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DIRECTORAAT-GENERAAL INTERN BELEID
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

MEDEDELING aan de LEDEN

Mondelinge vraag nr. 1/6/2006 van Karl-Heinz Florenz

Hieronder vindt u een mondelinge vraag aan de Commissie, overeenkomstig artikel 187 
van het Reglement.

Betreft: Omzetting van Richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte 
elektrische en elektronische apparatuur en Richtlijn 2002/95/EG 
betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke 
stoffen in elektrische en elektronische apparatuur

Zijn Richtlijnen 2002/96/EG en 2002/95/EG volledig door de lidstaten omgezet en, zo 
niet, welke lidstaten hebben hierbij achterstand opgelopen en waarom?

Welke problemen doen zich bij de omzetting van de twee richtlijnen voor? Welke opties
bestaan er om de problemen te verhelpen en welke van die opties stelt de Commissie 
voor?

Krachtens artikel 12 van Richtlijn 2002/96/EG moeten de lidstaten een register van 
producenten opstellen. Naar verluidt zijn de desbetreffende producenten en importeurs
geconfronteerd met verschillende registratieprocedures naar gelang de lidstaat en soms 
zelfs op regionaal niveau, wat veel bureaucratische rompslomp en hoge kosten voor die 
ondernemingen meebrengt. Hoe komt het dat er geen eenvormige registratieprocedure en 
geen efficiënte coördinatie is? Welke opties bestaan er om die problemen te verhelpen en 
welke van die opties stelt de Commissie voor?

In het document “Frequently Asked Questions” van de Commissie van mei 2005 wordt
uitgelegd wat de woorden “op de markt gebracht”/“put on the market” in artikel 4, lid 1 
van Richtlijn 2002/95/EG betekenen. Heeft u weet van lidstaten die bij de omzetting in 
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hun nationaal recht van die maatstaven willen afwijken? Hebben die lidstaten u de 
voorgenomen afwijkende bepalingen en de redenen daarvoor meegedeeld? Zo ja, is de 
Commissie van plan de desbetreffende specifieke bepalingen van een lidstaat conform 
artikel 95 goed te keuren of af te wijzen? Welke andere opties bestaan er om die 
problemen te verhelpen en welke van die opties stelt de Commissie voor?
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