedelbart resultat i att de utformar sina produkter så att dessa blir 
lättare att materialåtervinna.

Bortskaffande av historiskt avfall kan däremot endast finansieras kollektivt eftersom det finns 
en stor mängd produkter utan tillverkarbeteckning och så kallade "föräldralösa" produkter 
("orphan product") på marknaden, dvs. produkter vars tillverkare inte längre kan fastställas 
eller inte längre existerar. Dessutom har marknadsandelarna mellan de olika tillverkarna 
delvis förskjutits i så stor omfattning att det vore orimligt i flera tillverkares fall att kräva 
enskild finansiering.
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Ändringsförslag 17
Skäl 17a (nytt)

(17a) Kostnaderna för uppsamling, 
behandling och miljövänligt bortskaffande 
skall inlemmas i produktpriset.
De medlemsstater där andra 
finansieringsavtal redan föreligger innan 
detta direktiv träder i kraft skall ha 
möjlighet att behålla dessa avtal. Dessa 
skall dock utgöra föremål för en 
granskning och får gälla under högst tio år 
från det att detta direktiv trätt i kraft.
Ansvaret för finansieringen av historiskt 
avfall skall vid den tidpunkt då kostnaderna 
uppstår delas kollektivt av alla tillverkare 
på marknaden i förhållande till deras 
respektive marknadsandel per produkttyp 
räknat i volym.
Medlemsstaterna bör se till att tillverkarna 
under en övergångsperiod anpassad till 
produkternas genomsnittliga livslängd, 
men ej längre än tio år från detta direktivs 
ikraftträdande, har möjlighet att på frivillig 
basis informera konsumenterna om 
kostnaderna för uppsamling, 
omhändertagande och miljövänligt 
bortskaffande av historiskt avfall vid 
försäljning av nya produkter. De tillverkare 
som utnyttjar denna bestämmelse måste 
garantera att de kostnader som uppges 
motsvarar de faktiska kostnader som 
uppstått.

Motivering
Se ändringsförslag 46.

Ändringsförslag 18
Skäl 18

(18) Förutsättningen för att insamlingen av 
avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska produkter skall 
lyckas är att användarna informeras om 
insamlingssystemen och om sin roll i 
hanteringen av avfall som utgörs av eller 
innehåller elektriska eller elektroniska 

(18) Förutsättningen för att insamlingen av 
avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska produkter skall 
lyckas är att användarna informeras om 
ansvaret för att uttjänta produkter inte 
längre bortskaffas tillsammans med 
osorterat hushållsavfall och att alla 
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produkter. Sådan information till 
användarna förutsätter korrekt märkning av 
sådana elektriska och elektroniska 
produkter som lätt kan hamna i soptunnor 
eller på annat sätt nå ut i den kommunala 
avfallsströmmen.

uttjänta produkter i fortsättningen samlas 
in separat, samt om insamlingssystemen 
och om sin roll i hanteringen av avfall som 
utgörs av eller innehåller elektriska eller 
elektroniska produkter. Sådan information 
till användarna förutsätter korrekt 
märkning av sådana elektriska och 
elektroniska produkter som lätt kan hamna 
i soptunnor eller på annat sätt nå ut i den 
kommunala avfallsströmmen.

Motivering

Användarna måste informeras om att uttjänta produkter – såsom föredraganden föreslår – 
inte längre skall få slängas tillsammans med osorterade hushållssopor eller annat osorterat 
hushållsavfall och att de skall samlas in separat.

Ändringsförslag 19
Skäl 19

(19) Det är viktigt att tillverkarna 
tillhandahåller information till 
behandlingsanläggningarna för att 
underlätta hanteringen och 
omhändertagandet av avfall som utgörs av 
eller innehåller elektriska eller elektroniska 
produkter.

(19) Det är viktigt att tillverkarna 
tillhandahåller information om identifiering 
av komponenter och material för att 
underlätta hanteringen, däribland 
återanvändningen, återvinningen och det 
miljövänliga omhändertagandet av avfall 
som utgörs av eller innehåller elektriska eller 
elektroniska produkter.

Motivering

Inte bara återvinningsanläggningarna, utan även centren för återanvändning samt 
materialåtervinningsindustrin behöver mer information om komponenter, material och 
förorenande innehåll samt handböcker om hur man reparerar eller renoverar elektriska eller 
elektroniska produkter.

Ändringsförslag 20
Skäl 19a (nytt)

 (19a) Medlemsstaterna bör se till att det 
finns system för att inspektera och 
övervaka att kraven i detta direktiv 
genomförs korrekt.

Motivering
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En av Europaparlamentets prioriteringar är att se till att miljölagstiftningen genomförs 
korrekt. Detta är något som nyligen framhävdes vid ett förlikningsförfarande avseende en 
EU-rekommendation om minimikriterier för miljöinspektioner. 

Ändringsförslag 21
Skäl 20

(20) Det krävs uppgifter om vilken mängd 
och hur många ton elektriska och 
elektroniska produkter som släpps ut på 
marknaden i gemenskapen, samt om 
insamlings- och återvinningskvoterna för 
avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska produkter, för 
att insamlingssystemens framgångar skall 
kunna övervakas.

(20) Det krävs uppgifter om vilken mängd 
och hur många ton elektriska och 
elektroniska produkter som släpps ut på 
marknaden i gemenskapen, samt om 
insamlings-, återvinnings- , 
återanvändnings- (medräknat 
återanvändning av hela apparater) och 
exportkvoterna för avfall som utgörs av 
eller innehåller elektriska eller elektroniska 
produkter, för att man skall kunna 
övervaka att detta direktivs mål uppnås.

Motivering

All information om avfallsflödet är nödvändig för att övervaka genomförandet av detta 
direktiv och se över återanvändnings- och materialåtervinningskvoterna i syfte att fastställa 
lämpliga mål efter 2008 och särskilda mål för återanvändning av hela apparater.

Ändringsförslag 22
Artikel 1

Detta direktiv har i första hand till ändamål 
att motverka generering av avfall som 
utgörs av eller innehåller elektriska eller 
elektroniska produkter och som syftar 
dessutom till återanvändning, 
materialåtervinning och andra former av 
återvinning av sådant avfall för att minska 
avfallsmängden. Det syftar också till att 
förbättra miljöprestandan för alla 
ekonomiska aktörer som på något sätt är 
inblandade i de elektriska och elektroniska 
produkternas livscykel, inte minst de 
aktörer som direkt sysslar med 
omhändertagande av avfall från sådana 
produkter.

Detta direktiv har i första hand till ändamål 
att motverka generering av avfall som 
utgörs av eller innehåller elektriska eller 
elektroniska produkter och som syftar 
dessutom till återanvändning, 
materialåtervinning och andra former av 
återvinning av sådant avfall för att minska 
avfallsmängden. Det syftar också till att 
förbättra miljöprestandan för alla aktörer 
som på något sätt är inblandade i de 
elektriska och elektroniska produkternas 
livscykel, inte minst de aktörer som direkt 
sysslar med omhändertagande av avfall 
från sådana produkter.

Motivering
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Inte endast de ekonomiska aktörerna utan också bland andra konsumenterna är inblandade i 
de elektriska och elektroniska produkternas livscykel och måste därför bidra till förbättring 
av miljöskyddet genom att exempelvis inte längre göra sig av med uttjänta produkter genom 
att lägga dem i hushållssoporna, utan skall i stället lägga dem i den sorterade insamlingen.

Ändringsförslag 23
Artikel 2, punkt 1

1. Detta direktiv gäller de elektriska och 
elektroniska produkter som omfattas av de 
kategorier som förtecknas i bilaga IA.

1. Detta direktiv gäller de elektriska och 
elektroniska produkter som omfattas av de 
kategorier som förtecknas i bilaga IA, samt 
det avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska produkter, 
medräknat kablar, komponenter eller 
reservdelar, oberoende av hur produkten 
skötts eller reparerats under användningen 
eller om den utrustats med 
tillverkarproducerade komponenter eller 
andra komponenter, vars inbyggnad som 
komponent eller reservdel är förenlig med 
de tillämpliga gemenskapsbestämmelserna 
eller nationella bestämmelserna.

Motivering

Man bör inte enbart beakta komponenter och reservdelar, utan även kablar, eftersom de 
likaledes innehåller farliga ämnen och bör hanteras separat.

Ändringsförslag 24
Artikel 2, punkt 2

2. Artikel 4.1, 4.3, 4.4 och 4.5 samt 
artiklarna 7 och 9 skall inte tillämpas på 
elektriska och elektroniska produkter som 
omfattas av någon av kategorierna 8, 9 
eller 10 i bilaga IA.

utgår

Motivering

De produkter som faller under kategorierna 8, 9 och 10 (medicinska utrustningssystem, 
övervaknings- och kontrollinstrument, försäljningsautomater) används huvudsakligen 
yrkesmässigt. Det är onödigt att undanta dessa produkter från artikel 4.1 och 4.5 eller från 
artiklarna 7 och 9 eftersom dessa bestämmelser endast avser produkter från privata hushåll.

Att undanta kategorierna 8, 9 och 10 från artikel 4.3 skulle befria tillverkaren från ansvaret 
att tillhandahålla insamling av dessa produkter som till största del används inom näringen. 
Föredraganden anser dock att tillverkaren också måste tillhandahålla insamling av dessa 
produkter.



PE 297.210 20/81 RR\438750SV.doc

SV

Kategorierna 8, 9 och 10 får inte undantas från artikel 4.4 för att garantera att också dessa 
uttjänta produkter återvinns!

Ändringsförslag 25
Artikel 2, punkt 3c (ny)

 3c. Om en tillverkare levererar och/eller 
tillhandahåller och/eller distribuerar 
elektriska eller elektroniska produkter 
(eller produkter som innehåller elektriska 
och elektroniska produkter) som den 
personen har importerat till en annan 
person i en medlemsstat ("förste 
innehavare") inom ramen för eller i 
enlighet med ett finansavtal, skall den 
förste innehavaren betraktas som den som 
importerar på yrkesmässig basis enligt 
detta direktiv. 

Motivering

Direktivet är även tillräckligt omfattande för att ålägga finansiärer skyldigheter i deras egenskap av 
importörer av elektriska produkter (och således för att inbegripa dem i definitionen av "tillverkare"). 
Vidare är det olämpligt (och enligt vår uppfattning inte heller meningen) att således ålägga 
finansiärer tillverkarskyldigheter som uppstår på detta sätt.

Ändringsförslag 26
Artikel 3, led b

b) avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska produkter: 
elektriska och elektroniska produkter som 
enligt definitionen i artikel 1 a i 
direktiv 75/442/EEG är avfall, inklusive alla 
komponenter, utrustningsdelar och 
förbrukningsvaror som utgör del av 
produkten då denna kasseras,

b) avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska produkter: 
elektriska och elektroniska produkter som 
enligt definitionen i artikel 1 a i 
direktiv 75/442/EEG är avfall, inklusive alla 
komponenter, utrustningsdelar och 
förbrukningsvaror,

Motivering

Komponenter, monteringsgrupper och förbrukningsvaror bör omfattas av direktivet även då 
de inte kasseras samtidigt som den produkt de utgör en del av.
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Ändringsförslag 27
Artikel 3, led d

d) återanvändning: varje handling genom 
vilken avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska produkter eller 
komponenter av sådana produkter används 
för samma syfte som de ursprungligen var 
avsedda för, inklusive fortsatt användning av 
kasserade elektriska och elektroniska 
produkter som lämnats in till 
insamlingsplatser, återförsäljare, 
återvinningsföretag eller tillverkare,

d) återanvändning: varje handling genom 
vilken avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska produkter eller 
komponenter av sådana produkter används 
för samma syfte som de ursprungligen var 
avsedda för, inklusive fortsatt användning av 
kasserade elektriska och elektroniska 
produkter, antingen hela apparater eller 
komponenter, som lämnats in till 
insamlingsplatser, återförsäljare, 
återvinningsföretag eller tillverkare,

Motivering

Klargör definitionen av återanvändning.

Ändringsförslag 28
Artikel 3, led j och i

j) tillverkare: den som j) tillverkare: den som, oavsett vilken 
försäljningsmetod som används, inbegripet 
distanskommunikation enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv om 
konsumentskydd vid 
distansavtal (97/7/EG):

i) tillverkar och säljer elektriska och 
elektroniska produkter under egen 
varubeteckning, oberoende av 
försäljningsmetod, inklusive 
distansförsäljning och elektronisk handel,

i) tillverkar och säljer elektriska och 
elektroniska produkter i en medlemsstat 
under egen varubeteckning, oberoende av 
försäljningsmetod, inklusive 
distansförsäljning och elektronisk handel,

Motivering

Importörens roll i en medlemsstat (punkt iii) är tvetydig. Med importör avses i fördraget ett 
företag som köper produkter utanför EU med avsikten att sälja dem inom EU. När det gäller 
handeln med elektriska och elektroniska produkter finns det många produkter som kommer in 
på medlemsstaternas marknad genom försäljningskanaler som inte är 
varubeteckningsspecifika, till exempel monteringsföretag, europeiska försäljningskedjor och 
återimportörer. Denna text inbegriper inte dessa fall, vilket kan leda till ett stort antal 
produkter utan särskild tillhörighet.

Ändringsförslag 29
Artikel 3, led j, led ii

ii) under sin egen varubeteckning ii) under sin egen varubeteckning 
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återförsäljer produkter som tillverkats av 
andra leverantörer, oberoende av 
försäljningsmetod, inklusive 
distansförsäljning och elektronisk handel,

återförsäljer produkter som tillverkats av 
andra leverantörer, oberoende av 
försäljningsmetod, inklusive 
distansförsäljning och elektronisk handel, 
varvid återförsäljaren inte skall ses som 
tillverkare såvida tillverkarens 
varubeteckning förekommer på produkten 
i enlighet med punkt i),

Motivering:

Ändringsförslaget behandlar problemet med dubbel varubeteckning ("dual-branding") genom 
att se till att företag som märker produkten med sin egen varubeteckning vid sidan av den 
egentliga tillverkarens beteckning men ändå inte har något inflytande på produktens 
utformning undantas från definitionen av begreppet "tillverkare" och det ansvar som detta 
medför.

Ändringsförslag 30
Artikel 3, led j, led iiia (nytt)

 iiia) ombesörjer service och underhåll av 
elektriska och elektroniska produkter enligt 
överenskommelse med tillverkare, importör 
eller försäljare, då den elektriska eller 
elektroniska produkten säljs genom 
distansförsäljning och elektronisk handel 
som inte omfattas av (i) till (iii). 

Motivering

Denna definition syftar till att förhindra kringgående av ansvar (free riding); enligt EU:s nya 
momsförordningar kommer större importörer som handlar på elektronisk väg sannolikt att 
registreras i en medlemsstat och således omfattas av definitionen under (i) till (iii), men 
denna skyldighet kommer kanske inte att gälla små och medelstora företag i tredje land som 
ägnar sig åt elektronisk handel eller distansförsäljning.
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Ändringsförslag 31
Artikel 3, led ma (nytt)

 ma) "Finansavtal" innebär lån, leasing, 
hyrning, avbetalningsköp eller 
arrangemang som hänför sig till en 
produkt, oavsett om villkoren i det avtalet 
eller arrangemanget eller ett parallellavtal 
eller -arrangemang erfordrar att överlåtelse 
av produkten kommer att eller kan äga 
rum. 

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att klargöra ansvaret för tillverkare, deras ombud och 
finansiärer i egenskap av "distributörer" enligt förslaget till direktiv. Enligt den nuvarande 
ordalydelsen är det möjligt att de organisationer som endast tillhandahåller finansiering i 
anslutning till elektriska och elektroniska produkter (och som inte har några skyldigheter i 
fråga om användning eller underhåll av produkten under dess kommersiella livscykel) skulle 
stå inför skyldigheten att återta avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller 
elektroniska produkter. Detta är inte syftet med förslaget till direktiv.

Det är viktigt att minnas att finansiärerna saknar den expertis som behövs för att ombesörja 
dessa skyldigheter. De finansierar främst varor som tillverkas eller distribueras av andra 
(och det är dessa aktörer som kommer att ha direkt kontakt med konsumenterna). De kan vara 
filialer till finansinstitut, däribland banker och andra finansgrupper (utan sakkunskap om 
bortskaffande), eller finansiella dotterbolag till tillverkare (där sakkunskapen om 
bortskaffande finns någon annanstans än i gruppen, om den överhuvudtaget existerar).

Ändringsförslag 32
Artikel 3, led mb (nytt)

 mb) "insamlingspunkt" innebär varje 
anläggning som återtar avfall som utgörs 
av eller innehåller elektriska eller 
elektroniska produkter från den slutlige 
innehavaren. Återförsäljare kan även 
betraktas som insamlingspunkter.
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Motivering

Denna nya definition bör bidra till att göra direktivet och i synnerhet artikel 7.2 mer 
stringent.

Ändringsförslag 33
Artikel 3, led mc (nytt)

 mc) "enskild finansiering" innebär att 
varje enskild tillverkare ansvarar för 
kostnader förknippade med sina egna 
produkter.

Motivering

Definitionen klargör ändringsförslaget till artikel 7.

Ändringsförslag 34
Artikel 3, punkt md (ny)

md) ”innehavare”: den som är 
slutanvändare eller slutlig innehavare av 
elektrisk och elektronisk utrustning; 
innehavare kan utgöras av privata hushåll, 
distributörer, kommuner eller andra 
personer som innehar elektrisk och 
elektronisk utrustning eller som tar emot 
avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska produkter.

Motivering

Detta ändringsförslag förtydligar termen ”innehavare” eftersom begreppen ”innehavare” 
och ”slutlig innehavare” används på ett motstridigt sätt i kommissionens förslag.

Ändringsförslag 35
Artikel 4

(-1) Medlemsstaterna skall se till att 
elektriska eller elektroniska produkter 
senast [30 månader efter direktivets 
ikraftträdande] inte längre bortskaffas 
tillsammans med osorterat hushållsavfall 
och att allt avfall som utgörs av eller 
innehåller elektriska eller elektroniska 
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produkter samlas in separat.
1. Medlemsstaterna skall se till att det 
inrättas system som gör det möjligt för 
slutanvändarna och distributörerna att 
avgiftsfritt lämna tillbaka elektriska och 
elektroniska produkter från privata hushåll. 
Medlemsstaterna skall se till att det i 
förhållande till befolkningstätheten finns ett 
nödvändigt antal insamlingsanläggningar 
som är lätt tillgängliga.

1. Medlemsstaterna skall se till att det senast 
[30 månader efter direktivets 
ikraftträdande] inrättas system som gör det 
möjligt för slutanvändarna och 
distributörerna att avgiftsfritt lämna tillbaka 
elektriska och elektroniska produkter från 
privata hushåll. Systemen kan omfatta såväl 
hämtning av avfall från privathushåll som 
inrättande av insamlingspunkter. 
Medlemsstaterna skall se till att det 
ovannämnda datum i förhållande till 
befolkningstätheten finns ett nödvändigt 
antal insamlingsanläggningar som är lätt 
tillgängliga.
1a. Tillverkare kan, på grund av de bördor 
som åläggs återförsäljarna enligt direktivet, 
komma överens med återförsäljarna om 
centraliserade insamlingspunkter i enlighet 
med kraven i artikel 4.1.

2. Medlemsstaterna skall se till att 
distributörer som tillhandahåller en ny 
produkt erbjuder sig att avgiftsfritt ta emot 
liknande elektriska och elektroniska 
produkter från privathushåll, förutsatt att 
produkterna är fria från föroreningar, 
inbegripet radioaktiv och biologisk 
kontaminering.

2. Medlemsstaterna skall se till att 
distributörer som tillhandahåller en ny 
produkt senast [30 månader efter direktivets 
ikraftträdande] erbjuder sig att avgiftsfritt ta 
emot liknande elektriska och elektroniska 
produkter från privathushåll.

Medlemsstaterna får frångå denna 
bestämmelse förutsatt att de kan garantera 
att detta inte leder till att det blir svårare för 
konsumenterna att lämna tillbaka avfall 
som utgörs av eller innehåller elektriska 
eller elektroniska produkter.
Distributörerna får i enlighet med 
bestämmelserna i rådets 
direktiv 67/548/EEG och 88/379/EEG och 
EU:s eller nationella hälso- och 
säkerhetsstandarder vägra att ta tillbaka 
avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska produkter om 
de anser det vara förorenat, radioaktiv och 
biologisk kontaminering inbegripen, eller 
farligt och således kan utgöra en hälso- 
eller säkerhetsrisk för personalen.

3. Medlemsstaterna skall se till att 3. Medlemsstaterna skall se till att 
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tillverkarna tillhandahåller insamling av 
avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska produkter från 
andra användare än privathushåll. Det skall 
vara tillåtet för tillverkarna att på frivillig 
och individuell bas upprätta och driva 
system för återlämnande av avfall som 
utgörs av eller innehåller elektriska eller 
elektroniska produkter från privathushåll.

tillverkarna tillhandahåller insamling av 
avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska produkter från 
andra användare än privathushåll. Det skall 
vara tillåtet för tillverkarna att på frivillig 
bas upprätta och driva system för 
återlämnande av avfall som utgörs av eller 
innehåller elektriska eller elektroniska 
produkter från privathushåll. Därvid är de 
också skyldiga att bedriva återvinningen i 
enlighet med certifierade 
miljöstyrningssystem. Medlemsstaterna 
skall se till att insamlingen kan ske 
kollektivt och/eller enskilt.

4. Medlemsstaterna skall se till att allt avfall 
som utgörs av eller innehåller elektriska eller 
elektroniska produkter som samlas in 
vidarebefordras till auktoriserade 
återvinningsanläggningar. Uppsamling och 
transport av separat insamlat avfall som 
utgörs av eller innehåller elektriska eller 
elektroniska produkter skall genomföras på 
ett sätt som i praktiken möjliggör 
återanvändning eller materialåtervinning av 
sådana komponenter och hela apparater som 
eventuellt kan återanvändas eller 
materialåtervinnas.

4. Medlemsstaterna skall se till att allt avfall 
som utgörs av eller innehåller elektriska eller 
elektroniska produkter som samlas in, 
förutom avfall för återanvändning som 
hela apparater, vidarebefordras till 
auktoriserade återvinningsanläggningar. 
Uppsamling och transport av separat 
insamlat avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska produkter skall 
genomföras på ett sätt som i praktiken 
möjliggör återanvändning eller 
materialåtervinning av sådana komponenter 
och hela apparater som eventuellt kan 
återanvändas eller materialåtervinnas.

5. Medlemsstaterna skall senast till den 
31 december 2005 försöka uppnå en 
minimikvot av separat insamlat avfall som 
utgörs av eller innehåller elektriska eller 
elektroniska produkter från privathushållen 
på i genomsnitt 4 kg per invånare och år.

5. Utan att det inverkar på artikel 1a (ny) 
skall medlemsstaterna säkerställa att det 
senast till den 31 december 2005 kan 
påvisas att man uppnått en kvot av separat 
insamlat avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska produkter från 
privathushållen på i genomsnitt 6 kg per 
invånare och år.

Så snart det är möjligt att på grundval av de 
upplysningar som avses i artikel 11 
fastställa ett insamlingsmål för avfall som 
utgörs av eller innehåller elektriska eller 
elektroniska produkter från privathushåll 
uttryckt i procent av mängden elektriska 
och elektroniska produkter som säljs till 
privathushåll, skall Europaparlamentet och 
rådet på förslag från kommissionen och med 
beaktande av de tekniska och ekonomiska 
erfarenheterna i medlemsstaterna fastställa 

På grundval av de upplysningar som avses i 
artikel 11 skall Europaparlamentet och rådet 
på förslag från kommissionen och med 
beaktande av erfarenheterna i 
medlemsstaterna senast den 
31 december 2007 fastställa en ny kvot för 
åren efter 2008. Denna skall vara utformad 
som en procentsats av mängden elektriska 
och elektroniska produkter som sålts till 
hushållen under de föregående åren.
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ett sådant obligatoriskt mål.

Motivering

Punkt -1 (ny): Enligt kommissionen uppstod det 1998 i Europeiska unionen cirka 
6 miljoner ton avfall som utgjordes av eller innehöll elektriska eller elektroniska produkter.
Det innebär i genomsnitt 16 kg per EU-invånare. Kommissionen beräknar vidare att den 
årliga ökningen kommer att vara minst 3-5 procent och att den årliga avfallsmängden 
kommer att fördubblas inom de kommande 12 åren. I artikel 4.5 föreslår dock kommissionen 
en minimikvot av insamlat avfall på i genomsnitt fyra kg per invånare och år som inte är på 
något vis tvingande för medlemsstaterna. Även om medlemsstaterna skulle uppfylla detta mål 
hamnar merparten av de uttjänta produkterna fortsättningsvis på deponier. Därtill kommer 
deponeringen av restavfall från återvinningen av de separat insamlade uttjänta produkterna. 
Det är motsägelsefullt att å ena sidan hänvisa till miljöproblem förorsakade av avfall som 
utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter medan man å andra sidan 
endast kommer med en halvhjärtad dellösning. Kommissionens förslag ger således inte 
uttryck för en hållbar miljö- och naturresurspolitik. Om man vill skona de tillgängliga 
resurserna och lösa de miljöproblem som förorsakas av avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska och elektroniska produkter krävs emellertid att medlemsstaterna ser till att om 
möjligt inga uttjänta produkter längre hamnar i hushållsavfallet och på deponier och att om 
möjligt alla uttjänta produkter i framtiden samlas in separat, omhändertas och återvinns. För 
detta krävs ett allmänt förbud mot att uttjänta produkter bortskaffas tillsammans med det 
osorterade hushållssoporna eller annat osorterat hushållsavfall. Ett sådant förbud skulle 
dessutom utgöra en sporre för konsumenten att inte längre göra sig av med uttjänta produkter 
genom att lägga dem i hushållssoporna, utan att lämna dem till anläggningar avsedda för 
detta.

I ekonomiskt hänseende kan man förvänta sig att återvinningskostnaderna sjunker och att 
priserna för råvaror återvunna ur uttjänta produkter därmed blir konkurrenskraftigare.

Punkt 1: Enligt artikel 15 har medlemsstaterna 18 månader på sig att omsätta direktivet i 
nationella bestämmelser. Det är emellertid tekniskt inte möjligt för medlemsstaterna att bygga 
upp insamlingssystem och insamlingspunkter samtidigt som de skapar sin nationella rättsliga 
grundval. Därför föreslår föredraganden att tidsfristen för att utveckla insamlingssystem och 
insamlingspunkter förlängs från 12 månader till totalt 30 månader.

Valet av insamlingssystem bör hållas öppet så att medlemsstaterna, för det fall att det redan 
finns insamlingssystem, skall kunna bygga vidare på dessa och i förekommande fall anpassa 
insamlingssystemen till de respektive geografiska förhållandena. 

Punkt 1 a: I enlighet med principen om tillverkaransvar måste man undvika att 
återförsäljarna åläggs orimliga bördor på grund av direktivet om avfall som utgörs av eller 
innehåller elektriska eller elektroniska produkter. Beroende på de olika typerna av avfall som 
utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter och återförsäljarnas 
respektive lagringsmöjligheter bör systemet nödvändigtvis omfatta inrättandet av 
insamlingspunkter. 

Punkt 2: I enlighet med subsidiaritetsprincipen bör medlemsstaterna ha möjlighet att 
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fastställa bestämmelser som avviker från bestämmelserna om distributörens 
återtagandeansvar såvida detta inte påverkar möjligheten att uppnå målen med direktivet.

Specificering av bestämmelserna enligt vilka distributören kan vägra att ta tillbaka uttjänta 
apparater pga faror för de anställdas hälsa och säkerhet.

Det är upp till tillverkarna att avgöra om de inrättar egna insamlingssystem vid sidan av de 
system som medlemsstaterna tillhandahåller. Skyldigheten att också införa certifierade 
miljöstyrningssystem skall garantera en miljöanpassad återvinning.

Punkt 3: Klargör att insamling av uttjänta apparater kan ske enskilt och/eller kollektivt.

Punkt 4: Ändringsförslaget syftar till att främja återanvändning av fullständiga produkter. 
Däremot bör produkter som lämnas in som uttjänta produkter av den sista innehavaren men 
som dock helt och hållet kan återanvändas inte först behöva lämnas till en anläggning för 
omhändertagande och återvinning, utan de bör kunna återinföras på marknaden redan från 
insamlingspunkten eller till och med i ett tidigare skede. 

Punkt 5: Eftersom det är mycket svårt att övervaka separat insamling av samtliga uttjänta 
produkter och eftersom kommissionen behöver en fast hållpunkt i händelse av 
avtalsöverträdelser, bör medlemsstaterna föra register över insamlingen, som bör fastställas 
till sex kg, utan att detta påverkar det allmänna kravet på separat insamling av allt avfall som 
utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter. 

På grundval av de uppgifter medlemsstaterna meddelar kommissionen bör ett fast måldatum 
införas då en ny kvot skall träda i kraft. Det införda måldatumet "för åren efter 2008" 
motsvarar måldatumet i artikel 6.4 för översyn av återvinningskvoterna. 

Ändringsförslag 36
Artikel 4, punkt 5a (ny)

 5a. Medlemsstaterna skall se till att 
tillverkarna kan inrätta systemen för 
avfallshantering kollektivt eller enskilt.

Motivering

Tillverkarna måste ha ett flexibelt val mellan enskilda eller kollektiva återvinningssystem. De 
måste även ha möjlighet att samarbeta i fråga om avfallshantering för att öka 
storskalighetsvinsterna. Produkttyp och/eller regionala skillnader kommer att vara faktorer 
som avgör vilken metod för avfallshantering som är mest effektiv.

Ändringsförslag 37
Artikel 5

1. Medlemsstaterna skall se till att tillverkare 
inrättar system för omhändertagande av 
avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska produkter. För 

1. Medlemsstaterna skall se till att tillverkare 
inrättar system för omhändertagande av 
avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska produkter och 
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att säkerställa att artikel 4 i 
direktiv 75/442/EEG följs skall 
behandlingen minst omfatta avlägsnande av 
alla vätskor samt selektiv behandling i 
enlighet med bilaga II till det här direktivet, 
förutsatt att återanvändning och 
materialåtervinning av komponenter eller 
hela apparater inte hindras.

att de använder återvinnings- och 
materialåtervinningsteknik som motsvarar 
den senaste tekniska utvecklingen. 
Tillverkarna får inrätta systemen kollektivt 
och/eller enskilt. För att säkerställa att 
artikel 4 i direktiv 75/442/EEG följs skall 
behandlingen minst omfatta avlägsnande av 
alla vätskor samt selektiv behandling i 
enlighet med bilaga II till det här direktivet, 
förutsatt att återanvändning och 
materialåtervinning av komponenter eller 
hela apparater inte hindras.

2. Medlemsstaterna skall se till att varje 
inrättning eller företag som hanterar uttjänta 
produkter får tillstånd från behöriga 
myndigheter, i enlighet med 
artiklarna 9, 10 och 11 i 
direktiv 75/442/EEG. 

2. Medlemsstaterna skall se till att varje 
inrättning eller företag som hanterar uttjänta 
produkter får tillstånd från behöriga 
myndigheter, i enlighet med 
artiklarna 9, 10 och 11 i 
direktiv 75/442/EEG.

Det undantag från de tillståndskrav som 
anges i artikel 11.1 b i direktiv 75/442/EEG 
kan gälla för återvinningsverksamhet 
avseende avfall som utgörs av eller 
innehåller elektriska eller elektroniska 
produkter om de behöriga myndigheterna 
genomför en inspektion före registreringen 
för att säkerställa att 
artikel 4 i direktiv 75/442/EEG följs.

Det undantag från de tillståndskrav som 
anges i artikel 11.1 b i direktiv 75/442/EEG 
kan gälla för återvinningsverksamhet 
avseende avfall som utgörs av eller 
innehåller elektriska eller elektroniska 
produkter om de behöriga myndigheterna 
genomför en inspektion före registreringen 
för att säkerställa att 
artikel 4 i direktiv 75/442/EEG följs.

Vid denna inspektion skall följande 
kontrolleras:

Vid denna inspektion skall följande 
kontrolleras:

a) Vilken typ och vilka mängder av avfall 
som skall omhändertas.

a) Vilken typ och vilka mängder av avfall 
som skall omhändertas.

b) Allmänna tekniska krav som skall 
uppfyllas.

b) Allmänna tekniska krav som skall 
uppfyllas .

c) Säkerhetsåtgärder som skall vidtas. c) Säkerhetsåtgärder som skall vidtas och 
åtgärder för att skydda arbetstagarnas 
hälsa.

Inspektionen skall genomföras en gång per 
år och medlemsstaterna skall överlämna 
resultaten till kommissionen.

Inspektionen skall genomföras en gång per 
år och medlemsstaterna skall överlämna 
resultaten till kommissionen.

3. Medlemsstaterna skall se till att alla 
företag som genomför omhändertagandet 
lagrar och hanterar avfall som utgörs av eller 
innehåller elektriska eller elektroniska 
produkter i enlighet med de tekniska krav 
som anges i bilaga III.

3. Medlemsstaterna skall se till att alla 
företag som genomför omhändertagandet 
lagrar och hanterar avfall som utgörs av eller 
innehåller elektriska eller elektroniska 
produkter i enlighet med de tekniska krav 
som anges i bilaga III.
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4. Medlemsstaterna skall säkerställa att det 
tillstånd som avses i punkt 2 omfattar alla de 
villkor som behövs för att kraven i 
punkterna 1 och 3 samt i artikel 6 skall 
följas.

4. Medlemsstaterna skall säkerställa att det 
tillstånd som avses i punkt 2 omfattar alla de 
villkor som behövs för att kraven i 
punkterna 1 och 3 samt i artikel 6 skall 
följas.

5. Omhändertagandet kan även genomföras 
utanför den berörda medlemsstaten eller 
utanför gemenskapen under förutsättning att 
transporten av avfall som utgörs av eller 
innehåller elektriska eller elektroniska 
produkter är förenlig med rådets 
förordning (EEG) nr 259/93.

5. Omhändertagandet kan även genomföras 
utanför den berörda medlemsstaten eller 
utanför gemenskapen under förutsättning att 
transporten av avfall som utgörs av eller 
innehåller elektriska eller elektroniska 
produkter är förenlig med rådets 
förordning (EEG) nr 259/93. I detta fall 
skall medlemsstaterna se till att tillverkarna 
levererar avfall som utgörs av eller 
innehåller elektriska eller elektroniska 
produkter till inrättningar eller företag som 
uppfyller vissa minimistandarder, i enlighet 
med de villkor som avses i denna artikel, 
om inte bevis för återanvändning av hela 
produkter kan läggas fram. I enlighet med 
rådets förordning nr 259/93 får 
medlemsstaterna förbjuda transporter om 
de minimistandarder för kvaliteten på 
omhändertagande som avses i punkt 1 inte 
är uppfyllda.
5a. Medlemsstaterna skall försöka se till att 
inrättningar och företag som sysslar med 
omhändertagande inför certifierade 
miljöstyrningssystem.

Motivering
Punkt 1: Det är absolut nödvändigt att man använder sig av återvinnings- och 
materialåtervinningsteknik som motsvarar de senaste tekniska metoderna eftersom uttjänta 
produkter innehåller många miljöfarliga ämnen, exempelvis kvicksilver, delvis i avsevärda 
mängder. Återvinning enligt de senaste tekniska metoderna garanterar att miljöeffekterna 
minskar märkbart och att materialåtervinningskvoterna kan uppnås redan från början av 
genomförandet.

Klargör att hanteringen av uttjänta apparater kan ske enskilt och/eller kollektivt.

Punkt 2: Den andra meningen hänför sig till artikel 11 i direktiv 75/442/EEG. Därför bör 
detta även anges i den första meningen (teknisk anpassning).

Punkt 5: Möjligheten att låta avfallet hanteras utanför den berörda medlemsstaten får inte 
leda till alltför omfattande avfallstransporter till länder med lägre normer som erbjuder 
dumpningsmöjligheter. Man får inte främja geografisk utlokalisering av miljöproblem.

Punkt 5a (ny): Certifierade miljöstyrningssystem är ett lämpligt medel att förbättra företags 
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miljöskyddsinsatser. Därför bör medlemsstaterna stimulera företag att införa sådana system. 
(Denna text motsvarar det ändringsförslag som Europaparlamentet lade fram till direktivet 
om uttjänta fordon).

Ändringsförslag 38
Artikel 6, punkt 1a (ny)

1a. Medlemsstaterna skall sörja för att allt 
separat uppsamlat avfall som utgörs av 
eller innehåller elektriska eller 
elektroniska produkter återvinns och att 
största möjliga återanvändnings- och 
materialåtervinningskvot uppnås. 
Produkter som helt och hållet 
återanvänds undantas från denna 
bestämmelse.

Motivering

Punkt 1a (ny): Genom skyldigheten att återvinna allt separat uppsamlat avfall som utgörs av 
eller innehåller elektriska och elektroniska produkter minimeras andelen deponerat avfall 
som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter. Samtidigt sänker den 
tilltagande andelen återvunna och materialåtervunna uttjänta produkter 
återvinningskostnaderna och leder därmed till lönsammare återvinning. Produkter som helt 
och hållet skall återanvändas bör inte först behöva lämnas till en anläggning för 
omhändertagande utan bör kunna återföras till marknaden redan från insamlingspunkten 
eller till och med ännu tidigare, och bör därför undantas från skyldigheten enligt punkt 1a. 
Det är med hänsyn till kontroll och administration svårt att ta med återanvändning av hela 
produkter i räkningen och detta bör därför inte göras.

Ändringsförslag 39
Artikel 6, punkt 2

2. Medlemsstaterna säkerställa att följande 
mål när det gäller separat insamlat avfall 
uppnås av tillverkarna senast den 
31 december 2005:

2. Medlemsstaterna säkerställa att följande 
mål när det gäller separat insamlat avfall, 
vikten av all återanvänd utrustning 
borträknad, uppnås av tillverkarna senast 31 
december 2005:

a) För elektriska och elektroniska produkter 
som omfattas av kategori 1 (stora 
hushållsapparater) i bilaga IA skall 
återvinningskvoten ökas till minst 80 % av 
varje produkts genomsnittliga vikt och 
återanvändningen och materialåtervinningen 
av komponenter, material och ämnen skall 
ökas till minst 75 % av den genomsnittliga 
vikten för varje produkt.

a) För elektriska och elektroniska produkter 
som omfattas av kategori 1 (stora 
hushållsapparater) och 10 
(försäljningsautomater) i bilaga IA skall 
återvinningskvoten ökas till minst 90 % av 
varje produkts genomsnittliga vikt och 
återanvändningen och materialåtervinningen 
av komponenter, material och ämnen skall 
ökas till minst 85 % av den genomsnittliga 
vikten för varje produkt.

b) För elektriska och elektroniska produkter b) För elektriska och elektroniska produkter 
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som omfattas av kategori 2, 4, 6 och 7 i 
bilaga IA, med undantag för produkter som 
innehåller katodstrålerör, skall 
återvinningskvoten uppgå till minst 60 % av 
varje produkts vikt och återanvändningen 
och materialåtervinningen av komponenter, 
material och ämnen skall ökas till minst 
50 % av varje produkts vikt.

som omfattas av kategori 2, 5, 6, 7 och 9 i 
bilaga IA, med undantag för produkter som 
innehåller katodstrålerör, skall 
återvinningskvoten uppgå till minst 70 % av 
varje produkts vikt och återanvändningen 
och materialåtervinningen av komponenter, 
material och ämnen skall ökas till minst 
60 % av varje produkts genomsnittliga vikt.

c) För elektriska och elektroniska produkter 
som omfattas av kategori 3 i bilaga IA, med 
undantag för produkter som innehåller 
katodstrålerör, skall återvinningskvoten 
uppgå till minst 75 % av varje produkts vikt 
och återanvändningen och 
materialåtervinningen av komponenter, 
material och ämnen skall ökas till minst 
65 % av varje produkts vikt.

c) För elektriska och elektroniska produkter 
som omfattas av kategori 3 och 4 i bilaga 
IA, med undantag för produkter som 
innehåller katodstrålerör, skall 
återvinningskvoten uppgå till minst 85 % av 
varje produkts vikt och återanvändningen 
och materialåtervinningen av komponenter, 
material och ämnen skall ökas till minst 
70 % av varje produkts genomsnittliga vikt.

d) För gasurladdningslampor skall kvoten 
för återanvändning och materialåtervinning 
av komponenter, material och ämnen uppnå 
minst 80 % av lampornas sammanlagda vikt.

d) För gasurladdningslampor skall kvoten 
för återanvändning och materialåtervinning 
av komponenter, material och ämnen uppnå 
minst 85 % av lampornas sammanlagda 
genomsnittsvikt.

e) För elektriska och elektroniska produkter 
som innehåller katodstrålerör skall 
återvinningskvoten ökas till minst 75 % av 
varje produkts genomsnittliga vikt och 
återanvändningen och materialåtervinningen 
av komponenter, material och ämnen skall 
ökas till minst 70 % av den genomsnittliga 
vikten för varje produkt.

e) För elektriska och elektroniska produkter 
som innehåller katodstrålerör skall 
återvinningskvoten ökas till minst 80 % av 
varje produkts genomsnittliga vikt och 
återanvändningen och materialåtervinningen 
av komponenter, material och ämnen skall 
ökas till minst 75 % av den genomsnittliga 
vikten för varje produkt.

Motivering

För att förslaget skall vara enhetligt bör avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller 
elektroniska produkter och som återanvänds fullt ut inte sändas till 
återvinningsanläggningarna, utan övervakas. Avfallsmängden bör dras ifrån mängden av 
separat insamlat avfall då målen för återvinning och materialåtervinning ställs upp.
Målen för materialåtervinning och återvinning i kommissionens slutliga förslag är inte 
särskilt ambitiösa, och ligger på en betydligt lägre nivå än vad som är tekniskt möjligt. Att 
höja materialåtervinningsmålen men inte återvinningsmålen driver 
avfallshanteringsbranschen i riktning mot det sista steget i avfallshierarkin, nämligen 
avfallsförbränning med energiåtervinning. Färska test av och metoder för återvinning visar 
att mycket högre återvinningsmål kan uppnås. Därför måste återvinningsmålen också sättas 
högre. Ju högre återvinningsnivåer som uppnås, dess större är också de fördelar för den 
sociala sysselsättningen som uppstår av hanteringen av avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska produkter.
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Ordet "genomsnittlig" måste läggas till i punkt 2 b), c) och d) för att klargöra att 
återvinnings- och materialåtervinningskvoterna hänför sig till produkternas genomsnittliga 
vikt.

Ändringsförslag 40
Artikel 6, punkt 2a (ny)

2a) För elektriska och elektroniska 
produkter som i jämförelse med 
konventionella produkter med samma eller 
liknande användning uppvisar en påvisbar 
miljöfördel (exempelvis mindre 
förbrukning av energi, vatten eller andra 
resurser) eller för grundläggande 
innovationer som möjliggör en 
vidareutveckling av befintliga 
tillämpningar eller ger möjlighet till nya 
tillämpningsområden skall 
återvinningskvoten enligt det förfarande 
som anges i artikel 14.2 uppgå till minst 
75 % av varje produkts vikt. 

Motivering

Framtida innovationer inom sektorn för elektriska och elektroniska produkter som öppnar för 
nya tillämpningsområden och materialegenskaper (t.ex. miniatyrisering, hållbarhet) bör inte, 
i synnerhet om de medför miljöfördelar, hämmas eller hindras av bestämmelserna i artikel 6.
Eftersom i genomsnitt 90 procent av en elektrisk/elektronisk produkts resursförbrukning sker 
under dess användningstid och endast 10 procent behövs för tillverkning och återvinning är 
innovationernas resurshushållningspotential ojämförligt högre än den som kan uppnås 
genom materialåtervinning, om man ser till miljön som helhet. Exempelvis sparar en 
innovativ komponent/produkt, som leder till minskad resursanvändning (tex. energi) på t.ex. 
bara 10 procent under användningstiden åtminstone lika mycket energi som går åt till 
tillverkning och återvinning.

För att förhindra snedvridning av konkurrensen på EU:s inre marknad är det nödvändigt att 
inte överlåta åt de enskilda medlemsstaterna att göra åtskillnad mellan konventionella och 
innovativa produkter, utan att reglera detta enhetligt inom hela EG.
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Ändringsförslag 41
Artikel 6, punkt 3

3. Senast den 31 december 2004 skall 
närmare bestämmelser för att övervaka 
huruvida medlemsstaterna uppnår de mål 
som avses i punkt 2 i denna artikel antas i 
enlighet med det förfarande som anges i 
artikel 14.2.

3. Senast den 31 december 2004 skall 
närmare bestämmelser för beräkning av 
målen som avses i punkt 2 i denna artikel 
och för att övervaka huruvida 
medlemsstaterna uppnår dessa mål antas i 
enlighet med det förfarande som anges i 
artikel 14.2.

Motivering

För att möjliggöra att de fastställda målen uppnås bör det finnas detaljerade bestämmelser 
tillgängliga som definierar vad som egentligen avses. Det är inte möjligt att uppnå tillförlitlig 
och jämförbar övervakning utan detaljerade bestämmelser om hur de skall beräknas.

Ändringsförslag 42
Artikel 6, punkt 4

4. Europaparlamentet och rådet skall på 
förslag från kommissionen uppställa mål för 
återvinning, återanvändning och 
materialåtervinning för åren efter 2008.

4. Europaparlamentet och rådet skall på 
förslag från kommissionen uppställa mål för 
återvinning, återanvändning (av hela 
apparater och komponenter) och 
materialåtervinning av samtliga kategorier i 
bilaga I A för åren efter 2008. Detta bör 
göras med hänsyn till miljönyttan hos 
elektriska och elektroniska produkter som 
används, såsom förbättrad resurseffektivitet 
som en följd av utvecklingen av material 
och teknik, varvid hänsyn skall tas till den 
tekniska utvecklingen inom 
återanvändning, återvinning, 
materialåtervinning, produkter och 
material samt till de erfarenheter som 
gjorts av medlemsstaterna och näringslivet.

Motivering

Information om teknisk utveckling när det gäller återanvändning, återvinning och 
materialåtervinning, produkter och material samt de erfarenheter som gjorts av 
medlemsstaterna och näringslivet måste beaktas vid översynen.

Avfallshantering bör inte hindra andra miljömässiga fördelar och innovation inom den 
elektriska och elektroniska sektorn. I annat fall skulle det vara en konkurrensnackdel för den 
europeiska industrin.

Ändringsförslag 43
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Artikel 6, punkt 4a (ny)

4a. Medlemsstaterna skall också aktivt 
främja utvecklingen av ny teknik för 
återvinning, materialåtervinning och 
omhändertagande. 

Motivering

För att säkerställa att alla möjliga tekniska alternativ utforskas bör medlemsstaterna aktivt 
främja utvecklingen av ny teknik för återvinning, materialåtervinning och omhändertagande.

Ändringsförslag 44
Artikel 7, punkt 2

2. Medlemsstaterna skall se till att tillverkare 
fem år efter ikraftträdandet av detta direktiv 
tillhandahåller finansiering av uppsamlingen 
av det avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska produkter från 
privata hushåll som tillhandahålls vid de 
insamlingspunkter som upprättats i enlighet 
med artikel 4.1, samt för omhändertagande, 
återvinning och miljövänligt bortskaffande 
av avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska produkter.

2. Medlemsstaterna skall se till att tillverkare 
30 månader efter ikraftträdandet av detta 
direktiv tillhandahåller finansiering av 
uppsamlingen av det avfall som utgörs av 
eller innehåller elektriska eller elektroniska 
produkter från privata hushåll som 
tillhandahålls vid de insamlingspunkter som 
upprättats i enlighet med artikel 4.1, samt för 
omhändertagande, återvinning och 
miljövänligt bortskaffande av avfall som 
utgörs av eller innehåller elektriska eller 
elektroniska produkter.
Om medlemsstaterna i enlighet med 
artikel 4.1 har inrättat system för hämtning 
av avfall från privathushållen och för 
vidarebefordran till insamlingspunkter kan 
också tillverkarna komma ifråga för 
finansiering eller delfinansiering.

Motivering

Tillverkarens finansieringsansvar måste sammanfalla tidsmässigt med bestämmelserna om 
insamling (artikel 4), så att man säkerställer finansiering av bortskaffandet av de insamlade 
uttjänta apparaterna. Utöver detta är det inte acceptabelt att tillverkarens 
finansieringsansvar inte inträder förrän fem år efter direktivets ikraftträdande.

Ändringsförslag 45
Artikel 7, punkt 3, stycke 1

Den finansiering som avses i punkt 2 får 
tillhandahållas genom kollektiva eller 
enskilda system. Det får inte förekomma 

Medlemsstaterna skall ombesörja att den 
finansiering som avses i punkt 2 
tillhandahålls på enskild basis. I detta syfte 
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någon diskriminering mellan tillverkare 
som väljer kollektiva system och de som 
väljer enskilda system.

skall medlemsstaterna se till att tillverkarna 
upprättar nödvändiga garantier för att 
säkerställa finansieringen av hanteringen 
av avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska produkter. 
Medlemsstaterna får tillåta kollektiv 
finansiering om enskild finansiering inte är 
genomförbar eller är förknippad med 
oproportionerligt höga kostnader.

Motivering

Enskild finansiering bör föredras framför kollektiv finansiering eftersom tillverkarens 
enskilda ansvar kan få omedelbart resultat i att de utformar sina produkter så att de blir 
lättare att materialåtervinna. Därför behövs det utan dröjsmål garantier för att säkerställa 
finansiering av hanteringen också i det fall att en tillverkare försvinner från marknaden.

Ändringsförslag 46
Artikel 7, punkt 3, stycke 2

Kostnaderna för uppsamling, 
omhändertagande och miljövänligt 
bortskaffande skall ingå i produktens pris. 
Medlemsstater där det redan före 
direktivets ikraftträdande föreligger 
finansieringsavtal får behålla dessa avtal. 
Dessa skall dock utgöra föremål för en 
granskning och får gälla under högst tio år 
från det att detta direktiv trätt i kraft.

Ansvaret för finansieringen av hanteringen 
av avfall från produkter som släppts ut på 
marknaden före utgången av den period som 
avses i punkt 2 (historiskt avfall) skall delas 
av alla tillverkare på marknaden. Om 
tillverkare som valt enskilda system inte 
kan bevisa att de tar sin del av ansvaret för 
det historiska avfallet skall de bidra till 
finansieringen av ett alternativt system.

Ansvaret för finansieringen av hanteringen 
av avfall från produkter som släppts ut på 
marknaden före utgången av den period som 
avses i punkt 2 (historiskt avfall) skall delas 
kollektivt av alla tillverkare som fanns på 
marknaden vid den tidpunkt då kostnaden 
uppstod i förhållande till deras respektive 
marknadsandel per produkttyp räknat i 
volym.
3a. Medlemsstaterna skall se till att 
tillverkarna under en övergångsperiod 
anpassad till produkternas genomsnittliga 
livslängd, men ej längre än tio år från detta 
direktivs ikraftträdande, har möjlighet att 
på frivillig basis informera konsumenterna 
om kostnaderna för uppsamling, 
omhändertagande och miljövänligt 
bortskaffande av historiskt avfall vid 
försäljning av nya produkter. De tillverkare 
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som utnyttjar denna bestämmelse måste 
garantera att de kostnader som uppges 
motsvarar de faktiska kostnader som 
uppstått.

Motivering

Internalisering av kostnaderna för bortskaffande av apparater som i framtiden kommer ut på 
marknaden är ett incitament för tillverkarna att utforma sina produkter så de blir lättare att 
återvinna och återanvända.

Bortskaffande av historiskt avfall kan endast finansieras kollektivt eftersom det finns en stor 
mängd produkter utan tillverkarbeteckning och så kallade "föräldralösa" produkter ("orphan 
product") på marknaden, dvs. produkter vars tillverkare inte längre kan fastställas eller inte 
längre existerar. Dessutom har marknadsandelarna mellan de olika tillverkarna delvis 
förskjutits i så stor omfattning att det vore orimligt i flera fall att kräva enskild finansiering. 
Därför bör kostnaderna för historiskt avfall också delas på de då befintliga tillverkarna i 
förhållande till deras respektive marknadsandel vid den tidpunkt då kostnaderna uppstår.

Punkt 3a (ny): För att dämpa de ekonomiska följderna av finansieringen av bortskaffande av 
historiskt avfall för branschen bör tillverkarna under en övergångsperiod på högst tio år få ta 
ut kostnaderna för bortskaffande av historiskt avfall vid försäljning av nya produkter till 
konsumenten. Detta bör ske på frivillig basis och kostnadsöverföringarna måste motsvara 
kostnaderna för bortskaffande.

Detta är befogat då tillverkarens finansieringsansvar skall flyttas fram från 5 år till 
30 månader efter detta direktivs ikraftträdande, eftersom tillverkaren också skall ansvara för 
finansieringen av kostnaderna för bortskaffande av historiskt avfall från det stora beståndet 
så kallade produkter utan tillverkarbeteckning och "föräldralösa" produkter ("orphan 
product"), och för att i allmänhet dämpa finansieringsansvarets retroaktiva verkan. Dessutom 
skulle insyn beträffande kostnaderna öka konsumenternas vilja att acceptera prishöjningar 
hos nya produkter. Ur miljöpolitisk synpunkt finns det ingenting som talar mot en 
kostnadsöverföring, eftersom uttjänta produkters (i motsats till nya produkters) 
miljöutformning inte längre kan påverkas.

Ändringsförslag 47
Artikel 9, punkt 1, led -a (nytt)

-a) Skyldigheten att inte längre bortskaffa 
avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska produkter 
tillsammans med osorterat hushållsavfall 
och att framöver uppsamla allt sådant 
avfall separat.

Motivering



PE 297.210 38/81 RR\438750SV.doc

SV

Användaren måste informeras om det faktum att avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska och elektroniska produkter inte längre får slängas tillsammans med osorterade 
hushållssopor eller annat osorterat hushållsavfall, och att uttjänta produkter måste 
uppsamlas separat.

Ändringsförslag 48
Artikel 9, punkt 1, led b

b) Användarnas egen roll i 
återanvändningen, materialåtervinningen 
och de övriga formerna av avfallsåtervinning 
av elektriska och elektroniska produkter.

b) Användarnas egen roll i fråga om att 
bidra till en minskning av avfall som utgörs 
av eller innehåller elektriska eller 
elektroniska produkter, samt till 
återanvändningen, materialåtervinningen 
och de övriga formerna av avfallsåtervinning 
av elektriska och elektroniska produkter.

Motivering

Man bör informera konsumenterna om deras bidrag till att minska mängden elektriska och 
elektroniska produkter i syfte att främja mer hållbara konsumtionsmönster.

Ändringsförslag 49
Artikel 9, punkt 1, led ca (nytt)

ca) Den negativa miljöpåverkan som avfall 
som utgörs av eller innehåller elektriska 
eller elektroniska produkter kan ha om det 
inte bortskaffas i enlighet med 
bestämmelserna i detta direktiv.

Motivering

Man bör i enlighet med bestämmelserna i detta direktiv informera konsumenterna om den 
negativa miljöpåverkan som avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska 
produkter kan ha om det inte bortskaffas, för att motivera dem till att sortera sådant avfall.

Ändringsförslag 50
Artikel 9, punkt 1, led cb (nytt)

cb) Förekomsten av farliga ämnen i 
elektriska och elektroniska produkter.

Motivering

Man bör informera konsumenterna om vad elektriska och elektroniska produkter innehåller 
och hur farliga de är, i syfte att främja mer hållbara konsumtionsmönster.
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Ändringsförslag 51
Artikel 9, punkt 2

2. Medlemsstaterna skall uppmuntra 
konsumenterna att bidra till insamling, 
hantering och återvinning av avfall som 
utgörs av eller innehåller elektriska eller 
elektroniska produkter.

2. Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att konsumenterna 
bidrar till insamling och återanvändning av 
avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska produkter. 
Därutöver kan medlemsstaterna införa 
ytterligare bestämmelser för att möjliggöra 
sanktioner mot konsumenter som inte 
efterlever skyldigheten att samla in och 
bortskaffa avfall som utgörs av eller 
innehåller elektriska eller elektroniska 
produkter separat.

Motivering

Medlemsstaterna skall säkerställa att avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller 
elektroniska produkter inte längre bortskaffas tillsammans med osorterat hushållsavfall. 
Därför bör de vidta aktiva åtgärder för att se till att konsumenterna lämnar tillbaka sitt avfall 
som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter till återförsäljare, 
kommunala insamlingspunkter eller center för återanvändning, i stället för att endast 
uppmuntra dem till att göra det.

Insamlingssystem kan bara fungera om också konsumenten kan tvingas ta ansvar för sitt 
felaktiga beteende. Det är exempelvis vanligt i vissa tyska kommuner att sophämtarna inte tar 
med "gula säckar" - enligt den tyska modellen "Duales System" - om de inte fyllts enligt 
reglerna, utan i stället uppmärksammas konsumenten genom en lapp på säcken på att den 
fyllts med vissa felaktiga produkter och därför inte bortskaffats. Genom sådana metoder kan 
konsumenten "uppfostras" att hantera soporna korrekt.

Ändringsförslag52
Artikel 9, punkt 3

3. Medlemsstaterna skall i syfte att uppnå 
höga insamlingskvoter se till att tillverkarna 
märker sådan elektrisk och elektronisk 
utrustning som normalt sett skulle kunna 
hamna i soptunnor eller liknande former 
av insamling av hushållsavfall med den 
symbol som visas i bilaga IV. I 
undantagsfall skall symbolen, om det behövs 
på grund av produktens storlek eller 
funktion, tryckas på den elektriska eller 
elektroniska apparatens förpackning.

3. Medlemsstaterna skall, med hänsyn till 
att avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska och elektroniska produkter inte 
längre får bortskaffas tillsammans med 
osorterat hushållsavfall och att allt sådant 
framtida avfall skall uppsamlas separat, se 
till att tillverkarna märker sådan elektrisk 
och elektronisk utrustning som släpps ut på 
marknaden från och med [30 månader 
efter detta direktivs ikraftträdande] med 
den symbol som visas i bilaga IV. I 
undantagsfall skall symbolen, om det behövs 
på grund av produktens storlek eller 
funktion, tryckas på den elektriska eller 
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elektroniska apparatens förpackning.

Motivering

Användaren måste informeras om det faktum att avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska och elektroniska produkter inte längre får slängas tillsammans med osorterade 
hushållssopor eller annat osorterat hushållsavfall, och att alla uttjänta produkter måste 
uppsamlas separat.

Eftersom tillverkarna efter det att direktivet införlivats i nationell lagstiftning (18 månader 
efter direktivets ikraftträdande) behöver tid för genomförandet är det nödvändigt att denna 
skyldighet uppstår först 30 månader efter det att direktivet trätt i kraft.

Ändringsförslag 53
Artikel 9a (ny)

Artikel 9a
Medlemsstaterna skall se till att tillverkare 
av elektrisk eller elektronisk utrustning 
som kommer ut på marknaden 
[30 månader efter direktivets 
ikraftträdande] är entydigt identifierbara 
genom märkning av utrustningen. För att 
man entydigt skall kunna avgöra när en 
produkt släppts ut på marknaden skall det 
anges i märkningen om en produkt släppts 
ut på marknaden efter det att direktivet trätt 
i kraft.

Motivering

Detta ändringsförslag syftar dels till att företagen som omhändertar avfall skall kunna 
fastställa tillverkaren av en produkt och anvisa kostnaderna för bortskaffande till denne. Dels 
syftar det till att minska andelen produkter utan tillverkarbeteckning bland elektriska och 
elektroniska produkter till ett minimum.

Eftersom tillverkarna efter det att direktivet införlivats i nationell lagstiftning (18 månader 
efter direktivets ikraftträdande) behöver tid för genomförandet är det nödvändigt att denna 
skyldighet uppstår först 30 månader efter det att direktivet trätt i kraft.

Från och med direktivets ikraftträdande – eller efter ett eller två år (minsta livslängd för 
elektriska produkter med mycket kort livslängd) – kommer historiskt avfall i slutet av sin 
livslängd och de första produkter som kommer till slutet av sin livslängd att förekomma 
samtidigt även om de släppts ut på marknaden efter detta direktivs ikraftträdande. Eftersom 
man i direktivet föreslår två olika typer av finansiering för dessa två typer av avfall 
(”historiskt avfall” och övrigt avfall) anser jag det vara nödvändigt att skilja mellan dessa 
produkter – genom en märkning av de produkter som släppts ut på marknaden efter 
direktivets ikraftträdande – för att man på ett enkelt sätt kan skilja dem från varandra då de 
kommer till slutet av sin livslängd.
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Ändringsförslag 54
Artikel 10

Medlemsstaterna skall se till att tillverkarna 
tillhandahåller sådan information som 
återvinningsanläggningarna behöver och 
som tydligt anger vilka komponenter och 
material som ingår i de elektriska och 
elektroniska produkterna, och var det kan 
finnas farliga ämnen och preparat i dessa 
produkter.

Medlemsstaterna skall se till att tillverkarna 
tillhandahåller sådan information som 
centren för återanvändning samt 
anläggningarna för återvinning och 
materialåtervinning behöver och som 
tydligt anger vilka komponenter och 
material som ingår i de elektriska och 
elektroniska produkterna, och var det kan 
finnas farliga ämnen och preparat i dessa 
produkter. Tillverkarna bör tillhandahålla 
handböcker för underhåll, återanvändning, 
modernisering och reparation.

Motivering

Inte bara återvinningsanläggningarna, utan även centren för återanvändning och 
anläggningarna för materialåtervinning behöver mer information om komponenter, material 
och förorenande innehåll samt handböcker om hur man reparerar eller renoverar elektriska 
eller elektroniska produkter.

Ändringsförslag 55
Artikel 10a (ny)

Artikel 10a
Om en tillverkare avyttrar elektriska eller 
elektroniska produkter som genom 
distansförsäljning införs på gemenskapens 
territorium, skall tillverkaren för 
medlemsstaternas ansvariga 
tillsynsmyndigheter uppge ett företag som 
har sitt säte i en medlemsstat och som skall 
ha medansvar för de skyldigheter för 
tillverkare som anges i detta direktiv samt 
förfoga över tillräckliga ekonomiska 
resurser för den uppgiften.

Motivering

Det faktum att distansförsäljning och elektronisk handel nämns i artikel 3 j löser inte 
problemet med att ingen tillverkare på gemenskapens territorium kan göras ansvarig för 
insamlingen och återvinningen om varusändningen görs från ett tredje land. Detta 
missgynnar de företag som har sitt säte i gemenskapen och som måste uppfylla skyldigheterna 
i direktivet. 
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Ändringsförslag 56
Artikel 11, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall varje år till 
kommissionen lämna upplysningar om vilka 
mängder och kategorier av elektriska och 
elektroniska produkter som släppts ut på 
marknaden, samlats in och återvunnits inom 
medlemsstaterna, uttryckt både i antal och i 
vikt.

1. Medlemsstaterna skall upprätta ett 
register över tillverkare och varje år till 
kommissionen lämna upplysningar om vilka 
mängder och kategorier av elektriska och 
elektroniska produkter som släppts ut på 
marknaden, samlats in genom alla kanaler, 
återanvänts, överlämnats till 
behandlingsanläggningarna och 
återvunnits inom medlemsstaterna samt om 
vilka mängder som exporterats, uttryckt 
både i antal och i vikt, samt uppgifter om 
den tekniska standarden på de använda 
sätten för materialåtervinning, återvinning 
och behandling samt uppgifter om 
bortskaffningspriserna samt kostnaderna 
för insamling och återvinning. Därvid skall 
uppgifterna behandlas på ett sådant sätt att 
de respektive återvinnings- och 
bortskaffningssätten dokumenteras på ett 
lämpligt sätt och de respektive 
materialströmmarna kan övervakas.

Motivering

Man måste veta vilka aktörer som verkar på marknaden, så att man kan bedöma vilka 
framsteg som görs mot målen i direktivet. Man måste även kunna kontrollera ”free riders” 
och nya saluföringssystem. 

För att se till att strömmen av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller 
elektroniska produkter övervakas är det mycket viktigt att medlemsstaterna mäter och 
registrerar mängden och vikten på sådant avfall som samlas in, återanvänds och överlämnas 
till behandlingsanläggningar för återvinning och materialåtervinning, per kategori.

Dessa uppgifter är viktiga för att garantera insynen och bättre kunna kontrollera graden av 
genomförande av direktiven i medlemsstaterna.

På detta sätt skall man förhindra att återvinning försummas i jämförelse med bortskaffning. 
Det är enklare att bara bortskaffa om man inte vederbörligen måste dokumentera 
differentierade uppgifter beroende på återvinnings- och bortskaffningssätt. Dessa uppgifter är 
också särskilt viktiga för att kunna granska de kvoter som avses i artikel 6 (återvinning). 

Ändringsförslag 57
Artikel 11, punkt 2

2. Medlemsstaterna skall se till att de 
upplysningar som krävs i enlighet med 
punkt 1 överlämnas till kommissionen 

2. Medlemsstaterna skall se till att de 
upplysningar som krävs i enlighet med 
punkt 1 inlemmas i rapporter om 
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senast den 1 januari 2007 och därefter vart 
tredje år. Informationen skall 
tillhandahållas i ett format som skall 
fastställas inom ett år efter ikraftträdandet 
av detta direktiv, i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 14.2.

genomförandet av detta direktiv, vilka skall 
överlämnas till kommissionen vartannat år 
och ligga till grund för upprättandet av 
databaser om avfall som utgörs av eller 
innehåller elektriska eller elektroniska 
produkter och hanteringen av sådant 
avfall. 
2a. Medlemsstaterna skall sörja för att den 
första av de rapporter som krävs enligt 
punkt 2 överlämnas till kommissionen 
inom 18 månader efter det datum som 
anges i artikel 15.
2b. Informationen skall tillhandahållas i ett 
format som skall fastställas och 
tillhandahållas medlemsstaterna senast 
6 månader före det datum som anges i 
artikel 15, i enlighet med det förfarande 
som avses i artikel 14.2. Rapporten skall 
utarbetas på grundval av en enkät eller 
blankett som utformats av kommissionen i 
enlighet med det förfarande som anges i 
artikel 6 i rådets direktiv 91/692/EEG.
2c. Kommissionen skall offentliggöra en 
första rapport om genomförandet av detta 
direktiv inom 9 månader efter utgången av 
den första rapporteringsperioden och inom 
9 månader efter utgången av alla 
påföljande rapporteringsperioder.

Motivering

Kraven på information och rapportering var förvirrande och innebar att kommissionen skulle 
offentliggöra en första rapport om genomförandet någon gång efter 2010. I detta 
ändringsförslag föreslås att informationen om de mängder som krävs enligt artikel 11 
inlemmas i den rapport om genomförandet som krävs enligt artikel 12.

De datum som föreslås i detta ändringsförslag är anpassade till den övergripande tidsplan 
som föreslagits av Florenz, vilket innebär att medlemsstaterna skall överlämna en första 
rapport efter första halvåret 2005 (kommissionen skall offentliggöra en rapport i början av 
2006) och en andra rapport efter första halvåret 2007. Då kan exempelvis nya mål för 
materialåtervinningen fastställas på basis av denna sistnämnda rapport före 2008 
(tillsammans med kommissionens andra rapport om mängder och genomförande).

Ändringsförslag 58
Artikel 12

Utan att det påverkar kraven i artikel 11 
skall medlemsstaterna vart tredje år till 

utgår
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kommissionen sända en rapport om 
genomförandet av detta direktiv. Rapporten 
skall utarbetas på grundval av en enkät 
eller blankett som utformats av 
kommissionen i enlighet med det 
förfarande som anges i artikel 6 i 
direktiv 91/692/EEG i avsikt att upprätta 
databaser om avfall som utgörs av eller 
innehåller elektriska eller elektroniska 
produkter och hanteringen av detta avfall. 
Enkäten eller blanketten skall sändas till 
medlemsstaterna sex månader innan den 
period som rapporten avser börjar. 
Rapporten skall tillhandahållas 
kommissionen inom nio månader efter det 
att den treårsperiod som den täcker har löpt 
ut.
Den första rapporten skall avse 
treårsperioden från den 1 januari 2006.
Kommissionen skall inom nio månader 
efter det att den mottagit rapporterna från 
medlemsstaterna offentliggöra en rapport 
om genomförandet av detta direktiv.

Motivering

Denna text inlemmas i artikel 11, där krav på information och rapportering med en kortare 
tidsplan läggs till.

Ändringsförslag 59
Artikel 13

Ändringar som behövs för att anpassa 
bilagorna II, III och IV till den vetenskapliga 
och tekniska utvecklingen skall antas enligt 
det förfarande som avses i artikel 14.2.

Ändringar som behövs för att anpassa 
bilagorna IB, II, III och IV till den 
vetenskapliga och tekniska utvecklingen 
skall antas enligt det förfarande som avses i 
artikel 14.2.
Innan bilagan ändras i enlighet med punkt 
1 skall kommissionen samråda med 
tillverkare av elektriska och elektroniska 
produkter samt med miljöorganisationer, 
fackliga organisationer och 
konsumentorganisationer.

Motivering

Grunden för detta direktiv är att skydda hälsa och miljö. Därför bör tillräcklig hänsyn tas till 
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miljö-, arbetar- och konsumentskyddsaspekter när bilagan skall ändras, genom samråd i ett 
tidigt skede med de motsvarande organisationerna. 
Man måste på alla beslutsnivåer också ta vederbörlig hänsyn till de hälso- och olycksrisker 
som de arbetstagare utsätts för som arbetar med insamling, sortering, behandling och 
tillvaratagande av avfall. Dessa arbetsplatser kännetecknas av en stor mängd olika faktorer 
som påverkar hälsan negativt. Negativa faktorer som buller, damm, vibrationer, bristande 
socialt erkännande och stress uppträder ofta i kombination. Det har också visat sig att det är 
särskilt karakteristiskt att arbetsförhållandena inom avfallsbranschen, exempelvis när det 
gäller hantering av farliga ämnen, ofta ändrar sig på ett oförutsägbart sätt ur de berörda 
arbetstagarnas synvinkel, vilket försvårar korrekta förebyggande åtgärder.

Ändringsförslag 60
Artikel 13a (ny)

 Artikel 13a
Planer för avfallshantering
I överensstämmelse med de mål och 
åtgärder som avses i detta direktiv skall 
medlemsstaternas planer för 
avfallshantering, som krävs i enlighet med 
artikel 7 i rådets direktiv 75/442/EEG, 
innehålla ett speciell avsnitt om 
hanteringen av avfall som utgörs av eller 
innehåller elektriska eller elektroniska 
produkter.

Motivering

Mycket ofta är den horisontella avfallslagstiftningen (direktiv 75/442/EEG) inte enhetlig med 
mer specifika direktiv. Denna nya artikel skulle möjliggöra en sådan koppling till 
avfallspolitik i allmänhet.

Ändringsförslag 61
Artikel 14a (ny)

 Artikel 14a
Påföljder
Medlemsstaterna skall besluta om påföljder 
vid överträdelser av de nationella 
bestämmelser som införs i enlighet med 
detta direktiv. Påföljderna skall vara 
effektiva, proportionerliga och 
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avskräckande.

Motivering

Det är lätt att stifta lagar – att kontrollera att de efterlevs är svårare, och att se till att de 
verkställs är svårast av allt. Påföljder skulle göra detta lättare.

Ändringsförslag 62
Artikel 15, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de 
lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv 
senast den 30 juni 2004 [*18 månader efter 
dagen för antagandet]. De skall genast 
underrätta kommissionen om detta.

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de 
lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv 
senast [*18 månader efter dagen för 
ikraftträdandet]. De skall genast underrätta 
kommissionen om detta.

Motivering

Medlemsstaterna bör genomföra direktivet så fort som möjligt.

Ändringsförslag 63
Artikel 16

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde 
dagen efter det att det har offentliggjorts i 
Europeiska gemenskapernas officiella 
tidning.

Detta direktiv träder i kraft dagen efter det 
att det har offentliggjorts i Europeiska 
gemenskapernas officiella tidning.

Motivering

Att låta direktivet träda i kraft först den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i 
Europeiska gemenskapernas officiella tidning vore att helt i onödan fördröja direktivets 
ikraftträdande.

Ändringsförslag 64
Artikel 16a (ny)

 Artikel 16a
Införlivande
1. Medlemsstaterna skall se till att de 
förfogar över den inspektions- och 
övervakningsinfrastruktur som krävs för att 
kommissionen skall kunna kontrollera 
huruvida detta direktiv efterlevs.
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2. Medlemsstaterna skall med hänsyn till 
denna artikel i synnerhet beakta 
Europaparlamentets och rådets 
rekommendation av den [datum] om 
miljöinspektioner.

Motivering

På detta sätt garanteras överensstämmelse och enhetlighet inom gemenskapslagstiftningen, i 
enlighet med det politiska åtagande som gjorts av medlemmar i Europaparlamentets 
delegation till förlikningen om miljöinspektioner.

Ändringsförslag 65
Bilaga I, del A, punkt 5

(5) Belysningsutrustning (5) Belysningsteknik (med undantag av 
glödlampor, hushållslampor och 
sparlampor)

Motivering

Det är tekniskt sett mycket svårt och kostnadskrävande att separera de nämnda lamporna för 
en eventuell återanvändning. Kostnaderna för insamling och återanvändning höjer 
försäljningspriset på sparlampor i sådan grad att de kommer att säljas i mycket mindre 
utsträckning. På så sätt sparas mindre energi och Kyotomålen blir ännu svårare att uppnå. 
Därför måste både glödlampor och sparlampor undantas från tillämpningen av detta direktiv. 
För att begränsa kvicksilvermängden från dessa sparlampor bör de dock omfattas av 
direktivet om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och 
elektroniska produkter.

Hushållslampor är prydnadsföremål där de elektriska beståndsdelarna utgör mindre än 
5 procent av den totala vikten. Dessa lampor utgörs av ett stort antal orörligt material (sten, 
glas, keramik, cement, stål, aluminium, trä, tyg, papper, kartong osv.). Dessa lampor har är 
inte av enhetlig storlek och form och innehåller inte giftiga ämnen. Insamling och särskild 
återvinning av dessa hushållsprodukter kan ha en större inverkan på miljön än den som 
förorsakas av deras bortskaffande via den nuvarande strömmen av hushållsavfall.

Ändringsförslag 66
Bilaga I, del A, punkt 7

(7) Leksaker (7) Leksaker, fritids- och idrottsutrustning

Motivering

Målet för direktivet är att samtliga elektriska och elektroniska produkter skall omfattas. 
Därför bör fritids- och idrottsutrustning med elektriska eller elektroniska komponenter 
inlemmas, vilka passar bäst in i kategorin leksaker.



PE 297.210 48/81 RR\438750SV.doc

SV

Ändringsförslag 67
Bilaga I, del A, punkt 8

(8) Medicinska utrustningssystem (med 
undantag för alla implantat och infekterade 
produkter.

(8) Medicinsk utrustning (med undantag för 
alla implantat och infekterade produkter.

Motivering

Bilagan bör utökas till att omfatta all fritids- och idrottsutrustning, liksom all medicinsk 
utrustning.

Ändringsförslag 68
Bilaga I, del B, punkt 1

1. Stora hushållsapparater 1. Stora hushållsapparater, såsom
Stora kylapparater Stora kylapparater
Kylskåp Kylskåp
Frysar Frysar
Tvättmaskiner Tvättmaskiner
Torktumlare Torktumlare
Diskmaskiner Diskmaskiner
Matlagningsapparater Matlagningsapparater
Elspisar Elspisar
Elektriska värmeplattor Elektriska värmeplattor
Mikrovågsugnar Mikrovågsugnar
Värmeapparater Värmeapparater
Elektriska element Elektriska element
Elektriska fläktar Elektriska fläktar
Luftkonditioneringsanläggningar Luftkonditioneringsapparater (som inte är 

inbyggda)

Motivering

Risken med en uttömmande lista över specificerade produkter är att någon produkt glöms 
bort, eller att en produkt som lanseras senare faller utanför listan. Även nya uppfinningar 
måste kunna omfattas av direktivet.

Ett klargörande om att det inte handlar om luftkonditioneringsanläggningar som är inbyggda 
i byggnader, utan om flyttbara produkter.

Ändringsförslag 69
Bilaga I, del B, punkt 5, rubrik

5. Belysningsutrustning 5. Belysningsteknik (med undantag av 
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glödlampor), såsom

Motivering

Risken med en uttömmande lista över specificerade produkter är att någon produkt glöms 
bort, eller att en produkt som lanseras senare faller utanför listan. Även nya uppfinningar 
måste kunna omfattas av direktivet.

Ändringsförslag 70
Bilaga II, punkt 1

1) Minimikravet är att följande ämnen, 
preparat och komponenter skall avlägsnas 
från allt separat insamlat avfall som utgörs 
av eller innehåller elektriska eller 
elektroniska produkter:

1) Minimikravet är att material och 
komponenter som definieras enligt 
koncentrationsvärdena i artikel 5.1 a i 
direktivet om begränsad användning av 
vissa farliga ämnen, följande ämnen och 
preparat skall avlägsnas från allt separat 
insamlat avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska produkter 
(utrustning som till fullo återanvänds 
omfattas inte av denna bestämmelse:

 Kondensatorer som innehåller PCB  Kondensatorer som innehåller PCB
 Elektrolytkondensatorer (höjd: > 25 mm, 
diameter: > 25 mm eller volym i samma 
storleksordning)

 Komponenter som innehåller kvicksilver, 
t.ex. brytare

 Komponenter som innehåller kvicksilver, 
t.ex. brytare

 Batterier  Batterier
 Kretskort  Kretskort, såvida dessa inte är inbyggda i 

produkthöljdet
 Bläckpatroner, flytande och i krämform, 
och färgbläck

 Bläckpatroner, flytande och i krämform, 
och färgbläck

 Plast som innehåller bromerade 
flamskyddsmedel

 Plast som innehåller bromerade 
flamskyddsmedel

 Asbestavfall  Asbestavfall

 Katodstralerör  Katodstralerör
 CFC, HCFC och HFC  CFC, HCFC och HFC
 Gasurladdningslampor  Gasurladdningslampor

 Komponenter som innehåller eldfasta 
keramiska fibrer

Bildskärmar med flytande kristaller över 
100 kvadratcentimeter och alla sådana som 
belyses bakifrån med gasurladdningslampor.

Bildskärmar med flytande kristaller över 
100 kvadratcentimeter och alla sådana som 
belyses bakifrån med gasurladdningslampor.

Sådana ämnen, preparat och komponenter 
skall bortskaffas eller återvinnas i enlighet 
med artikel 4 i rådets direktiv 75/442/EEG.

Sådana ämnen, preparat och komponenter 
skall bortskaffas eller återvinnas i enlighet 
med artikel 4 i rådets direktiv 75/442/EEG.
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Motivering

Om man går in för en tillämpning som baserar sig på kommissionens förslag skulle det kräva 
omhändertagande av vissa ofarliga komponenter och material. Detta skulle inte främja 
utvecklandet av komponenter som är fria från farliga ämnen. Utvecklingen av alternativ till 
farliga ämnen skulle emellertid främjas om det tydligt preciserades att endast material och 
komponenter som innehåller farliga ämnen skall omhändertas selektivt. Det enda nödvändiga 
undantaget från ett sådant tillvägagångssätt gäller bildskärmar med flytande kristaller, 
eftersom information om ämnenas särskilda innehåll kan vara svår att erhålla.

Det måste klargöras att bilaga II inte omfattar utrustning som skall återanvändas.

Kretskort byggs alltmer in i höljet i elektriska och elektroniska produkter för att minska deras 
vikt. Denna innovation som är skonsam för materialet bör inte förhindras genom ett krav på 
separat avfallshantering av kretskort vars kostnader inte står i något som helst förhållande 
till miljönyttan. Om kretskort görs av plast som innehåller bromerade flamskyddsmedel 
omfattas de i vilket fall som helst av bestämmelserna i artikel 5 i direktivet.

Avlägsnande av elektrolytkondensatorer
Elektrolytkondensatorer innehåller utspädda oorganiska eller organiska syror. Man 
använder vattenlösningar av borsyra, fosforsyra, adipinsyra, myrsyra, bärnstenssyra, 
ättiksyra, oxalsyra, vinsyra och citronsyra. Som lösningsmedel för syrorna, och för att 
samtidigt fungera som en tillsats som skyddar mot korrosion, förekommer butyrolacton, 
dimetylacetamid, dimetylformamid, glycerin, glykoler, aminer och vattenlösliga 
ammonikalösningar (Rolland 1998). På grund av dessa tillsatsämnen bör åtminstone större 
elektrolytkondensatorer avlägsnas från de uttjänta elektriska och elektroniska produkterna. 
Dessutom kan kondensatorer som innehåller PCB inte alltid på ett enkelt sätt skiljas från 
elektrolytkondensatorer. Därför bör man sträva efter att alltid avlägsna kondensatorer från 
uttjänta elektriska och elektroniska produkter.

Ändringsförslag 71
Bilaga II, punkt 2, strecksats 2

 Produkter som innehåller CFC, HCFC 
eller HFC: CFC i skum och kylslingan 
skall avlägsnas på ett korrekt sätt och 
förstöras. HCFC eller HFC i skum och 
kylslingan skall avlägsnas på ett korrekt sätt 
och förstöras eller materialåtervinnas.

 Produkter som innehåller gaser som bryter 
ned ozon eller har en global 
uppvärmningspotential (GWP) som 
överstiger 15, t.ex. i skum och kylslingan, 
skall avlägsnas på ett korrekt sätt och 
förstöras. Gaser som bryter ned ozon skall 
behandlas i enlighet med förordning (EG) 
nr 2037/2000 om ämnen som bryter ned 
ozonskiktet. 

Motivering

I stället för att begränsa kravet på omhändertagande till att gälla endast kylskåp och 
frysboxar bör alla komponenter som innehåller gaser som bryter ned ozon eller har en global 
uppvärmningspotential (GWP) omhändertas på ett korrekt sätt. GWP-gränsen på 
15 härstammar från EU-kriterier om ekomärkning av kylskåp och frysboxar.
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Ändringsförslag 72
Bilaga II, punkt 2a (ny)

2a) Minst 5 % av plastkomponenterna i 
avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska produkter 
(räknat i vikt) skall materialåtervinnas. 

Motivering

Materialåtervinningen av plast har fram tills nu varit underutvecklad. En lagstiftningsåtgärd 
för materialåtervinning av just denna typ av material skulle kunna stimulera till initiativ från 
näringslivets sida.

Ändringsförslag 73
Bilaga IIa (ny)

 Bilaga IIa
Särskilt omhändertagande för material och 
komponenter i avfall som utgörs av eller 
innehåller elektriska eller elektroniska 
produkter i enlighet med artikel 5.1:
Avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska produkter skall 
omhändertas genom metoder som 
garanterar att den övergripande 
miljöpåverkan är mindre än genom 
metoderna för särskilt omhändertagande 
enligt bilaga II.

Motivering

Ny teknisk utveckling kommer att göra det möjligt att omhänderta avfall som utgörs av eller 
innehåller elektriska eller elektroniska produkter på ett sätt som leder till betydligt mindre 
påverkan på miljön och utan onödiga risker för de arbetstagare som genomför 
omhändertagandet enligt bilaga II. Dessa nya tekniska lösningar skall godkännas av den 
föreskrivande kommitté som avses i artikel 14.2 innan de kan anses vara jämbördiga med 
särskilt omhändertagande enligt bilaga II.
(Ändringsförslagen hör ihop.)
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FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets direktiv om avfall 
som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (KOM(2000) 347 – 
C5-0414/2000 – 2000/0158(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet, 
(KOM(2000) 347) 1,

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 175.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C5-0414/2000),

– med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor och 
yttrandet från utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi 
(A5-0148/2001).

1. Parlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet,

2. uppmanar kommissionen att på nytt höra parlamentet om kommissionen har för avsikt att 
väsentligt ändra detta förslag eller ersätta det med ett nytt,

3. uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

1 EGT C 365, 19.12.2000, s. 184.
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MOTIVERING

Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter hör till de 
avfallströmmar som förorsakar de flesta problemen vid bortskaffande på grund av de farliga 
ämnen som det innehåller och dess snabbt tilltagande mängd. Enligt kommissionen uppstod 
det 1998 i Europeiska unionen cirka 6 miljoner ton avfall som utgjordes av eller innehöll 
elektriska eller elektroniska produkter. Det innebär i genomsnitt 16 kg per EU-invånare. 
Kommissionen beräknar vidare att den årliga ökningen kommer att vara minst 3-5 procent och 
att den årliga avfallsmängden kommer att fördubblas inom de kommande 12 åren.

På grund av dessa problem är det absolut nödvändigt med en europeisk lagstiftning som 
samtidigt måste leda till en harmonisering av de nationella initiativen. Föredraganden 
välkomnar därför kommissionens förslag om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska 
och elektroniska produkter, men anser att de mål som kommissionen föreslår för vissa 
områden räcker inte till för att resultera i en miljövänlig lösning. De ändringar som 
föredraganden föreslår berör därför främst insamling och återvinning av uttjänta produkter.

Kommissionen föreslår en minimikvot av insamlat avfall på i genomsnitt fyra kg per invånare 
och år som inte är tvingande för medlemsstaterna. Även om medlemsstaterna skulle uppfylla 
detta mål hamnar en stor del av de uttjänta produkterna fortsättningsvis på deponier. Därtill 
kommer deponeringen av de 20-40 procenten restavfall från återvinningen av de separat 
insamlade uttjänta produkterna. Det är motsägelsefullt att å ena sidan hänvisa till 
miljöproblem förorsakade av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska 
produkter medan man å andra sidan endast kommer med en halvhjärtad dellösning. 
Kommissionens förslag ger således inte uttryck för en hållbar miljö- och naturresurspolitik. 
För att skona de tillgängliga resurserna och på grund av de problem som förorsakas av avfall 
som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter är det nödvändigt att 
minska de avfallsmängder som skall bortskaffas till ett minimum. Medlemsstaterna måste se 
till att om möjligt inga fler uttjänta produkter hamnar i hushållsavfallet och på deponier, och 
att om möjligt alla kommande uttjänta produkter insamlas separat samt omhändertas och 
återvinns. För detta krävs ett allmänt förbud mot att uttjänta produkter bortskaffas tillsammans 
med de osorterade hushållssoporna eller annat osorterat hushållsavfall. Ett sådant förbud 
skulle dessutom utgöra en sporre för konsumenten att inte längre bortskaffa uttjänta produkter 
genom att lägga dem i hushållssoporna, utan att lämna dem till anläggningar avsedda för 
detta.

De återvinningskvoter som kommissionen föreslår ligger på 60-80 procent och ligger därmed 
under vad som idag är tekniskt möjligt. Det är genomförbart och nödvändigt att höja dessa 
kvoter genom att införa de senaste tekniska återvinnings- och materialåtervinningsmetoderna i 
syfte att avlasta deponierna och minska utsläppen av föroreningar.

Principen om tillverkarens ansvar samt retroaktiva tillämpning av den har genomförts i den 
europeiska miljölagstiftningen i fråga om direktivet om uttjänta fordon, och föreslås också 
följdriktigt av kommissionen när det gäller bortskaffande av avfall som utgörs av eller 
innehåller elektriska och elektroniska produkter. Det är emellertid inte acceptabelt att 
tillverkarens ansvar för finansieringen av bortskaffande av uttjänta produkter skall börja gälla 
först fem år efter direktivets ikraftträdande, dvs. ungefär från och med 2007. För att så fort 
som möjligt få till stånd ett tillverkaransvar för miljön föreslår föredraganden ett tidigare 
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datum (30 månader efter det att direktivet trätt i kraft).

För att garantera att tillverkarna sörjer för en utformning av sina produkter som gör dem bättre 
anpassade för materialåtervinning borde varje tillverkare i framtiden själv finansiera 
bortskaffandet av sina egna produkter. Enskild finansiering är därför att föredra framför 
kollektiv finansiering.

Bortförskaffande av så kallat "historiskt avfall" kan däremot endast finansieras kollektivt av 
alla tillverkare eftersom det finns en stor mängd produkter utan tillverkarbeteckning och så 
kallade "föräldralösa" produkter ("orphan product") på marknaden, dvs. produkter vars 
tillverkare inte längre kan fastställas eller inte längre existerar. Dessutom har 
marknadsandelarna mellan de olika tillverkarna delvis i stor grad förskjutits så att man inte 
kan begära att tillverkarna skall finansiera bortskaffande av historiskt avfall var och en för sig. 
Därför bör kostnaderna för historiskt avfall också fördelas på de då befintliga tillverkarna i 
förhållande till deras respektive marknadsandel vid den tidpunkt då kostnaderna uppstår.

För att dämpa de ekonomiska följderna av finansieringen av hanteringen av historiskt avfall 
för den del av branschen som till största del består av små och medelstora företag, bör 
tillverkarna under en övergångsperiod anpassad till produkternas genomsnittliga livslängd få 
ta ut kostnaderna för bortskaffande av historiskt avfall vid försäljning av nya produkter till 
konsumenten. Detta bör ske på frivillig basis och kostnadsöverföringarna måste motsvara 
kostnaderna för bortskaffande. Föredraganden anser detta befogat då tillverkarens 
finansieringsansvar skall flyttas fram från 5 år till 30 månader efter direktivets ikraftträdande, 
eftersom tillverkaren också skall ansvara för finansieringen av kostnaderna för bortskaffande 
av historiskt avfall från det stora beståndet produkter utan tillverkarbeteckning och så kallade 
"föräldralösa" produkter ("orphan product"), såväl som för att i allmänhet dämpa 
finansieringsansvarets retroaktiva verkan. Dessutom skulle insyn beträffande kostnaderna öka 
konsumenternas vilja att acceptera prishöjningar hos nya produkter. Ur miljöpolitisk synpunkt 
finns det ingenting som talar mot en kostnadsöverföring, eftersom uttjänta produkters (i 
motsats till nya produkters) miljöutformning kan inte längre påverkas.



RR\438750SV.doc 55/81 PE 297.210

SV

1 mars 2001

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR INDUSTRIFRÅGOR, UTRIKESHANDEL, 
FORSKNING OCH ENERGI

till utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om avfall som utgörs av eller 
innehåller elektriska eller elektroniska produkter 
(KOM(2000) 347 – C5-0414/2000 – 2000/0158(COD))

Föredragande: Nuala Ahern

ÄRENDETS GÅNG

Vid utskottssammanträdet den 13 september 2000 utsåg utskottet för industrifrågor, 
utrikeshandel, forskning och energi Nuala Ahern till föredragande.

Vid utskottssammanträdena den 24 januari och 27 februari 2001 behandlade utskottet 
förslaget till yttrande.

Vid det sistnämnda sammanträdet godkände utskottet enhälligt nedanstående ändringsförslag.

Följande ledamöter var närvarande vid omröstningen: Carlos Westendorp y Cabeza 
(ordförande), Renato Brunetta (vice ordförande), Nuala Ahern (föredragande och vice 
ordförande), Gordon J. Adam (suppleant för Glyn Ford), Guido Bodrato, David Robert Bowe 
(suppleant för François Zimeray), Gérard Caudron, Giles Bryan Chichester, Nicholas Clegg, 
Willy C.E.H. De Clercq, Harlem Désir, Concepció Ferrer, Neena Gill (suppleant för Claude 
J.-M.J. Desama), Norbert Glante, Lisbeth Grönfeldt Bergman (suppleant för Anders 
Wijkman), Cristina Gutiérrez Cortines (suppleant för Umberto Scapagnini), Michel 
Hansenne, Roger Helmer, Hans Karlsson, Dimitrios Koulourianos (suppleant för 
Konstantinos Alyssandrakis), Werner Langen, Peter Liese (suppleant för Peter Michael 
Mombaur), Rolf Linkohr, Caroline Lucas, Albert Jan Maat (suppleant för Christos Folias), 
Eryl Margaret McNally, Nelly Maes, Erika Mann, Marjo Matikainen-Kallström, Luisa 
Morgantini, Angelika Niebler, Giuseppe Nisticò (suppleant för Jaime Valdivielso de Cué), 
Reino Paasilinna, Yves Piétrasanta, Samuli Pohjamo (suppleant för 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 
(suppleant för Mechtild Rothe), Elena Valenciano Martínez-Orozco, W.G. van Velzen, Alejo 
Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto och Myrsini Zorba.
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KORTFATTAD MOTIVERING

INLEDNING

Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter är numera en av 
de avfallsströmmar som ökar mest i Europeiska unionen. Det uppskattas att denna 
avfallsström, som utgör 4 procent av dagens kommunala avfall, kommer att öka med 
åtminstone 3-5 procent årligen. Elektronisk och elektrisk utrustning är en av de största kända 
källorna till tungmetaller och organiska föroreningar i avfallsströmmen. Utan adekvat 
förbehandling kan de mycket toxiska beståndsdelarna förorena såväl mark och grundvatten 
som luften.

Sex medlemsstater har redan lagt fram lagstiftning i denna fråga: Nederländerna, Danmark, 
Sverige, Österrike, Italien och Belgien. Finland och Tyskland förväntas göra det inom kort. 
Detta förslag bör ge en tydlig signal till de länder som ännu inte infört åtgärder för att ta itu 
med problem med avfall från elektronisk och elektrisk utrustning om att detta är en fråga som 
inte får skjutas upp.

Direktivet skulle kunna ses som ett av de grundläggande instrumenten för en integrerad 
produktpolitik, där produktens fullständiga livscykel kommer att tas i beaktande och 
miljövänlig konstruktion uppmuntras. Att företagen måste anpassa sig till en förändrad 
dagordning som tar större hänsyn till miljön är accepterat i breda kretsar och det är också 
accepterat att länder och industrier vars innovation sker i snabbare takt kommer att vara 
konkurrenskraftigare än de som är sena.

TILLVERKARENS ANSVAR

Den vägledande principen bakom direktiven är det utökade tillverkaransvaret. Målet med 
utökat tillverkaransvar är att man genom att göra tillverkarna ekonomiskt ansvariga för sina 
produkter när de blir till avfall skapar en effekt i tidigare led vilket leder till miljövänlig 
konstruktion, och att hänsyn tas till produktens hållbarhet, om den går att reparera, uppgradera 
eller ta isär och om det går att återvinna materialet. Genom miljövänlig konstruktion, 
återanvändning av resurserna och separat insamling förhindras dessutom att farliga ämnen, 
som finns i avfallet från elektroniska och elektriska produkter, kommer ut i miljön på ett 
okontrollerat sätt.

I direktivet tillämpas också principen om internalisering av externa kostnader. Det innebär att 
kostnaderna för bortskaffande, som de lokala myndigheterna hittills stått för, vanligtvis som 
en del av bortskaffandet av avfall, nu skall internaliseras och att förutsättningar skall skapas 
för återanvändning, materialåtervinning och isärtagning av denna utrustning. Det slutliga 
målet är att förhindra att avfall uppstår.

Ett allmänt beslut om tillverkaransvar har fattats i och med antagandet av direktivet om 
uttjänta fordon. Principen om tillverkaransvar och dess tillämpning på direktivet om avfall 
som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter är därför generellt sett 
accepterad. Kommissionen har föreslagit att tillverkarna fem år efter ikraftträdandet av detta 
direktiv skall tillhandahålla finansiering av uppsamlingen av det avfall som utgörs av eller 
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innehåller elektriska eller elektroniska produkter från privata hushåll som lämnas vid 
insamlingspunkter, samt för omhändertagande, återvinning och miljövänligt bortskaffande av 
avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter. Principen om 
tillverkaransvar för uttjänta elektriska produkter ifrågasätts inte. Tillverkarna måste ansvara 
för den produkt de släpper ut på marknaden men de kan endast ansvara för sin egen enskilda 
produkt.

KOLLEKTIVA OCH ENSKILDA SYSTEM

Kommissionens förslag tillåter tillverkarna att välja ett kollektivt eller enskilt system när det 
gäller framtida avfall och föreskriver kollektivt finansiellt ansvar för tillverkarna när det gäller 
historiskt avfall.

För att det utökade tillverkaransvaret direkt skall påverka produktkonstruktionen är det viktigt 
att tillverkarna ansvarar för sina egna märkesprodukter - enskilt ansvar. På detta sätt kommer 
varje förbättring i konstruktionen att direkt påverka tillverkarens kostnader för eventuell 
behandling i slutet av produktens livscykel.

Vissa tillverkare önskar behålla det enskilda ansvaret därför att de inte vill ge konkurrenterna 
produktinformation, och detta måste respekteras. Enskilda system måste också kunna 
anpassas till konstruktionsförändringar för att återspegla principen om sluthantering och på 
sätt uppmuntra till miljövänlig konstruktion. Vinsten av och konkurrensfördelen med en bra 
utformning måste komma den enskilde tillverkaren till godo. Tillverkare kan endast vara 
rättsligt ansvariga för sina egna märkesprodukter.

Kollektivt finansiellt ansvar å andra sidan kommer bara att påverka konstruktionen indirekt, 
eftersom ett enskilts företags ansträngningar för bättre konstruktion - som leder till 
kostnadsbesparingar- troligtvis kommer att spädas ut och gå förlorade i det kollektiva 
systemet. Förbättringar kan inte främjas effektivt på detta sätt. De förbättringar ett kollektivt 
system kan föra med sig kan endast uppnås genom marknadskrafterna när de två systemen 
konkurrerar med varandra, och endast i ett mycket senare skede.

Tillverkarna bör därför enbart vara finansiellt ansvariga för det framtida avfall som uppstår 
från deras egna märkesprodukter, dvs. enskilt ansvar.

Tillverkarna kan endast ansvara för sitt eget avfall och därför måste man kunna kontrollera 
kostnaderna och fördela dem på enskilda tillverkare. Detta kan man göra genom att ta 
utrustningen till ett erkänt/registrerat återvinningsföretag som kan avläsa streckkoderna på 
utrustningen när den sorteras och som fakturerar tillverkaren varje månad baserat på 
produktens ursprung enligt streckkoden.

HISTORISKT AVFALL

Historiskt avfall är de produkter som för närvarande finns på marknaden, alltså innan 
direktivet antagits, och som slutligen kommer att bli avfall. För dessa produkter krävs det att 
tillverkarna täcker kostnaderna för de ovannämnda aktiviteterna genom ett kollektivt system, 
för vilket investeringar kommer att behövas för infrastrukturer och administrativt stöd.
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Finansiellt ansvar för insamling från allokerade anläggningar, behandling, 
återanvändning/materialåtervinning och bortskaffande av avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska produkter från privata hushåll bör täckas av tillverkarna på ett 
kollektivt sätt.

Slutligen, för att uppnå direktivets mål som är att förnya produktkonstruktionen, är det 
avgörande att ansvaret för historiskt och för "nytt" avfall skiljs åt och att tillverkarna avkrävs 
enskilt framtida ansvar, medan ansvaret för historiskt avfall omfattas av kollektiva system 
varvid man fastställer en övergångsperiod för de kostnader som skall täckas. En 
övergångsperiod måste fastställas för att tillhandahålla finansiella reserver för framtiden. Det 
är inte heller möjligt och det skulle också strida mot den fria konkurrensen att tillåta snålskjuts 
på marknaden för dem som inte hanterar historiskt avfall.

MÅL FÖR MATERIALÅTERVINNING/ÅTERANVÄNDNING

Medlemsstaterna har redan visat att mål för materialåtervinnning relativt lätt kan uppnås och 
att de kan vara rättsligt bindande. Mål för materialåtervinning och återanvändning anses vara 
nödvändiga för att undvika att återvinningen endast resulterar i förbränning eller i att ett litet 
antal värdefulla material återvinns och resten bortskaffas. 90 procents återanvändning av stora 
hushållsapparater har uppnåtts i pilotförsök och bekräftats av specialiserade 
återvinningsföretag. Pilotförsök har visat att materialåtervinning i stor skala av små 
avfallsprodukter som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter i 
genomsnitt kan uppnås till en omfattning av 70 procent.

Genom att använda den etablerade tekniken "end cut technology" (metod då lysrörets ändar 
kapas) kan man återvinna åtminstone 90 procent av utsläppen i form av gaser som släpps ut 
från lampor, särskilt lampor som innehåller kvicksilver.

Även om det redan nu är möjligt att återvinna nya produkter som innehåller katodstrålerör är 
den största mängden apparater som samlas in idag av en kvalitet som tillåter återvinning till 
70 procent. På medellång till lång sikt måste målet för återvinning av katodstrålerör vara att 
glaset skall återanvändas i nya katodstrålerör.

INSAMLINGSMÅL

Kommissionen har ställt upp det "mjuka" insamlingsmålet på i genomsnitt 4 kg per person 
vilket skall uppnås senast den 31 december 2005. Detta kommer emellertid endast att täcka en 
fjärdedel av det avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter. I 
exempelvis Förenade kungariket, som inte har någon utvecklad återvinningskultur och ännu 
inte har någon gällande lagstiftning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller 
elektroniska produkter, är siffran redan 6 kg per person tack vare ett system där en vitvara tas 
tillbaka när man köper en ny sådan.

Såsom nämnts ovan är separat insamling av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska 
eller elektroniska produkter mycket viktigt och därför bör slutanvändarna uppmuntras att 
återlämna avfallet på därför avsedda platser och att förhindra att sådant avfall som utgörs av 
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eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter, särskilt små produkter, hamnar i det 
kommunala avfallet.

FÖRBUD MOT FARLIGA ÄMNEN

I princip välkomnas förslaget att ersätta bly, kvicksilver, kadmium, sexvärt krom och 
flamskyddsmedlen polybromerade bifenyler (PBB) och polybromerade difenyletrar (PBDE). 
Avvecklingen kan utvidgas till alla bromerade flamskyddsmedel.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Vissa företrädare för industrin hävdar att vi bör inrikta oss på stora produkter och inte de små 
men koncentrationen av farliga ämnen i små produkter är fyra gånger högre än i stora 
produkter. Dessutom är det de små produkterna som verkligen måste samlas in separat för att 
förhindra att de hamnar i det kommunala avfallet där farliga kemikalier inte kontrolleras 
tillräckligt.

Direktivets tillämpningsområde är därför korrekt.

SLUTSATSER

Utökat tillverkaransvar

 Ansvaret för historiskt och "nytt" avfall måste vara åtskilt.

 Det krävs enskilt ansvar för framtida avfall från en tillverkares egna märkesprodukter.

 Ansvar för historiskt avfall kräver kollektiva system och en övergångsperiod för att täcka 
kostnaderna.

 Under en övergångsperiod skall finansiella reserver för framtiden upprättas.

 Det strider mot den fria konkurrensen att tillåta snålskjuts på marknaden för dem som inte 
är ansvariga för historiskt avfall.

Återvinningsmål: Återvinnningsmålen är realistiska och kan uppnås och bör därför vara 
rättsligt bindande.

Insamlingsmål: 6 kg per invånare och år bör vara ett rättsligt bindande minimum.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi uppmanar utskottet för miljö, 
folkhälsa och konsumentfrågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag till 
förslaget till Europaparlamentet och rådets direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska produkter (KOM(2000) 347 – C5-0414/2000 – 2000/0158(COD)) 
i sitt betänkande:

Kommissionens förslag 1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Första ledet i beaktandemeningen

med beaktande av Fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artikel 175.1 i detta,

med beaktande av Fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artikel 95 i detta,

Motivering

Artikel 95 i Amsterdamfördraget rekommenderas som rättslig grund för att se till att man 
uppnår en hög nivå för miljöskyddet samtidigt som man ser till att den inre marknaden inte 
äventyras.

Ändringsförslag 2
Skäl 7a (nytt)

(7a) Direktivet bör koncentreras till de 
produkter som innehåller farliga 
komponenter eller som det är motiverat att 
återvinna ur ekonomisk och miljömässig 
synvinkel. 
Om en inkludering i direktivet innebär 
oproportionerligt höga kostnader eller 
medför en oproportionerligt stor 
energianvändning för separat insamling, 
bör de berörda produkterna inte omfattas.

Motivering

Man får inte göra materialåtervinning och separat insamling till ett självändamål, utan måste 
undersöka huruvida det är meningsfullt ur miljömässig och ekonomisk synpunkt.

1 EGT C 365, 19.12.2000, s. 195.
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Ändringsförslag 3
Skäl 8

(8) Målet att uppnå en bättre hantering av 
avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska produkter kan 
inte på ett effektivt sätt uppnås av 
medlemsstaterna var för sig. Särskilt 
olikheter i medlemsstaternas tillämpning av 
principen om tillverkarens ansvar leder till 
att de ekonomiska aktörerna belastas olika 
hårt. Olikheterna i nationell politik avseende 
hantering av avfall som utgörs av eller 
innehåller elektriska eller elektroniska 
produkter gör de nationella 
återvinningsstrategierna mindre effektiva.

(8) Målet att uppnå en bättre hantering av 
avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska produkter kan 
inte på ett effektivt sätt uppnås av 
medlemsstaterna var för sig. Särskilt 
olikheter i medlemsstaternas tillämpning av 
principen om tillverkarens ansvar leder till 
att de ekonomiska aktörerna belastas olika 
hårt. Olikheterna i nationell politik avseende 
hantering av avfall som utgörs av eller 
innehåller elektriska eller elektroniska 
produkter gör de nationella 
återvinningsstrategierna mindre effektiva.
Därför bör de väsentliga kriterierna 
(begrepp, tillämpningsområde, insamlings- 
och återvinningsmål) harmoniseras på 
europeisk nivå. 

Motivering

Miljömål bör i möjligaste mån utvidgas och uppnås i europeisk samklang.

Ändringsförslag 4
Skäl 8a (nytt)

 (8a) Den vägledande principen bakom 
direktivet är det utökade 
tillverkaransvaret. Direktivet tillämpar 
också principen om internalisering av
externa kostnader.

Motivering

Målet med utökat tillverkaransvar är att man genom att göra tillverkarna ekonomiskt 
ansvariga för sina produkter när de blir till avfall skapar en effekt i tidigare led vilket leder 
till miljövänlig konstruktion, och att hänsyn tas till produktens hållbarhet, om den går att 
reparera, uppgradera eller ta isär, och om det går att återvinna materialet.

Kostnaderna för bortskaffande, som de lokala myndigheterna hittills stått för, vanligtvis som 
en del av bortskaffandet av avfall, skall nu internaliseras och förutsättningar skall skapas för 
återanvändning, materialåtervinning och isärtagning av denna utrustning. Det slutliga målet 
är att förhindra att avfall uppstår.

Ändringsförslag 5
Skäl 9
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(9) Bestämmelserna i detta direktiv bör gälla 
produkter och tillverkare oberoende av 
försäljningsmetod, och även omfatta 
distansförsäljning och elektronisk handel.

(9) Bestämmelserna i detta direktiv bör gälla 
produkter och tillverkare oberoende av 
försäljningsmetod, och även omfatta 
distansförsäljning och elektronisk handel.
Man bör i samband med sådana 
försäljningsmetoder se till att 
skyldigheterna för tillverkare och 
distributörer utformas och genomförs på 
samma sätt för att förhindra att andra 
försäljningsmetoder får bära kostnaderna 
för omhändertagandet av produkter som 
köpts på distansförsäljning.

Motivering
Syftet är garantera likabehandling av handeln över gränser genom elektronisk handel.

Ändringsförslag 6
Skäl 10

(10) Detta direktiv bör omfatta alla 
elektriska och elektroniska produkter som 
används av konsumenter samt sådana 
elektriska och elektroniska produkter som är 
avsedda för yrkesmässig användning men 
som kan tänkas hamna i den kommunala 
avfallsströmmen. Detta direktiv bör inte 
påverka tillämpningen av annan 
gemenskapslagstiftning om säkerhets- och 
hälsokrav och särskild 
gemenskapslagstiftning om avfallshantering, 
särskilt rådets direktiv 91/157/EEG av den 
18 mars 1991 om batterier och 
ackumulatorer som innehåller vissa farliga 
ämnen, ändrat genom kommissionens 
direktiv 98/101/EG.

(10) Detta direktiv bör omfatta alla 
elektriska och elektroniska produkter som 
används av konsumenter samt sådana 
elektriska och elektroniska produkter som är 
avsedda för yrkesmässig användning men 
som kan tänkas hamna i den kommunala 
avfallsströmmen. Detta direktiv bör inte 
påverka tillämpningen av annan nationell 
lagstiftning och gemenskapslagstiftning om 
säkerhets- och hälsobehov som skyddar 
alla personer som kommer i kontakt med 
avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska och elektroniska produkter samt 
särskild gemenskapslagstifning om 
avfallshantering, särskilt rådets direktiv 
91/157/EEG av den 18 mars 1991 om 
batterier och ackumulatorer som innehåller 
vissa farliga ämnen, ändrat genom 
kommissionens direktiv 98/101/EG.

Motivering

Kommissionens förslag preciserar inte särskilt detaljerat de eventuella hälso- och 
säkerhetsriskerna för dem som kommer i kontakt med avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska produkter. En hänvisning till nationella säkerhetsbestämmelser 
är av vikt eftersom nationella standarder kan vara striktare än EU-bestämmelser.
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Ändringsförslag 7
Skäl 12

(12) Förutsättningen för att särskilt 
omhändertagande och materialåtervinning 
av avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska produkter skall 
kunna garanteras är särskild insamling. Utan 
sådan särskild insamling kan den skyddsnivå 
som fastställts för människors och djurs 
hälsa och för miljön i gemenskapen inte 
uppnås. Konsumenterna måste aktivt bidra 
till denna insamling och bör uppmuntras att 
lämna tillbaka sitt avfall som utgörs av eller 
innehåller elektriska eller elektroniska 
produkter. För detta syfte bör det inrättas 
lämpliga anläggningar för återlämnande av 
avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska produkter, bl.a. 
offentliga insamlingspunkter där 
privathushållen kan lämna sitt avfall utan 
avgift.

(12) Förutsättningen för att särskilt 
omhändertagande och materialåtervinning 
av avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska produkter skall 
kunna garanteras är särskild insamling. Utan 
sådan särskild insamling kan den skyddsnivå 
som fastställts för människors och djurs 
hälsa och för miljön i gemenskapen inte 
uppnås. För att det grundläggande 
begreppet tillverkaransvar skall vara 
effektivt är det ytterst viktigt att samtliga 
aspekter som ligger utanför tillverkarens 
ansvar, särskilt återlämning och insamling 
av avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska produkter, 
delas av samtliga berörda parter. 
Konsumenterna, återförsäljarna, 
distributörerna och de lokala 
myndigheterna måste aktivt bidra till denna 
insamling. Konsumenterna bör uppmuntras 
att lämna tillbaka sitt avfall som utgörs av 
eller innehåller elektriska eller elektroniska 
produkter. För detta syfte bör det inrättas 
lämpliga anläggningar för återlämnande av 
avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska produkter, bl.a. 
offentliga insamlingspunkter där 
privathushållen kan lämna sitt avfall utan 
avgift.

Motivering

Tillverkarens ansvar kan endast vara effektivt fullt ut om andra involverade aktörer deltar 
fullt ut. Tillverkarna kan endast befatta sig effektivt med avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska produkter om konsumenterna lämnar tillbaka uttjänta produkter. 
Distributörerna, återförsäljarna och de lokala myndigheterna har en nyckelställning när det 
gäller att tillhandahålla anläggningar som bidrar till detta.
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Ändringsförslag 8
Skäl 12a (nytt)

(12a) För att man skall kunna garantera 
hälsan hos och säkerheten för den 
distributionspersonal som arbetar med 
återtagande och omhändertagande av 
avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska produkter skall 
medlemsstaterna, i enlighet med nationella 
hälso- och säkerhetsstandarder och de 
hälso- och säkerhetsstandarder som gäller 
inom gemenskapen, fastställa på vilka 
villkor distributörerna kan godkänna eller 
vägra återtagande. 

Motivering

I EU kan man redan nu till distributörer återlämna betydande mängder avfall som utgörs av 
eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter, men distributörerna kan inte 
garantera att de kan fortsätta att tillhandahålla eller till och med utvidga denna tjänst om det 
inte tillämpas strikta bestämmelser i fråga om deras personals hälsa och säkerhet.

Kommissionens förslag är vagt i detta hänseende och bör ändras därefter.

Ändringsförslag 9
Skäl 15

(15) En hög återvinningsnivå bör 
eftersträvas, främst genom återanvändning 
och materialåtervinning, och tillverkarna 
bör uppmuntras att integrera återvunnet 
material i nya produkter.

(15) En hög återvinningsnivå bör 
eftersträvas, främst genom återanvändning 
och materialåtervinning, och tillverkarna 
bör uppmuntras att integrera återvunnet 
material i nya produkter.
Målen för återvinning/återanvändning är 
realistiska och kan uppnås och måste 
därför vara rättsligt bindande.
Medlemsstaterna bör emellertid se till att 
uppnåendet av en hög återvinningsnivå 
inte hindrar återanvändning av hela 
produkter och inte heller får en negativ 
inverkan på icke-statliga organisationer 
runtom i Europeiska unionen vilka 
underlättar återanvändning av produkter.

Motivering

Mål för materialåtervinning och återanvändning anses vara nödvändiga för att undvika att 
återvinningen endast resulterar i förbränning eller i att ett litet antal värdefulla material 
återvinns och resten bortskaffas. Pilotförsök har visat att de mål som kommissionen föreslår 
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är realistiska. 

Samtidigt som man kan konstatera att inkluderande av återanvändning av hela produkter i 
målen skulle bidra till att göra uppgiften att övervaka och administrera mer komplex är det 
viktigt att det föreslagna direktivet inte påverkar sådana icke-statliga organisationer negativt 
som bidrar till betydande sociala och miljömässiga framsteg genom att tillhandahålla 
yrkesutbildning till de socialt missgynnade och genom att förvalta och använda avfall som 
utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter till nytillverkning på ett 
miljövänligt sätt.

Ändringsförslag 10
Skäl 16

(16) De grundläggande principerna avseende 
finansiering av hanteringen av avfall som 
utgörs av eller innehåller elektriska eller 
elektroniska produkter bör fastställas på 
gemenskapsnivå, och finansieringssystemen 
bör främja höga insamlingskvoter samt 
tillämpningen av principen om tillverkarens 
ansvar. För att dra största möjliga nytta av 
principen om tillverkarens ansvar bör 
tillverkarna uppmuntras att ta sitt ansvar var 
och en för sig, förutsatt att de bidrar till att 
finansiera hanteringen av avfall från 
produkter som släppts ut på marknaden 
innan finansieringskravet i detta direktiv 
trätt i kraft.

(16) De grundläggande principerna avseende 
finansiering av hanteringen av avfall som 
utgörs av eller innehåller elektriska eller 
elektroniska produkter bör fastställas på 
gemenskapsnivå, och finansieringssystemen 
bör främja uppnåendet av höga 
insamlingskvoter samt tillämpningen av 
principen om tillverkarens ansvar. För att 
dra största möjliga nytta av principen om 
tillverkarens ansvar bör tillverkarna 
uppmuntras att ta sitt ansvar genom enskilda 
eller kollektiva system beroende på vad som 
är lämpligast för deras produktionssektor.

Motivering

Man bör godkänna ett enskilt eller kollektivt ekonomiskt ansvar eftersom införandet av ett 
ansvar för varje enskilt märke inom alla produktsektorer är opraktiskt på grund av de 
orimliga bördor detta skulle medföra när det gäller att sortera avfallet så att man kan tilldela 
det enskilda ekonomiska ansvaret. Avfallsströmmen av hushållsprodukter kommer till exempel 
att innehålla en mycket stor andel av historiskt avfall inom de närmaste årtiondena och det 
vore ytterst mödosamt att sortera detta märkesvis. De mycket höga sorteringskostnaderna 
medför ingen märkbar miljönytta vare sig på kort eller lång sikt.

Ändringsförslag 11
Skäl 16a (nytt)

(16a) Historiskt avfall från elektriska och 
elektroniska produkter med lång livslängd 
kommer under flera år att utgöra stommen 
i avfallsströmmen. Hanteringen av avfall 
som utgörs av eller innehåller elektriska 
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eller elektroniska produkter bör därför 
kunna omfatta den kombinerade strömmen 
av både historiskt och icke-historiskt avfall 
under ett antal år i förhållande till 
livslängden hos berörda elektriska eller 
elektroniska produkter.

Motivering

Förslaget omfattar ett stort antal produkter och produktegenskaper. Medellivslängden hos 
flertalet elektriska och elektroniska produkter är mellan 10 och 15 år. I dessa 
produktkategorier kommer historiskt avfall att utgöra stommen av avfallsströmmen under 
flera år.

Ändringsförslag 12
Skäl 17

(17) Användarna av elektriska och 
elektroniska produkter i privathushållen bör 
ha möjlighet att lämna tillbaka produkter 
utan avgift. Tillverkarna bör därför 
finansiera omhändertagandet, återvinningen 
och bortskaffandet av avfall som utgörs av 
eller innehåller elektriska eller elektroniska 
produkter. 

(17) Användarna av elektriska och 
elektroniska produkter i privathushållen bör 
ha möjlighet att lämna tillbaka produkter 
utan avgift. Tillverkarna skall därför 
finansiera insamlingen, omhändertagandet, 
återvinningen och det miljövänliga 
bortskaffandet av avfall som utgörs av eller 
innehåller elektriska eller elektroniska 
produkter. 
Då så är lämpligt skall medlemsstaterna se 
till att insamling av tredje part finansieras 
av tillverkarna i enlighet med transparenta 
och genomförbara bestämmelser.

För att minska de kostnader som uppstår för 
tillverkarna i samband med hantering av 
avfall från produkter som redan släppts ut på 
marknaden (historiskt avfall) skall en 
övergångsperiod på fem år efter det att 
direktivet träder i kraft medges. Ansvaret för 
finansieringen av hanteringen av historiskt 
avfall bör delas mellan alla tillverkare, och 
finansieringen bör organiseras antingen med 
hjälp av enskilda eller kollektiva system. 
Kollektiva system bör inte leda till att 
tillverkare, importörer och nya aktörer som 
är verksamma i små nischer eller som 
hanterar mycket små volymer utesluts.

För att minska de kostnader som uppstår för 
tillverkarna i samband med hantering av 
avfall från produkter som redan släppts ut på 
marknaden (historiskt avfall) skall en 
övergångsperiod på fem år efter det att 
direktivet träder i kraft medges. Denna 
övergångsperiod skall upphöra den 
31 december 2005. Ansvaret för 
finansieringen av hanteringen av historiskt 
avfall bör delas mellan alla tillverkare, och 
finansieringen bör organiseras antingen med 
hjälp av enskilda eller kollektiva system. 
Kollektiva system bör inte leda till att 
tillverkare, importörer och nya aktörer som 
är verksamma i små nischer eller som 
hanterar mycket små volymer utesluts.

Motivering
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De som har avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter bör 
kunna lämna tillbaka avfallet avgiftsfritt.

Kommissionens ordalydelse i skäl 17 utelämnade skyldigheten för tillverkare att finansiera 
insamling (se tillverkarens ansvar enligt artikel 7.2). Denna skyldighet har lagts till.

I direktivet krävs det inte transparenta och genomförbara bestämmelser för att garantera att 
tillverkarna finansierar insamling som genomförs av tredje parter. Denna skyldighet har lagts 
till.

I artikel 7 fastställs att tillverkarens ansvar enligt artikel 7.2 skall träda i kraft inom fem år 
från det att direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska 
produkter trätt i kraft. Denna bestämmelse verkar förvirrande om man läser den tillsammans 
med återvinningsmålen enligt artikel 6. Hur kan man förvänta sig att tillverkarna skall nå 
återvinningsmålen senast den 31 december 2005 men bli ekonomiskt ansvariga vid ett 
eventuellt annat datum, dvs. fem år efter det att direktivet om avfall som utgörs av eller 
innehåller elektriska eller elektroniska produkter trätt i kraft?

Detta korrigeras genom att den 31 december 2005 fastställs som det datum då 
övergångsperioden upphör, tillverkarna blir med andra ord ansvariga för finansieringen vid 
samma tidpunkt som återvinningsmålen träder i kraft.

Notera att tilläggsavgifter på priset kan vara oförenliga med EU:s konkurrenslagstiftning och 
kan hindra fri rörlighet av varor.

Ändringsförslag 13
Skäl 18

(18) Förutsättningen för att insamlingen av 
avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska produkter skall 
lyckas är att användarna informeras om 
insamlingssystemen och om sin roll i 
hanteringen av avfall som utgörs av eller 
innehåller elektriska eller elektroniska 
produkter. Sådan information till 
användarna förutsätter korrekt märkning 
av sådana elektriska och elektroniska 
produkter som lätt kan hamna i soptunnor 
eller på annat sätt nå ut i den kommunala 
avfallsströmmen.

(18) Förutsättningen för att insamlingen av 
avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska produkter skall 
lyckas är att användarna informeras om 
insamlingssystemen och om sin roll i 
hanteringen av avfall som utgörs av eller 
innehåller elektriska eller elektroniska 
produkter. Tillverkare, distributörer, 
återförsäljare och de lokala myndigheterna 
bör samarbeta för att se till att effektiva 
kampanjer för att höja medvetenheten 
genomförs för att främja återlämning av 
uttjänta produkter till insamlingspunkter.

Motivering

Ytterligare märkningskrav går inte att genomföra beträffande ett stort antal produkter, 
särskilt i en tid då konsumenterna möter en mångfald av märken och symboler de inte förstår 
sig på. Märkning bidrar inte nödvändigtvis till att man uppnår det önskade målet när det 
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gäller en hög insamlingskvot. Effektiva informations- och kommunikationsprogram är 
emellertid ytterst viktiga för att uppmuntra konsumenterna att ändra på sitt sätt att göra sig 
av med uttjänta produkter.

Ändringsförslag 14
Skäl 21a (nytt)

(21a) Man bör göra det möjligt för de 
berörda tillverkarna att bilda skattemässiga 
reserver för att uppfylla de föreslagna 
skyldigheterna när det gäller återtagande 
och bortskaffande, särskilt för elektriska 
och elektroniska produkter med lång 
livslängd.

Motivering

Om tillverkare åläggs det föreslagna omfattande och kostnadskrävande återtagandet och 
bortskaffandet, är det av ekonomiska rimlighetsskäl bara logiskt att de för dessa åtgärder kan 
bilda skattemässiga reserver för i synnerhet elektriska och elektroniska produkter med lång 
livslängd. Eftersom detta endast är möjligt i enstaka medlemsstater, undviks därigenom också 
konkurrenssnedvridning inom gemenskapen. Också i kommissionens förslag uppmärksammas 
i motiveringen det kostnadskrävande återtagandet och bortskaffandet.

Ändringsförslag 15
Skäl 21b (nytt)

(21b) För små och självständiga handlare 
är det av många olika skäl, särskilt 
utrymmesbrist, ofta inte möjligt att från 
privata konsumenter återta och sörja för 
bortskaffandet av avfall som utgörs av eller 
innehåller elektriska eller elektroniska 
produkter. Dessa bör därför undantas från 
de föreslagna skyldigheterna när det gäller 
återtagande och bortskaffande, såvida de 
inte frivilligt återtar uttjänta produkter eller 
i egenskap av tillverkare eller importör 
släpper ut dem direkt på marknaden. 

Motivering

På grund av ytterst knappa utrymmen och ytterst små ekonomiska marginaler kan det vara 
omöjligt för handeln att återta uttjänta elektriska och elektroniska produkter från privata 
konsumenter eller sörja för ett vederbörligt bortskaffande. Om konsumenterna köpte 
begagnade elektriska och elektroniska produkter billigare i stora köpcentrum utanför 
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innerstäderna och återlämnade dem i lokala småbutiker, skulle det dessutom leda till en 
ytterligare förlust av centrala lägen och en ytterligare koncentration på handelsområdet. 
Genom stimulansåtgärder skall återtagandet göras attraktivt för handeln.

Ändringsförslag 16
Artikel 1

Detta direktiv har i första hand till ändamål 
att motverka generering av avfall som utgörs 
av eller innehåller elektriska eller 
elektroniska produkter och som syftar 
dessutom till återanvändning, 
materialåtervinning och andra former av 
återvinning av sådant avfall för att minska 
avfallsmängden. Det syftar också till att 
förbättra miljöprestandan för alla 
ekonomiska aktörer som på något sätt är 
inblandade i de elektriska och elektroniska 
produkternas livscykel, inte minst de aktörer 
som direkt sysslar med omhändertagande av 
avfall från sådana produkter.

Detta direktiv har i första hand till ändamål 
att motverka generering av avfall som utgörs 
av eller innehåller elektriska eller 
elektroniska produkter och som syftar 
dessutom till insamling, omhändertagande, 
återvinning (återanvändning och 
materialåtervinning) av sådant avfall för att 
minska avfallsmängden. Det syftar också till 
att förbättra miljöprestandan för alla 
ekonomiska aktörer som på något sätt är 
inblandade i de elektriska och elektroniska 
produkternas livscykel, inte minst de aktörer 
som direkt sysslar med omhändertagande av 
avfall från sådana produkter.

Motivering

Detta klargör direktivets andra mål enligt artiklarna 4, 5, 6, 7 och 8.

Ändringsförslag 17
Artikel 2, punkt 3a (ny)

3a. Medlemsstaterna kan bevilja undantag 
från kraven om tillverkarens ansvar enligt 
artiklarna 7 och 8 i detta direktiv för 
tillverkare av elektrisk och elektronisk 
utrustning som är självständiga 
näringsidkare med färre än 50 arbetstagare 
och har en årlig omsättning som 
understiger sju miljoner euro och som inte 
är dotterbolag till större koncerner.

Motivering

Sådana företag står endast för cirka 12 till 15 procent av försäljningen. De tillverkar i 
huvudsak specialutrustning. Den administrativa bördan och de direkta kostnaderna för dessa 
företag står inte i proportion till miljönyttan. Det är oproportionerligt dyrt att konstruera om 
specialutrustning som inte massproduceras för att minska återvinningskostnaderna.
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Ändringsförslag 18
Artikel, punkt 3, led b

b) avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska produkter: 
elektriska och elektroniska produkter som 
enligt definitionen i artikel 1 a i 
direktiv 75/442/EEG är avfall, inklusive alla 
komponenter, utrustningsdelar och 
förbrukningsvaror som utgör del av 
produkten då denna kasseras,

b) avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska produkter: 
elektriska och elektroniska produkter som 
enligt definitionen i artikel 1 a i 
direktiv 75/442/EEG är avfall, inklusive alla 
komponenter, utrustningsdelar och 
förbrukningsvaror,

Motivering

Komponenter, monteringsgrupper och förbrukningsvaror bör omfattas av direktivet även då 
de inte slängs samtidigt som den produkt de utgör en del av.

Ändringsförslag 19
Artikel 3, led j

j) tillverkare: den som j) tillverkare: den som, oavsett vilken 
försäljningsmetod som används, inbegripet 
distanskommunikation enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv om 
konsumentskydd vid 
distansavtal (97/7/EG):

i) tillverkar och säljer elektriska och 
elektroniska produkter under egen 
varubeteckning, oberoende av 
försäljningsmetod, inklusive 
distansförsäljning och elektronisk handel,

i) tillverkar och säljer elektriska och 
elektroniska produkter i en medlemsstat 
under egen varubeteckning, oberoende av 
försäljningsmetod, inklusive 
distansförsäljning och elektronisk handel,

ii) under sin egen varubeteckning 
återförsäljer produkter som tillverkats av 
andra leverantörer, oberoende av 
försäljningsmetod, inklusive 
distansförsäljning och elektronisk handel,

ii) under sin egen varubeteckning 
återförsäljer produkter som tillverkats av 
andra leverantörer i en medlemsstat, 
oberoende av försäljningsmetod, inklusive 
distansförsäljning och elektronisk handel,

iii) yrkesmässigt importerar elektriska och 
elektroniska produkter till en medlemsstat. 

iii) yrkesmässigt importerar eller 
återförsäljer elektriska och elektroniska 
produkter i en medlemsstat. 

Motivering

Importörens roll i en medlemsstat (punkt iii) är tvetydig. Med importör avses i fördraget ett 
företag som köper produkter utanför EU med avsikten att sälja dem inom EU. När det gäller 
handeln med elektriska och elektroniska produkter finns det många produkter som kommer in 
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på medlemsstaternas marknad genom försäljningskanaler som inte är 
varubeteckningsspecifika, till exempel monteringsföretag, europeiska försäljningskedjor och 
återimportörer. Denna text inbegriper inte dessa fall, vilket kan leda till ett stort antal 
produkter utan särskild tillhörighet.

Ändringsförslag 20
Artikel 3, led ma (nytt)

ma) ”innehavare”: den som är 
slutanvändare eller slutlig innehavare av 
elektrisk och elektronisk utrustning; 
innehavare kan utgöras av privata hushåll, 
distributörer, kommuner eller andra 
personer som innehar elektrisk och 
elektronisk utrustning eller som tar emot 
avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska produkter.

Motivering

Detta ändringsförslag förtydligar termen ”innehavare” eftersom begreppen ”innehavare” 
och ”slutlig innehavare” används på ett motstridigt sätt i kommissionens förslag.

Ändringsförslag 21
Artikel 4, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall se till att det 
inrättas system som gör det möjligt för 
slutanvändarna och distributörerna att 
avgiftsfritt lämna tillbaka elektriska och 
elektroniska produkter från privata hushåll. 
Medlemsstaterna skall se till att det i 
förhållande till befolkningstätheten finns 
ett nödvändigt antal insamlings-
anläggningar som är lätt tillgängliga. 

1. Medlemsstaterna skall se till att det 
senast tre år efter att detta direktiv trätt i 
kraft inrättas system som gör det möjligt 
för slutanvändarna och distributörerna att 
avgiftsfritt lämna tillbaka elektriska och 
elektroniska produkter från privata hushåll. 
Medlemsstaterna skall se till att det i 
förhållande till befolkningstätheten finns 
ett nödvändigt antal insamlings-
anläggningar som är lätt tillgängliga, finns 
i närheten och är konsumentvänliga. 

Motivering

Det är mer konsekvent för alla aktörer (återförsäljare, tillverkare) om samma 
övergångsperiod gäller för de olika bestämmelserna i direktivet (för att inrätta avgiftsfria 
retursystem, för insamlingsmålen, för finansieringen av insamlingen av avfall som utgörs av 
eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter från privathushåll etc.). Detta måste 
anges tydligt i direktivet eftersom industrin behöver klara regler i syfte att undvika 
snedvridning av marknaden på grund av olika bestämmelser i medlemsstaterna.
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En annan avgörande fråga i syfte att öka konsumenternas delaktighet är insamlings-
anläggningar, deras närhet och öppettider och personalens beredvillighet att hjälpa till.

Ändringsförslag 22
Artikel 4, punkt 2

2. Medlemsstaterna skall se till att 
distributörer som tillhandahåller en ny 
produkt erbjuder sig att avgiftsfritt ta emot 
liknande elektriska och elektroniska 
produkter från privathushåll, förutsatt att 
produkterna är fria från föroreningar, 
inbegripet radioaktiv och biologisk 
kontaminering.

2. Medlemsstaterna kan se till att 
distributörer som tillhandahåller en ny 
produkt erbjuder sig att avgiftsfritt ta emot 
liknande elektriska och elektroniska 
produkter från privathushåll.

I enlighet med bestämmelserna i 
direktiv 67/548/EEG och 88/379/EEG samt 
EU-standarder och nationella hälso- och 
säkerhetsstandarder, kan distributörer 
vägra att ta emot elektriska och 
elektroniska produkter som anses vara 
förorenade, inbegripet radioaktivt eller 
biologiskt kontaminerade, eller farliga och 
som kan innebära en hälso- och 
säkerhetsrisk för personalen.

Motivering

Distributörer tar redan emot betydande mängder elektrisk och elektronisk utrustning, särskilt 
stora hushållsapparater. Dessa tjänster har tillhandahållits konsumenterna i flera år. Största 
delen av dessa produkter samlas in direkt från privata hushåll efter genomförd leverans av ny 
utrustning. Elektrisk och elektronisk utrustning transporteras vanligtvis tillbaka till 
insamlingspunkter för hushåll och inte till distributörers insamlingsställen.

En övergripande skyldighet för distributörer att ta emot avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska och elektroniska produkter genom distributörers insamlingställen skulle hota små 
och medelstora företags (50 procent av den europeiska distributionsmarknaden) och även 
stora distributörers ekonomiska möjlighet att överleva.

Distributionsställen är föremål för fastighetsavgifter/skatter som hör till de högsta i 
medlemsstaterna. Distributionsställena är följaktligen utformade för att minimera 
lagringsutrymmena och maximera försäljningsytan. Återtagande och lagring av avfall som 
utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter skulle förorsaka ett ökat 
tryck på lagerutrymmen och leda till oftare förekommande lagerpåfyllning, det vill säga flera 
leveranser av nya produkter till affärer.

En ökning av antalet fordonsleveranser skulle få en inflationseffekt på kostnaden för nya 
produkter och skulle också leda till ökade utsläpp av växthusgaser och andra avgasutsläpp 
från fordon.
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Slutligen bör, såsom anges i ändringsförslag 14 och 18, hänsyn tas till hälso- och 
säkerhetsaspekterna för dem som kommer i kontakt med avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska produkter. Leverans- och hanteringspersonal bör inte utsättas för 
eventuella hälso- och säkerhetsrisker.

Ändringsförslag 23
Artikel 4, punkt 5a (ny)

5a. Handeln skall undantas från insamling 
och återtagande, såvida den inte som 
tillverkare eller importör direkt släpper ut 
elektriska eller elektroniska produkter på 
marknaden. 

Motivering

På grund av ytterst knappa utrymmen och ytterst små ekonomiska marginaler kan det vara 
omöjligt för handeln att återta uttjänta elektriska och elektroniska produkter från privata 
konsumenter eller sörja för ett vederbörligt bortskaffande. Om konsumenterna köpte 
begagnade elektriska och elektroniska produkter billigare i stora köpcentrum utanför 
innerstäderna och återlämnade dem i lokala småbutiker, skulle det dessutom leda till en 
ytterligare förlust av centrala lägen och en ytterligare koncentration på handelsområdet. 
Genom stimulansåtgärder skall återtagandet göras attraktivt för handeln.

Ändringsförslag 24
Artikel 5, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall se till att tillverkare 
inrättar system för omhändertagande av 
avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska produkter. För 
att säkerställa att artikel 4 i 
direktiv 75/442/EEG följs skall 
behandlingen minst omfatta avlägsnande av 
alla vätskor samt selektiv behandling i 
enlighet med bilaga II till det här direktivet, 
förutsatt att återanvändning och 
materialåtervinning av komponenter eller 
hela apparater inte hindras.

1. Medlemsstaterna skall se till att tillverkare 
inrättar system för omhändertagande av 
avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska produkter. För 
att säkerställa att artikel 4 i 
direktiv 75/442/EEG följs skall 
behandlingen minst omfatta avlägsnande av 
alla vätskor samt selektiv behandling i 
enlighet med bilaga II till det här direktivet, 
förutsatt att återanvändning och 
materialåtervinning av komponenter eller 
hela apparater inte hindras eller i enlighet 
med bilaga II (A-ny) förutsatt att de 
genomförts enligt förfarandet i artikel 14.2 
och att miljöpåverkan minskar jämfört med 
särskilt omhändertagande enligt bilaga II.

Motivering:



PE 297.210 74/81 RR\438750SV.doc

SV

Ny teknisk utveckling enligt bilaga II (A ny) gör det möjligt att omhänderta avfall som utgörs 
av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter på ett sätt som leder till betydligt 
mindre påverkan på miljön och utan onödiga risker för de arbetstagare som genomför 
omhändertagandet enligt bilaga II. Dessa nya tekniska lösningar måste godkännas av den 
kommitté enligt kommittéförfarandet som anges i artikel 14.2 innan man kan anse att de är 
likvärdiga med särskilt omhändertagande enligt bilaga II.

Ändringsförslag 25
Artikel 6, punkt 2, led ea (nytt)

ea) För nyskapande produkter med 
obestridliga miljöfördelar kan en 
återvinning på 75 viktprocent föreskrivas.

Motivering

Branschen präglas av att innovationer införs i mycket snabb takt. Komponenterna blir allt 
mindre och integreringen av de olika delarna ökar. Dessutom är det så att plaster ofta endast 
med stor insats kan återföras till sina ursprungsprodukter. Därför bör undantag vara möjliga 
och återvinning i stället för materialåtervinning tillåtas.

Ändringsförslag 26
Artikel 6, punkt 3

3. Senast den 31 december 2004 skall 
närmare bestämmelser för att övervaka 
huruvida medlemsstaterna uppnår de mål 
som avses i punkt 2 i denna artikel antas i 
enlighet med det förfarande som anges i 
artikel 14.2.

3. Senast den 31 december 2004 skall 
närmare bestämmelser för beräkning av 
målen som avses i punkt 2 i denna artikel 
och för att övervaka huruvida 
medlemsstaterna uppnår dessa mål antas i 
enlighet med det förfarande som anges i 
artikel 14.2.
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Motivering

För att möjliggöra att de fastställda målen uppnås bör det finnas detaljerade bestämmelser 
tillgängliga som definierar vad som egentligen avses. Det är inte möjligt att uppnå tillförlitlig 
och jämförbar övervakning utan detaljerade bestämmelser om hur de skall beräknas.

Ändringsförslag 27
Artikel 6, punkt 4

4. Europaparlamentet och rådet skall på 
förslag från kommissionen uppställa mål för 
återvinning, återanvändning och 
materialåtervinning för åren efter 2008.

4. Europaparlamentet och rådet skall på 
förslag från kommissionen uppställa mål för 
återvinning, återanvändning och 
materialåtervinning för åren efter 2008. 
Detta bör göras med hänsyn till miljönyttan 
hos elektriska och elektroniska produkter 
som används, såsom förbättrad 
resurseffektivitet som en följd av 
utvecklingen av material och teknik.

Motivering

Avfallshantering bör inte hindra andra miljömässiga fördelar och innovation inom den 
elektriska och elektroniska sektorn. I annat fall skulle det vara till en konkurrensnackdel för 
den europeiska industrin.

Ändringsförslag 28
Artikel 6, punkt 4a (ny)

4a. Medlemsstaterna skall också aktivt 
främja utvecklingen av ny teknik för 
återvinning, materialåtervinning och 
omhändertagande. 

Motivering

För att säkerställa att alla möjliga tekniska alternativ utforskas bör medlemsstaterna aktivt 
främja utvecklingen av ny teknik för återvinning, materialåtervinning och omhändertagande.

Ändringsförslag 29
Artikel 7, punkt 2

2. Medlemsstaterna skall se till att tillverkare 
fem år efter ikraftträdandet av detta direktiv 
tillhandahåller finansiering av 
uppsamlingen av det avfall som utgörs av 
eller innehåller elektriska eller elektroniska 

2. Medlemsstaterna skall se till att tillverkare 
tre år efter det datum som anges i 
artikel 15.1 tillhandahåller finansiering av 
omhändertagande, återvinning och 
miljövänligt bortskaffande av det avfall som 
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produkter från privata hushåll som 
tillhandahålls vid de insamlingspunkter som 
upprättats i enlighet med artikel 4.1, samt 
för omhändertagande, återvinning och 
miljövänligt bortskaffande av avfall som 
utgörs av eller innehåller elektriska eller 
elektroniska produkter.

utgörs av eller innehåller elektriska eller 
elektroniska produkter som tillhandahålls 
vid de insamlingspunkter som upprättats i 
enlighet med artikel 4.1.

Motivering

De lokala myndigheterna skall stå för finansieringen av insamlingen av avfall som utgörs av 
eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter. I de medlemsstater där de lokala 
myndigheterna inte tillhandahåller några kommunala insamlingssystem, står det 
medlemsstaterna fritt att låta slutanvändare – eller, med alla parters samtycke, tillverkare – 
lämna sådant avfall till fastställda insamlingspunkter eller bära kostnaderna för sådan 
uppsamling. 

Med hänsyn till den betydande organisatoriska insats som är förenad med upprättandet av 
insamlings- och återvinningssystem (särskilt fastställande av status som rättssubjekt, 
utarbetande av modellavtal, ingående av tusentals enskilda avtal, information till 
konsumenter och företag) krävs en frist på tre år. Eftersom rättsliga skyldigheter kan 
utformas först då de nationella genomförandebestämmelserna fastställts, bör denna frist löpa 
från och med datumet för genomförandet.

Ändringsförslag 30
Artikel 7, punkt 3

3. Den finansiering som avses i punkt 2 får 
tillhandahållas genom kollektiva eller 
enskilda system. Det får inte förekomma 
någon diskriminering mellan tillverkare 
som väljer kollektiva system och de som 
väljer enskilda system. 

3. Den finansiering som avses i punkt 2 får 
tillhandahållas genom kollektiva eller 
enskilda system. Det får inte förekomma 
någon diskriminering mellan tillverkare 
som väljer kollektiva system och de som 
väljer enskilda system. 

Ansvaret för finansieringen av hanteringen 
av avfall från produkter som släppts ut på 
marknaden före utgången av den period 
som avses i punkt 2 (historiskt avfall) skall 
delas av alla tillverkare på marknaden.

Ansvaret för finansieringen av hanteringen 
av avfall från produkter som släppts ut på 
marknaden före ikraftträdandet av detta 
direktiv (historiskt avfall) skall delas i 
proportion till marknadsandelen av 
tillverkare som är verksamma på 
marknaden när kostnaden uppstår.

Om tillverkare som valt enskilda system 
inte kan bevisa att de tar sin del av 
ansvaret för det historiska avfallet skall de 
bidra till finansieringen av ett alternativt 
system.

utgår

Motivering
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Det är en rättvis lösning att dela kostnaderna för historiskt avfall i proportion till 
marknadsandelen.

Det är viktigt att ansvaret för historiskt och "nytt" avfall skiljs åt och att enskilt framtida 
ansvar avkrävs tillverkarna, medan ansvar för historiskt avfall täcks genom kollektiva system.

Ändringsförslag 31
Artikel 7, punkt 3a (ny)

3a. Medlemsstaterna skall se till att 
distributörer som släpper ut produkter i en 
annan medlemsstat med hjälp av 
telekommunikationsteknik uppfyller 
direktivets krav när det gäller återtagande 
och återvinning.

Motivering:

Syftet är garantera likabehandling av handeln över gränser med hjälp av elektronisk handel.

Ändringsförslag 32
Artikel 9, punkt 1, led ca (nytt)

ca) det sätt på vilket elektriska och 
elektroniska produkter i privathushåll kan 
återvinnas i form av ett stapeldiagram.

Motivering

För att konsumenten vid anskaffning av elektrisk eller elektronisk utrustning skall få en 
möjlighet att välja på grundval av tillräckliga upplysningar måste det klart framgå i vilken 
mån produkten kan återvinnas vid utgången av dess livscykel. Dessa upplysningar kan ges i 
form av ett stapeldiagram såsom man redan gör för att illustrera energiförbrukningen hos 
viss elektrisk eller elektronisk utrustning.

Ändringsförslag 33
Artikel 10a (ny)

Artikel 10a
Om en tillverkare avyttrar elektriska eller 
elektroniska produkter som genom 
distansförsäljning införs på gemenskapens 
territorium, skall tillverkaren för 
medlemsstaternas ansvariga 
tillsynsmyndigheter uppge ett företag som 
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har sitt säte i en medlemsstat och som skall 
ha medansvar för de skyldigheter för 
tillverkare som anges i detta direktiv samt 
förfoga över tillräckliga ekonomiska 
resurser för den uppgiften.

Motivering

Det faktum att distansförsäljning och elektronisk handel nämns i artikel 3 j löser inte 
problemet med att ingen tillverkare på gemenskapens territorium kan göras ansvarig för 
insamlingen och återvinningen om varusändningen görs från ett tredje land. Detta 
missgynnar de företag som har sitt säte i gemenskapen och som måste uppfylla skyldigheterna 
i direktivet. 

Ändringsförslag 34
Artikel 13

Ändringar som behövs för att anpassa 
bilagorna II, III och IV till den vetenskapliga 
och tekniska utvecklingen skall antas enligt 
det förfarande som avses i artikel 14.2.

Ändringar som behövs för att anpassa 
artikel 6.3 och bilagorna II, III och IV till 
den vetenskapliga och tekniska utvecklingen 
skall antas enligt det förfarande som avses i 
artikel 14.2.

Motivering

Genom detta ändringsförslag införs även en hänvisning till artikel 6.3.

Ändringsförslag 35
Artikel 16a (ny)

Artikel 16a
Innan detta direktiv genomförs skall 
kommissionen offentliggöra en bedömning 
av konsekvenserna för företag i vilken 
konsekvenserna för små och medelstora 
företag särskilt beaktas. 
Ytterligare en konsekvensbedömning skall 
utarbetas av kommissionen två år efter 
detta direktivs genomförande.

Motivering

Ingen lagstiftning bör genomföras utan att man gjort lämpliga konsekvensbedömningar.

Ändringsförslag 36
Bilaga IIA (ny)
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BILAGA IIA
Särskilt omhändertagande av material och 
komponenter i avfall som utgörs av eller 
innehåller elektriska eller elektroniska 
produkter i enlighet med artikel 5.1:
Avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska produkter skall 
omhändertas genom metoder som 
garanterar att den övergripande 
miljöpåverkan är mindre än genom 
metoderna för särskilt omhändertagande 
enligt bilaga II.

Motivering

Detta direktiv bör inte föreskriva vissa tekniska lösningar utan bör se till att all eventuell 
framtida utveckling kan utforskas. Om sådan ny teknik visar sig vara jämförbar med 
nuvarande metoder eller ger bättre resultat, bör direktivet möjliggöra dess användning.

Ändringsförslag 37
Bilaga II, punkt 1

Särskilt omhändertagande för material och 
komponenter i avfall som utgörs av eller 
innehåller elektriska eller elektroniska 
produkter i enlighet med artikel 5.1

Särskilt omhändertagande för material och 
komponenter i avfall som utgörs av eller 
innehåller elektriska eller elektroniska 
produkter som är avsedda för deponering 
eller förbränning i enlighet med artikel 5.1

1) Minimikravet är att följande ämnen, 
preparat och komponenter skall avlägsnas 
från allt separat insamlat avfall som utgörs 
av eller innehåller elektriska eller 
elektroniska produkter:

1) Minimikravet är att material och 
komponenter som innehåller, enligt de 
koncentrationsvärden som fastställs i 
artikel 5.1 a i direktivet om begränsad 
användning av vissa farliga ämnen, 
följande ämnen och preparat skall 
avlägsnas från allt separat insamlat avfall 
som utgörs av eller innehåller elektriska eller 
elektroniska produkter som är avsedda för 
deponering eller förbränning:
 Ämnen som avses i artikel 4.1 i direktivet 
om begränsad användning av vissa farliga 
ämnen i elektriska och elektroniska 
produkter (bly, kvicksilver, kadmium, 
sexvärt krom, PBB och PBDE)

 Kondensatorer som innehåller PCB  PCB
 Komponenter som innehåller kvicksilver, 
t.ex. brytare

 Övriga bromerade flamskyddsmedel

 Batterier  Asbest
 Kretskort  Gaser som bryter ned ozon eller har en 
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global uppvärmningspotential (GWP) som 
överstiger 15

 Bläckpatroner, flytande och i krämform, 
och färgbläck

utgår

 Plast som innehåller bromerade 
flamskyddsmedel
 Asbestavfall
 Katodstrålerör
 CFC, HCFC och HFC
 Gasurladdningslampor
 Bildskärmar med flytande kristaller över 

100 kvadratcentimeter och alla sådana 
som belyses bakifrån med 
gasurladdningslampor.

 Samma krav på avlägsnande från 
separat insamlat avfall som utgörs av 
eller innehåller elektriska eller 
elektroniska produkter gäller för 
bildskärmar med flytande kristaller över 
100 kvadratcentimeter och alla sådana 
som belyses bakifrån med 
gasurladdningslampor.

Sådana ämnen, preparat och komponenter 
skall bortskaffas eller återvinnas i enlighet 
med artikel 4 i rådets direktiv 75/442/EEG.

Sådana ämnen, preparat och komponenter 
skall bortskaffas eller återvinnas i enlighet 
med artikel 4 i rådets direktiv 75/442/EEG.

Motivering

Om man går in för en tillämpning som baserar sig på kommissionens förslag skulle det 
innebära att omhändertagande krävs för vissa ofarliga komponenter och material. Detta 
skulle inte främja utvecklandet av komponenter som är fria från farliga ämnen. Utvecklingen 
av alternativ till farliga ämnen skulle emellertid främjas om det tydligt preciserades att 
endast material och komponenter som innehåller farliga ämnen skall omhändertas särskilt. 
Det enda nödvändiga undantaget från ett sådant tillvägagångssätt gäller bildskärmar med 
flytande kristaller eftersom information om ämnenas särskilda innehåll kan vara svår att 
erhålla.

Ändringsförslag 38
Bilaga II, punkt 2

2) Följande komponenter av avfall som 
utgörs av eller innehåller elektriska eller 
elektroniska produkter som samlats in 
separat skall omhändertas enligt 
anvisningarna:

2) Följande komponenter av avfall som 
utgörs av eller innehåller elektriska eller 
elektroniska produkter som samlats in 
separat och som är avsedd för deponering 
eller förbränning skall omhändertas enligt 
anvisningarna:

 Katodstrålerör: Den fluorescerande 
ytbeskiktningen skall avlägsnas.

 Katodstrålerör: Den fluorescerande 
ytbeskiktningen skall avlägsnas.



RR\438750SV.doc 81/81 PE 297.210

SV

 Produkter som innehåller CFC, HCFC 
eller HFC: CFC i skum och kylslingan 
skall avlägsnas på ett korrekt sätt och 
förstöras. HCFC eller HFC i skum och 
kylslingan skall avlägsnas på ett korrekt sätt 
och förstöras eller materialåtervinnas.

 Produkter som innehåller gaser som bryter 
ned ozon eller har en global 
uppvärmningspotential (GWP) som 
överstiger 15 i skum och kylslingan skall 
avlägsnas på ett korrekt sätt och förstöras. 
Gaser som bryter ned ozon skall behandlas 
i enlighet med förordning (EG) nr 
2037/2000 om ämnen som bryter ned 
ozonskiktet. 

 Gasurladdningslampor: Kvicksilvret skall 
avlägsnas.

 Gasurladdningslampor: Kvicksilvret skall 
avlägsnas.

Motivering

I stället för att begränsa kravet på omhändertagande till att gälla endast kylskåp och 
frysboxar bör alla komponenter som innehåller gaser som bryter ned ozon eller har en global 
uppvärmningspotential (GWP) omhändertas på ett korrekt sätt. GWP-gränsen på 
15 härstammar från EU-kriterier om ekomärkning av kylskåp och frysboxar.

Ändringsförslag 39
Bilaga IV

Symbolen för elektriska och elektroniska 
produkter som skall samlas in separat 
består av en överkryssad soptunna på hjul, 
enligt nedan. Symbolen skall tryckas på ett 
synligt ställe, vara tydligt läsbar och 
outplånlig.

utgår

Motivering

Det aktuella förslaget kan faktiskt kräva ett harmoniserat system för märkning av alla 
produkter som släpps ut på marknaden efter direktivets ikraftträdande för att man skall kunna 
inrätta ett system med ekonomiskt ansvar för de olika strömmarna. Förslaget om att märka 
elektriska och elektroniska produkter med en överkryssad soptunna hjälper inte. För det 
första finns det redan alldeles för många märken på produkter och sådana symboler kan 
tolkas på så sätt att elektriska och elektroniska produkter i sig är farliga eftersom samma 
märken används för andra produkter som till sin natur är farliga.


