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PR_COD_1amCom 

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens 

 * Raadplegingsprocedure 

 *** Goedkeuringsprocedure 

 ***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing) 

 ***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing) 

 ***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing) 

 

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 

voorgestelde rechtsgrond.) 

 

 

 

 

 

Amendementen op een ontwerphandeling 

Amendementen van het Parlement in twee kolommen 

 

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 

Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 

Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven. 

 

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 

verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. 

Indien een amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop 

in de ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 

bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 

handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie. 

 

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 

tekst 
 

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 

worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 

tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 

aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. 

Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 

diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 

niet gemarkeerd. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging 

van Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde 

gevaarlĳke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur 

(COM(2017)0038 – C8-0021/2017 – 2017/0013(COD)) 

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

(COM(2017)0038), 

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 

ingediend (C8-0021/2017), 

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité, 

– gezien het advies van het Comité van de Regio's, 

– gezien artikel 59 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 

voedselveiligheid en het advies van de Commissie juridische zaken (A8-0205/2017), 

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast; 

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 

wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen; 

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

en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen. 

Amendement  1 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Transacties op de secundaire markt 

voor elektrische en elektronische 

apparatuur (EEA), die bestaan uit reparatie, 

vervanging van onderdelen, renovatie en 

hergebruik, moeten mogelijk worden 

gemaakt ter bevordering van een circulaire 

economie in de Unie. Een hoog niveau van 

(2) Transacties op de secundaire markt 

voor elektrische en elektronische 

apparatuur (EEA), die bestaan uit reparatie, 

vervanging van onderdelen, renovatie en 

hergebruik, alsook retrofit, moeten 

mogelijk worden gemaakt ter bevordering 

van een circulaire economie in de Unie. 
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bescherming van de menselijke gezondheid 

en het milieu moet worden gewaarborgd, 

onder meer door de milieuhygiënisch 

verantwoorde nuttige toepassing en 

verwijdering van afgedankte elektrische en 

elektronische apparatuur. Onnodige 

administratieve lasten voor 

marktdeelnemers moeten worden 

vermeden. Richtlijn 2011/65/EU staat toe 

dat EEA die buiten het toepassingsgebied 

van de vorige Richtlijn 2002/95/EG van 

het Europees Parlement en de Raad6 viel, 

maar die niet zou voldoen aan Richtlijn 

2011/65/EU, op de markt aangeboden 

wordt tot 22 juli 2019. Na die datum zijn 

het voor het eerst in de handel brengen en 

transacties op de secundaire markt van 

niet-conforme EEA echter verboden. Een 

dergelijk verbod van transacties op de 

secundaire markt is niet in 

overeenstemming met de algemene 

beginselen die ten grondslag liggen aan de 

Unie-maatregelen inzake de onderlinge 

aanpassing van de wetgevingen met 

betrekking tot producten en moet derhalve 

worden geschrapt. 

Een hoog niveau van bescherming van de 

menselijke gezondheid en het milieu moet 

worden gewaarborgd, onder meer door de 

milieuhygiënisch verantwoorde nuttige 

toepassing en verwijdering van afgedankte 

elektrische en elektronische apparatuur. 

Onnodige administratieve lasten voor 

marktdeelnemers moeten worden 

vermeden. Richtlijn 2011/65/EU staat toe 

dat EEA die buiten het toepassingsgebied 

van de vorige Richtlijn 2002/95/EG van 

het Europees Parlement en de Raad6 viel, 

maar die niet zou voldoen aan Richtlijn 

2011/65/EU, op de markt aangeboden 

wordt tot 22 juli 2019. Na die datum zijn 

het voor het eerst in de handel brengen en 

transacties op de secundaire markt van 

niet-conforme EEA echter verboden. Een 

dergelijk verbod van transacties op de 

secundaire markt is niet in 

overeenstemming met de algemene 

beginselen die ten grondslag liggen aan de 

Unie-maatregelen inzake de onderlinge 

aanpassing van de wetgevingen met 

betrekking tot producten en moet derhalve 

worden geschrapt. 

_________________ _________________ 

6 Richtlijn 2002/95/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 27 januari 2003 

betreffende beperking van het gebruik van 

bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische 

en elektronische apparatuur (PB L 37 van 

13.2.2003, blz. 19). 

6 Richtlijn 2002/95/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 27 januari 2003 

betreffende beperking van het gebruik van 

bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische 

en elektronische apparatuur (PB L 37 van 

13.2.2003, blz. 19). 

Motivering 

Om het algemene principe van een circulaire economie te ondersteunen, moet ook gebruik 

gemaakt worden van retrofit om de toestand van bestaande apparatuur te beoordelen en te 

beslissen welke onderdelen moeten worden vervangen, welke hersteld of aangepast en welke 

kunnen worden hergebruikt. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met de toekomstige 

vereisten van de eigenaar/gebruiker. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter -a (nieuw) 

Richtlijn 2011/65/EU 
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Artikel 5 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 -a) aan lid 1 wordt de volgende alinea 

toegevoegd: 

 "Een afzonderlijke gedelegeerde 

handeling kan betrekking hebben op een 

beperkt aantal met techniek gerelateerde 

of onderling samenhangende 

maatregelen." 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter a bis (nieuw) 

Richtlijn 2011/65/EU 

Artikel 5 – lid 4 – letter b bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 a bis) in lid 4 wordt het volgende punt 

ingevoegd: 

 "b bis  verstrekt de aanvrager, de lidstaten 

en het Europees Parlement binnen een 

maand na ontvangst van een aanvraag 

een duidelijk tijdschema voor de 

vaststelling van haar besluit;" 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 bis (nieuw) 

Richtlijn 2011/65/EU 

Artikel 24 – lid 2 

 

Bestaande tekst Amendement 

 (4 bis) in artikel 24 wordt lid 2 vervangen 

door: 

2.  Uiterlijk 22 juli 2021 voert de 

Commissie een volledige toetsing van deze 

richtlijn uit en brengt zij dienaangaande 

verslag uit aan het Europees Parlement en 

de Raad, waarbij zij tegelijk, indien nodig, 

"2.  Uiterlijk op 22 juli 2021 voert de 

Commissie een volledige toetsing van deze 

richtlijn uit en brengt zij dienaangaande 

verslag uit aan het Europees Parlement en 

de Raad, waarbij zij tegelijk een 
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een wetgevingsvoorstel indient. wetgevingsvoorstel indient." 
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TOELICHTING 

Achtergrond 

 

De EU-wetgeving ter beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische 

en elektronische apparatuur (EEA) is sinds augustus 2004 van kracht. De "BGGS"-wetgeving 

helpt de aan deze stoffen verbonden gezondheids- en milieurisico's verminderen. De huidige 

richtlijn, Richtlijn 2011/65/EU betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde 

gevaarlijke stoffen in EEA ("BGGS 2"), is in juli 2011 in werking getreden. BGGS 2 is een 

herschikking van een eerdere richtlijn (Richtlijn 2002/95/EG – "BGGS 1"). 

 

Het voorstel van de Commissie wijzigt het toepassingsgebied van BGGS 2. In deze herziening 

van het toepassingsgebied is uitdrukkelijk voorzien in de richtlijn (artikel 24, lid 1). Doel is 

"onbedoelde neveneffecten" van de richtlijn te verhelpen die zich na 22 juli 2019 zouden 

voordoen. Het voorstel komt laat, aangezien de in BGGS 2 vermelde deadline 22 juli 2014 is. 

 

De rapporteur verwelkomt het voorstel van de Commissie als een noodzakelijke stap om een 

oplossing te vinden voor de dringende kwesties in verband met de huidige bewoording van 

BGGS 2. Zo komt er meer rechtszekerheid en blijven het milieu en de volksgezondheid 

gevrijwaard. De herziening van het toepassingsgebied van BGGS 2 zal met name banen in het 

mkb helpen behouden, de gezondheidssector, die gerenoveerde medische apparatuur gebruikt, 

ondersteunen en een circulaire economie bevorderen. 

 

De rapporteur wenst te benadrukken dat deze herziening van het toepassingsgebied niet tot doel 

heeft om het algehele functioneren van BGGS 2 aan de orde te stellen. De rapporteur is van 

mening dat eventuele grondigere wijzigingen van BGGS 2 geen deel dienen uit te maken van 

deze procedure, maar wel van de toekomstige volledige toetsing van de richtlijn die de 

Commissie uiterlijk op 22 juli 2021 moet uitvoeren, zoals bepaald in artikel 24, lid 2. 

 

BGGS 2 

 

Samengevat stelt BGGS 2 regels vast ter beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke 

stoffen in EEA (lood, kwik, cadmium, zeswaardig chroom, polybroombifenylen (PBB's) en 

polybroomdifenylethers (PBDE's)). Overeenkomstig Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2015/863 

geldt de beperking van het gebruik van vier ftalaten vanaf 22 juli 2019 (bis(2-ethylhexyl)ftalaat 

(DEHP), butylbenzylftalaat (BBP), dibutylftalaat (DBP) en di-isobutylftalaat (DIBP)). Deze 

stoffen mogen niet in hoeveelheden boven een bepaalde drempel aanwezig zijn. De Commissie 

beoordeelt periodiek de lijst van aan beperkingen onderworpen stoffen, op eigen initiatief of na 

indiening van een voorstel door een lidstaat (artikel 6). 

 

Verscheidene productgroepen zijn uitdrukkelijk uitgesloten van het toepassingsgebied van de 

richtlijn (artikel 2, lid 4), bijvoorbeeld apparatuur die is ontworpen om de ruimte ingestuurd te 

worden. Bovendien kunnen materialen en onderdelen van EEA voor specifieke toepassingen 

door middel van gedelegeerde handelingen voor een beperkte periode van de beperking worden 

vrijgesteld. Vrijstellingen mogen geen afbreuk doen aan de milieu- en gezondheidsbescherming 

die Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) biedt en moeten aan een van de volgende 

voorwaarden voldoen: de betrouwbaarheid van vervangende stoffen is niet gewaarborgd, of de 

verwijdering of vervanging van de stoffen waarvoor beperkingen gelden, is om technische of 

wetenschappelijke redenen onmogelijk, of de vervanging houdt als geheel voor het milieu, de 
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gezondheid en de veiligheid van de consument waarschijnlijk meer nadelen dan voordelen in 

voor het milieu, de gezondheid en de veiligheid van de consument als geheel (artikel 5). 

 

De rapporteur is van mening dat de toekomstige volledige toetsing van BGGS 2 vergezeld moet 

gaan van een wetgevingsvoorstel. 

 

BGGS 2 heeft een groter toepassingsgebied dan BGGS 1: het omvat medische hulpmiddelen 

en meet- en regelapparatuur en wordt gekenmerkt door het zogenoemde "open 

toepassingsgebied" in verband met de instelling van een nieuwe categorie 11 ("Andere EEA 

die niet onder een van de andere categorieën valt") in bijlage I (de lijst van categorieën EEA 

waarop BGGS 2 van toepassing is). Bovendien is de definitie van EEA ruimer dan in BGGS 1: 

EEA is om het even welke apparatuur die elektrische stroom of elektromagnetische velden 

nodig heeft om ten minste één beoogde functie te vervullen. In deze context wordt met "new-

in-scope EEE" EEA bedoeld die buiten het toepassingsgebied van BGGS 1 viel, maar thans 

binnen het toepassingsgebied van BGGS 2 valt. 

 

Het voorstel 

 

Zoals hierboven vermeld, heeft het voorstel van de Commissie tot doel om problemen met het 

toepassingsgebied van BGGS 2 te verhelpen die na 22 juli 2019 zouden ontstaan. Deze datum 

komt overeen met het einde van bij BGGS 2 ingestelde de overgangsperiode van acht jaar 

tijdens welke "new-in-scope EEE" niet aan de vereisten van BGGS 2 hoeft te voldoen en nog 

steeds op de EU-markt mag worden aangeboden (artikel 2, lid 2). Het voorstel bevat met name 

bepalingen die de volgende vier problemen verhelpen: 

 Volgens de huidige bewoording van BGGS 2 zouden transacties op de secundaire markt 

(bv. wederverkoop, tweedehandsmarkt) voor medische hulpmiddelen, meet- en 

regelapparatuur en andere "new-in-scope EEE" (bv. grasmaaiers met elektrische 

ontsteking en elektrische fietsen) vanaf 22 juli 2019 verboden zijn. Dat zou niet stroken 

met de beginselen van een circulaire economie, met name omdat de levensduur van veel 

producten daardoor korter zou worden, in het bijzonder wanneer er een secundaire 

markt voor gerenoveerde apparatuur bestaat. Bovendien zou dat niet stroken met de 

algemene harmonisatie van de productwetgeving van de EU. 

 Na 22 juli 2019 zou het niet langer mogelijk zijn om andere "new-in-scope EEE" dan 

medische hulpmiddelen en meet- en regelapparatuur te repareren met reserveonderdelen 

die niet aan BGGS 2 voldoen. Ook daardoor zou de levensduur van deze categorie EEA 

korter worden, omdat ze sneller zou moeten worden afgedankt. 

 Door de huidige bewoording van de definitie van "niet voor de weg bestemde en 

uitsluitend voor beroepsmatig gebruik beschikbaar gestelde mobiele machines" 

(NRMM) zouden twee zeer soortgelijke types NRMM na 22 juli 2019 heel anders 

worden behandeld: NRMM met een interne krachtbron (batterij of motor) zouden buiten 

het toepassingsgebied van BGGS 2 vallen, terwijl NRMM die met een snoer op een 

externe krachtbron zijn aangesloten, wel onder het toepassingsgebied van BGGS 2 

zouden vallen. Sommige types NRMM worden op dezelfde productielijn geproduceerd, 

waarbij de krachtbron het enige verschil is. Dat zou ertoe kunnen leiden dat modellen 

met een snoer op een externe krachtbron zijn aangesloten, worden afgeschaft, terwijl de 

opneming van deze NRMM in het toepassingsgebied weinig milieuvoordelen zou 

opleveren. 



 

RR\1127159NL.docx 11/13 PE602.843v05-00 

 NL 

 Pijporgels zouden niet langer op de EU-markt mogen worden gebracht. Pijporgels zijn 

"new-in-scope" producten omdat zij gebruik maken van elektrische onderdelen (bv. 

elektrische blazers) en omdat de pijpen gemaakt zijn van loodlegeringen, waarvoor geen 

vervangmiddel bestaat. Door de aanwezigheid van elektrische onderdelen valt het hele 

orgel, met inbegrip van de pijpen, onder het toepassingsgebied van BGGS 2, wat 

betekent dat pijporgels na 22 juli 2019 niet langer aan BGGS 2 zouden voldoen en niet 

langer zouden mogen worden verkocht. 

In het voorstel wordt ook artikel 5 betreffende vrijstellingen gewijzigd. Voor vrijstellingen 

voor EEA van categorie 11 wordt een maximale geldigheidsperiode vastgesteld en de 

deadline voor het besluit van de Commissie betreffende de verlenging van bestaande 

vrijstellingen wordt geschrapt. De vrijstellingen blijven in ieder geval geldig totdat de 

Commissie een besluit over het verzoek om verlenging neemt, en blijven ten minste 12 

maanden geldig indien het wordt ingetrokken. Gezien het toenemende aantal en de 

complexiteit van de vrijstellingen in het kader van de BGGS en met het oog op betere 

regelgeving en juridische voorspelbaarheid wil de rapporteur de Commissie verplichten om 

de aanvrager, de lidstaten en het Europees Parlement binnen een maand na ontvangst van een 

aanvraag voor een vrijstelling een duidelijk tijdschema voor de vaststelling van haar besluit te 

verstrekken. 
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