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Ændringsforslag 77
Jill Evans

Forslag til direktiv
Led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig 
artikel 95,

under henvisning til traktaten om Den
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 114,

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag bringes retsgrundlaget i overensstemmelse med de ændringer, der 
er indført med traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Ændringsforslag 78
Jill Evans

Forslag til direktiv
Led 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

efter proceduren i traktatens artikel 251, efter proceduren i traktatens artikel 294,

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag bringes retsgrundlaget i overensstemmelse med de ændringer, der 
er indført med traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.
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Ændringsforslag 79
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Åsa Westlund

Forslag til direktiv
Punkt 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) I undersøgelsen om farlige stoffer i 
elektrisk og elektronisk udstyr, som 
Kommissionen har bestilt, anbefalede 
man på det kraftigste at udfase organisk 
brom og organisk klor, fordi disse stoffer 
kan danne polybromerede og 
polychlorerede dioxiner og furaner i 
forbindelse med 
affaldsbehandlingsoperationer, og man 
prioriterede udfasning af pvc frem for 
selektive risikoforvaltningsoperationer for 
at sikre lavere emissioner af pvc, 
tilsætningsstoffer til pvc og farlige 
forbrændingsprodukter. I undersøgelsen 
anbefalede man ligeledes mærkning af 
berylliummetal og berylliumoxid samt en 
frivillig udfasning kombineret med 
markedsovervågning af adskillige andre 
undersøgte stoffer.

Or. en

Begrundelse

Der bør henvises til anbefalingerne fra Öko-Institut med de forskellige valgmuligheder for at 
vise, at forslagene er mere vidtgående end anbefalingen om at medtage stoffer i bilag IV.

Ændringsforslag 80
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Forslag til direktiv
Punkt 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) Der hersker videnskabelig 
usikkerhed om nanomaterialers sikkerhed 
i forbindelse med menneskers sundhed og 
miljøet, der findes ingen internationalt 
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anerkendt definition af et nanomateriale 
og ingen internationalt anerkendte 
retningslinjer for tester; Kommissionens 
Videnskabelige Komité for Nye og Nyligt 
Identificerede Sundhedsrisici (VKNNIS) 
vedtog den 28.-29. september 2005 en 
udtalelse om nanoteknologier, hvori man 
konkluderede, at der findes "store huller i 
den viden, der er nødvendig for at 
foretage risikovurderinger", og at "de 
nuværende toksikologiske og 
økotoksikologiske metoder muligvis ikke 
er tilstrækkelige til at løse alle problemer i 
forbindelse med nanopartikler". Der 
findes stadig mere videnskabelig 
dokumentation for, at visse 
kulstofnanorør kan opføre sig som 
asbestfibre og dermed have alvorlige 
konsekvenser for menneskers sundhed. 
Det samme gør sig gældende for 
nanosølvpartikler, der kan ende i miljøet 
med alvorlige følger for organismer, der 
lever i overfladejorden, vandet og på 
jorden.

Or. en

Begrundelse

I et forskningsprojekt fra 2009 om nye nanoteknologier fandt man, at der findes omkring 807 
produkter indeholdende nanopartikler på markedet, hvoraf nogle er EEE. Der hersker 
generel enighed blandt nanotoksikologer om, at risikoen for alvorlige følger for sundhed og 
miljø er helt reel, og at der derfor er behov for forebyggende foranstaltninger i forbindelse 
med nanomaterialer. Dette ændringsforslag skal ses sammen med ændringsforslaget til 
artikel 4, stk. 1, litra b), nyt, om mærkning af nanosølv og kulstofnanorør.

Ændringsforslag 81
Chris Davies

Forslag til direktiv
Punkt 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) De stoffer, der er omhandlet i dette 
direktiv, er videnskabeligt 

(6) De stoffer, der er omhandlet i dette 
direktiv, bør være videnskabeligt 
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veldokumenterede og evaluerede og har 
været genstand for diverse foranstaltninger 
på både fællesskabsplan og nationalt plan.

veldokumenterede og evaluerede forud for 
indførelse af restriktioner, og før de gøres 
til genstand for diverse foranstaltninger på 
både fællesskabsplan og nationalt plan.

Or. en

Begrundelse

Evalueringen af stofferne i bilag III er endnu ikke afsluttet.

Ændringsforslag 82
Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Punkt 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) De stoffer, der er omhandlet i dette 
direktiv, er videnskabeligt 
veldokumenterede og evaluerede og har 
været genstand for diverse foranstaltninger 
på både fællesskabsplan og nationalt plan.

(6) De stoffer, der er omhandlet i dette 
direktiv, bør være videnskabeligt 
veldokumenterede og evaluerede forud for 
indførelsen af restriktioner, og før de 
gøres til genstand for diverse 
foranstaltninger på både fællesskabsplan 
og nationalt plan.

Or. en

Begrundelse

Det er planlagt at foretage en evaluering af stofferne i bilag III, og den skal være grundig. 
Men dette arbejde er endnu ikke afsluttet.

Ændringsforslag 83
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Punkt 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) De stoffer, der er omhandlet i dette 
direktiv, er videnskabeligt 
veldokumenterede og evaluerede og har 

(6) De stoffer, der er omhandlet i dette 
direktiv, er til dels videnskabeligt 
veldokumenterede og evaluerede og har 
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været genstand for diverse foranstaltninger 
på både fællesskabsplan og nationalt plan.

været genstand for diverse foranstaltninger 
på både fællesskabsplan og nationalt plan –
og til dels skal dette arbejde stadig 
udføres, inden man træffer beslutninger 
om eventuelle restriktioner og/eller andre 
foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Det videnskabelige arbejde, som Kommissionen nævner, er endnu ikke afsluttet for alle 
stofferne, navnlig dem i bilag III, som efter planen skal evalueres.

Ændringsforslag 84
Julie Girling

Forslag til direktiv
Punkt 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) De stoffer, der er omhandlet i dette 
direktiv, er videnskabeligt 
veldokumenterede og evaluerede og har 
været genstand for diverse foranstaltninger 
på både fællesskabsplan og nationalt plan.

(6) De stoffer, der er omhandlet i dette 
direktiv, er videnskabeligt 
veldokumenterede og evaluerede og har 
været genstand for diverse foranstaltninger 
på både fællesskabsplan og nationalt plan. 
De i bilag III nævnte stoffer skal 
undersøges og evalueres videnskabeligt, 
før der indføres restriktioner.

Or. en

Begrundelse

Det er planlagt at foretage en evaluering af stofferne i bilag III, og den skal være grundig. 
Men dette arbejde er endnu ikke afsluttet.
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Ændringsforslag 85
Chris Davies

Forslag til direktiv
Punkt 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Foranstaltningerne i dette direktiv er, 
under hensyntagen til eksisterende 
internationale retningslinjer og 
rekommandationer, baseret på en vurdering 
af de foreliggende videnskabelige og 
tekniske data. De er nødvendige for at nå 
det fastsatte beskyttelsesniveau for 
menneskers og dyrs sundhed og for miljøet 
i betragtning af de risici, som vil kunne 
opstå i Fællesskabet, hvis der ikke træffes 
sådanne foranstaltninger. 
Foranstaltningerne bør jævnligt tages op til 
revision og om nødvendigt tilpasses i 
overensstemmelse med de foreliggende 
tekniske og videnskabelige data.

(7) Foranstaltningerne i dette direktiv er, 
under hensyntagen til eksisterende 
internationale retningslinjer og 
rekommandationer, baseret på en vurdering 
af de foreliggende videnskabelige og 
tekniske data. De er nødvendige for at nå 
det fastsatte beskyttelsesniveau for 
menneskers og dyrs sundhed og for miljøet 
i betragtning af de risici, som vil kunne 
opstå i Fællesskabet, hvis der ikke træffes 
sådanne foranstaltninger. 
Foranstaltningerne bør jævnligt tages op til 
revision og om nødvendigt tilpasses i 
overensstemmelse med de foreliggende 
tekniske og videnskabelige data. Risikoen 
for menneskers sundhed og miljøet ved 
brug af stofferne i bilag XIV i forordning 
(EF) nr. 1907/2006, navnlig 
hexabromocyclododecan (HBCDD), di(2-
ethylhexyl)phthalat, butylbenzylphthalat
(BBP) og dibutylphthalat (DBP), bør 
prioriteres.

Or. en

Begrundelse

Der er tale om stoffer, som forskellige instanser anser for problematiske.

Ændringsforslag 86
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Punkt 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Foranstaltningerne i dette direktiv er, 
under hensyntagen til eksisterende 

(7) Foranstaltningerne i dette direktiv er, 
under hensyntagen til eksisterende 
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internationale retningslinjer og 
rekommandationer, baseret på en vurdering 
af de foreliggende videnskabelige og 
tekniske data. De er nødvendige for at nå 
det fastsatte beskyttelsesniveau for 
menneskers og dyrs sundhed og for miljøet 
i betragtning af de risici, som vil kunne 
opstå i Fællesskabet, hvis der ikke træffes 
sådanne foranstaltninger. 
Foranstaltningerne bør jævnligt tages op til 
revision og om nødvendigt tilpasses i 
overensstemmelse med de foreliggende 
tekniske og videnskabelige data.

internationale retningslinjer og 
rekommandationer, baseret på en vurdering 
af de foreliggende videnskabelige og 
tekniske data. De er nødvendige for at nå 
det fastsatte beskyttelsesniveau for 
menneskers og dyrs sundhed og for miljøet 
i betragtning af de risici, som vil kunne 
opstå i Fællesskabet, hvis der ikke træffes 
sådanne foranstaltninger. 
Foranstaltningerne bør jævnligt tages op til 
revision og om nødvendigt tilpasses i 
overensstemmelse med de foreliggende 
tekniske og videnskabelige data. Risikoen 
for menneskers sundhed og miljøet ved 
brug af stofferne i bilag XIV i forordning 
(EF) nr. 1907/2006, navnlig 
hexabromocyclododecan (HBCDD), di(2-
ethylhexyl)phthalat, butylbenzylphthalat
(BBP) og dibutylphthalat (DBP), bør 
prioriteres.

Or. en

Begrundelse

Skal ses sammen med ændringsforslaget til bilag III).

Ændringsforslag 87
Chris Davies

Forslag til direktiv
Punkt 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Så snart der foreligger videnskabelige 
data, bør det under hensyn til 
forsigtighedsprincippet undersøges, om det 
er muligt at forbyde andre farlige stoffer og 
substituere dem med mere miljøvenlige 
alternative stoffer, der sikrer forbrugerne 
mindst samme beskyttelsesniveau, idet der
lægges vægt på overensstemmelse med 
anden fællesskabslovgivning, navnlig
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 

(12) Så snart der foreligger videnskabelige 
data, bør det under hensyn til 
forsigtighedsprincippet undersøges, om det 
er muligt at forbyde andre farlige stoffer og 
substituere dem med mere miljøvenlige 
alternative stoffer eller teknologier, der 
sikrer forbrugerne mindst samme 
beskyttelsesniveau. I denne forbindelse 
bør Kommissionen undersøge de negative 
virkninger af andre farlige stoffer og 
muligheden for at finde erstatningsstoffer 
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om registrering, vurdering og godkendelse 
af samt begrænsninger for kemikalier 
(REACH)[21]. De eventuelle virkninger 
for SMV bør tages i betragtning.

for disse, navnlig ved afslutningen af 
levetiden for elektrisk og elektronisk 
udstyr, med henblik på regelmæssigt at 
fremsætte forslag til lovgivning for at 
styrke direktivets bestemmelser. Denne 
evaluering skal omfatte en fuldstændig 
konsekvensvurdering med høring af de 
relevante interessenter som beskrevet i 
artikel 4, stk. 7. Ved undersøgelsen skal 
der også lægges vægt på overensstemmelse 
med anden fællesskabslovgivning og 
maksimering af synergier i forhold til det 
arbejde, der udføres i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1907/2006 af 18. december 2006 om 
registrering, vurdering og godkendelse af 
samt begrænsninger for kemikalier 
(REACH)[21]. De eventuelle virkninger 
for SMV bør tages i betragtning.

Or. en

Begrundelse

Fremover bør man overveje at indføre restriktioner for yderligere stoffer med 
risikokendetegn, men først efter en konsekvensvurdering og en korrekt evaluering, der skal 
afgøre, hvorvidt brugen af alternative stoffer vil medføre nettofordele for menneskers sundhed 
og miljøet.

Ændringsforslag 88
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Punkt 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Så snart der foreligger videnskabelige 
data, bør det under hensyn til 
forsigtighedsprincippet undersøges, om det 
er muligt at forbyde andre farlige stoffer og 
substituere dem med mere miljøvenlige 
alternative stoffer, der sikrer forbrugerne 
mindst samme beskyttelsesniveau, idet der
lægges vægt på overensstemmelse med 
anden fællesskabslovgivning, navnlig 

(12) Så snart der foreligger videnskabelige 
data, bør det under hensyn til 
forsigtighedsprincippet undersøges, om det 
er muligt at forbyde andre farlige stoffer og 
substituere dem med mere miljøvenlige 
alternative stoffer, der sikrer forbrugerne 
mindst samme beskyttelsesniveau. Denne 
evaluering skal omfatte en fuldstændig 
konsekvensvurdering med høring af de 
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Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 
om registrering, vurdering og godkendelse 
af samt begrænsninger for kemikalier 
(REACH)[21]. De eventuelle virkninger 
for SMV bør tages i betragtning.

relevante interessenter. Ved evalueringen 
skal der ligeledes lægges vægt på 
overensstemmelse med anden 
fællesskabslovgivning, navnlig Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1907/2006 af 18. december 2006 om 
registrering, vurdering og godkendelse af 
samt begrænsninger for kemikalier 
(REACH)[21]. De eventuelle virkninger 
for SMV bør tages i betragtning.

Or. en

Ændringsforslag 89
Françoise Grossetête, Vittorio Prodi, Pilar Ayuso, Bill Newton Dunn, Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Punkt 12 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Udviklingen af vedvarende energi er 
et vigtigt mål for Den Europæiske Union, 
og den vedvarende energis andel i miljø-
og klimamålsætningerne er altafgørende. 
Direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om 
fremme af anvendelsen af vedvarende 
energikilder1 minder om, at der skal være 
sammenhæng mellem disse målsætninger 
og resten af EU-miljølovgivningen. Dette 
direktiv bør derfor ikke hindre 
udviklingen af teknologier inden for 
vedvarende energi, som er uden fare for 
miljøet, bæredygtige og økonomisk 
levedygtige, såsom solenergianlæg, som 
bør udelukkes fra dette direktivs 
anvendelsesområde. En uafhængig 
konsekvensvurdering, som Kommissionen 
har anmodet om, anbefaler også at 
udelukke solenergianlæg fra dette 
direktivs anvendelsesområde.
1 EFT L 140 af 5.6.2009, s. 16.

Or. fr
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Begrundelse

Revisionen af direktivet om begrænsning af farlige stoffer bør ske i overensstemmelse med 
EU's klimaændringsmål og give mulighed for at udvikle bæredygtige og økonomisk 
levedygtige energikilder. Det er derfor vigtigt at muliggøre særlige undtagelser i dette 
direktivs anvendelsesområde for at hjælpe EU med at nå de mere brede mål med hensyn til 
miljøbeskyttelse, energiforsyningssikkerhed og kampen mod klimaændringer.

Ændringsforslag 90
Chris Davies

Forslag til direktiv
Punkt 12 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Der bør foretages en grundig 
analyse af merværdien ved direktiv
2002/95/EF (RoHS) i forbindelse med den 
kommende REACH-revision med henblik 
på at indarbejde RoHS-direktivet i 
forordning (EF) nr. 1907/2006.

Or. en

Begrundelse

Det langsigtede mål bør være en sammenlægning af REACH og RoHS.

Ændringsforslag 91
Julie Girling

Forslag til direktiv
Punkt 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Substitutionskravet bør fraviges, hvis 
substitution ikke er mulig ud fra en 
videnskabelig eller teknisk synsvinkel 
under særlig hensyntagen til SMV's 
situation, eller hvis den negative
socioøkonomiske, miljø- eller 
sundhedsmæssige belastning som følge af 
substitutionen må forventes at være større 

(13) Substitutionskravet bør fraviges, hvis 
substitution ikke er mulig ud fra en 
videnskabelig eller teknisk synsvinkel 
under særlig hensyntagen til SMV's 
situation, eller hvis den negative miljø-
eller sundhedsmæssige belastning som 
følge af substitutionen må forventes at 
være større end fordelene herved for 
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end fordelene herved for mennesker 
sundheden, miljøet og 
samfundsøkonomien, eller hvis 
substitutionsprodukternes tilgængelighed 
og pålidelighed ikke kan sikres. 
Substitution af farlige stoffer i elektrisk og 
elektronisk udstyr bør også foretages på en 
måde, der er forenelig med brugernes 
sundhed og sikkerhed. At bringe medicinsk 
udstyr i omsætning kræver i henhold til 
direktiv 93/42/EF og 98/79/EF en 
procedure for 
overensstemmelsesvurdering, der kunne 
forudsætte, at der inddrages et bemyndiget 
organ udpeget af medlemsstaternes 
kompetente myndigheder. Hvis et 
bemyndiget organ attesterer, at den 
potentielle substitution for den tilsigtede 
anvendelse i medicinsk udstyr ikke er 
påvist, vil det blive anset som en tydelig 
negativ socioøkonomisk, sundheds-
og/eller forbrugerbeskyttelsesmæssig 
belastning. Det bør være muligt at ansøge 
om fritagelse for udstyr, der henhører 
under dette direktivs anvendelsesområde 
fra dets ikrafttrædelsesdato, selv om det er 
inden den faktiske medtagelse af udstyret i 
anvendelsesområdet.

mennesker sundheden, miljøet og 
samfundsøkonomien, eller hvis 
substitutionsprodukternes tilgængelighed 
og pålidelighed ikke kan sikres. 
Substitution af farlige stoffer i elektrisk og 
elektronisk udstyr bør også foretages på en 
måde, der er forenelig med brugernes 
sundhed og sikkerhed. At bringe medicinsk 
udstyr i omsætning kræver i henhold til 
direktiv 93/42/EF og 98/79/EF en 
procedure for 
overensstemmelsesvurdering, der kunne 
forudsætte, at der inddrages et bemyndiget 
organ udpeget af medlemsstaternes 
kompetente myndigheder. Hvis et 
bemyndiget organ attesterer, at den 
potentielle substitution for den tilsigtede 
anvendelse i medicinsk udstyr ikke er 
påvist, vil det blive anset som en tydelig 
negativ socioøkonomisk, sundheds-
og/eller forbrugerbeskyttelsesmæssig 
belastning. Det bør være muligt at ansøge 
om fritagelse for udstyr, der henhører 
under dette direktivs anvendelsesområde 
fra dets ikrafttrædelsesdato, selv om det er 
inden den faktiske medtagelse af udstyret i 
anvendelsesområdet.

Or. en

Begrundelse

Sundhedsmæssige eller miljømæssige fordele kan hver for sig begrunde behovet for en 
undtagelse. Når man overvejer at overgå til mere sikre alternativer, er det vigtigt at erkende, 
at sikkerhed og pålidelighed ikke altid hænger sammen. Pålidelighed betegner produktets 
evne til konsekvent at fungere som planlagt ved driftsbetingelserne i hele dets brugstid, mens 
sikkerheden betegner produktets evne til at udøve sin funktion uden negative virkninger for 
sundheden eller det fysiske velvære for de personer, der kommer i kontakt med produktet.
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Ændringsforslag 92
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Punkt 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Substitutionskravet bør fraviges, hvis 
substitution ikke er mulig ud fra en 
videnskabelig eller teknisk synsvinkel 
under særlig hensyntagen til SMV's 
situation, eller hvis den negative
socioøkonomiske, miljø- eller 
sundhedsmæssige belastning som følge af 
substitutionen må forventes at være større 
end fordelene herved for mennesker 
sundheden, miljøet og 
samfundsøkonomien, eller hvis 
substitutionsprodukternes tilgængelighed 
og pålidelighed ikke kan sikres. 
Substitution af farlige stoffer i elektrisk og 
elektronisk udstyr bør også foretages på en 
måde, der er forenelig med brugernes 
sundhed og sikkerhed. At bringe medicinsk 
udstyr i omsætning kræver i henhold til 
direktiv 93/42/EF og 98/79/EF en 
procedure for 
overensstemmelsesvurdering, der kunne 
forudsætte, at der inddrages et bemyndiget 
organ udpeget af medlemsstaternes 
kompetente myndigheder. Hvis et 
bemyndiget organ attesterer, at den 
potentielle substitution for den tilsigtede 
anvendelse i medicinsk udstyr ikke er 
påvist, vil det blive anset som en tydelig 
negativ socioøkonomisk, sundheds-
og/eller forbrugerbeskyttelsesmæssig 
belastning. Det bør være muligt at ansøge 
om fritagelse for udstyr, der henhører 
under dette direktivs anvendelsesområde 
fra dets ikrafttrædelsesdato, selv om det er 
inden den faktiske medtagelse af udstyret i 
anvendelsesområdet.

(13) Substitutionskravet bør fraviges, hvis 
substitution ikke er mulig ud fra en 
videnskabelig eller teknisk synsvinkel 
under særlig hensyntagen til SMV's 
situation, eller hvis den negative miljø-
eller sundhedsmæssige belastning som 
følge af substitutionen må forventes at 
være større end fordelene herved for miljø 
og sundhed. Substitution af farlige stoffer i 
elektrisk og elektronisk udstyr bør også 
foretages på en måde, der er forenelig med 
brugernes sundhed og sikkerhed. At bringe 
medicinsk udstyr i omsætning kræver i 
henhold til direktiv 93/42/EF og 98/79/EF 
en procedure for 
overensstemmelsesvurdering, der kunne 
forudsætte, at der inddrages et bemyndiget 
organ udpeget af medlemsstaternes 
kompetente myndigheder. Hvis et 
bemyndiget organ attesterer, at den 
potentielle substitution for den tilsigtede 
anvendelse i medicinsk udstyr ikke er 
påvist, vil det blive anset som en tydelig 
negativ socioøkonomisk, sundheds-
og/eller forbrugerbeskyttelsesmæssig 
belastning. Det bør være muligt at ansøge 
om fritagelse for udstyr, der henhører 
under dette direktivs anvendelsesområde 
fra dets ikrafttrædelsesdato, selv om det er 
inden den faktiske medtagelse af udstyret i 
anvendelsesområdet.

Or. de
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Begrundelse

Anvendelsen af de stoffer, der er forbudt i dette direktiv, udgør en risiko for mennesker og 
miljø. Sociøkonomiske aspekter er relevante, men har ved disse farlige stoffer ikke større vægt 
end betænkeligheder på grund af risici for mennesker og miljø. I den ovennævnte betragtning 
er der taget hensyn til SMV'ernes særlige situation.

Ændringsforslag 93
Bogusław Sonik

Forslag til direktiv
Punkt 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) For nogle materialer og komponenter 
bør der kun indrømmes begrænsede
undtagelser fra forbuddet, således at der 
opnås en gradvis udfasning af de farlige 
stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr, 
eftersom det bliver muligt at erstatte 
stofferne i de pågældende anvendelser.

(14) For nogle materialer og komponenter 
bør der kun indrømmes undtagelser fra 
forbuddet opdelt efter den videnskabelige 
eller tekniske type. De skal fastsættes 
præcist og opdeles efter type. I forbindelse 
med undtagelser, hvor en type medfører, 
at det ikke er muligt eller teknisk svært at 
anvende et substitutionsprodukt, skal 
undtagelserne revideres hvert fjerde år. I 
forbindelse med undtagelser, hvor en type 
medfører, at de fysisk-kemiske egenskaber 
i et element eller et materiale ikke kan 
erstattes af et substitutionsprodukt til den 
samme anvendelse, skal undtagelserne 
revideres hvert 10. år. Formålet med 
revisionerne er gradvist at udfase de 
farlige stoffer i elektrisk og elektronisk 
udstyr, eftersom det bliver muligt at 
erstatte stofferne i de pågældende 
anvendelser.

Or. pl

Begrundelse

Gennem de seneste år, hvor RoHS-direktivet har været gældende, har det været muligt at 
konstatere, at bestemte undtagelser skal betragtes i et betydeligt længere tidsperspektiv. Det 
skyldes betydningen af undtagelserne, samt at der ikke findes alternative videnskabelige 
løsninger. Dette punkt i præamblen indfører en skelnen i forbindelse med tidspunktet for 
revision af undtagelser forbundet med deres tilpasning til det teknologiske og videnskabelige 
fremskridt.
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Ændringsforslag 94
Chris Davies, Dirk Sterckx

Forslag til direktiv
Punkt 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) For nogle materialer og komponenter 
bør der kun indrømmes begrænsede 
undtagelser fra forbuddet, således at der 
opnås en gradvis udfasning af de farlige 
stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr, 
eftersom det bliver muligt at erstatte 
stofferne i de pågældende anvendelser.

(14) For nogle materialer og komponenter 
bør der kun indrømmes begrænsede 
undtagelser fra forbuddet og være omfattet 
af tidsbegrænsede revisioner, hvis 
starttidspunkt og varighed fastlægges fra 
sag til sag, således at der opnås en gradvis 
udfasning af de farlige stoffer i elektrisk og 
elektronisk udstyr, eftersom det bliver 
muligt at erstatte stofferne i de pågældende 
anvendelser.

Or. en

Begrundelse

Det er uhensigtsmæssigt at anse alle artikler for identiske. Der bør være mulighed for at 
indrømme kortere- eller længerevarende undtagelser fra tilfælde til tilfælde.

Ændringsforslag 95
Julie Girling

Forslag til direktiv
Punkt 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) For nogle materialer og komponenter 
bør der kun indrømmes begrænsede 
undtagelser fra forbuddet, således at der 
opnås en gradvis udfasning af de farlige 
stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr, 
eftersom det bliver muligt at erstatte 
stofferne i de pågældende anvendelser.

(14) For nogle materialer og komponenter 
bør der kun indrømmes begrænsede 
undtagelser fra forbuddet og være omfattet 
af tidsbegrænsede revisioner, hvis 
starttidspunkt og varighed fastlægges fra 
sag til sag, således at der opnås en gradvis 
udfasning af de farlige stoffer i elektrisk og 
elektronisk udstyr, eftersom det bliver 
muligt at erstatte stofferne i de pågældende 
anvendelser.
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Or. en

Begrundelse

Undtagelserne og de tilhørende frister skal vurderes og defineres fra tilfælde til tilfælde. For 
at sikre en bedre retssikkerhed og forudsigelighed bør undtagelserne være omfattet af en 
tidsbegrænset revisionsproces.

Ændringsforslag 96
Christofer Fjellner

Forslag til direktiv
Punkt 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) For nogle materialer og komponenter 
bør der kun indrømmes begrænsede 
undtagelser fra forbuddet, således at der 
opnås en gradvis udfasning af de farlige 
stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr, 
eftersom det bliver muligt at erstatte 
stofferne i de pågældende anvendelser.

(14) For nogle materialer og komponenter 
bør der kun indrømmes begrænsede 
undtagelser fra forbuddet, således at der 
opnås en gradvis udfasning af de farlige 
stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr, 
eftersom det bliver muligt at erstatte 
stofferne i de pågældende anvendelser. 
Undtagelsesperioden skal fastsættes fra 
tilfælde til tilfælde og udgøre et 
incitament til, at det pågældende 
anvendelsesområde skal opfylde 
målsætningerne i RoHS med henblik på 
at sikre udstyrets tekniske funktion og 
pålidelighed.

Or. en

Begrundelse

Undtagelserne skal indrømmes ud fra, hvad der er muligt og realistisk både ud fra et teknisk 
og økonomisk perspektiv. Derfor er det ikke hensigtsmæssigt på forhånd at begrænse 
undtagelserne til bare fire år.
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Ændringsforslag 97
Jill Evans

Forslag til direktiv
Punkt 14 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Brugen af nanomaterialer i 
elektrisk og elektronisk udstyr kan øges, 
efterhånden som teknologien udvikler sig 
yderligere. Der foreligger ikke 
tilstrækkelige oplysninger til at forbyde 
brugen af nanosølv og visse 
kulstofnanorør i elektrisk og elektronisk 
udstyr. Der foreligger utilstrækkelige 
oplysninger om brugen af nanomaterialer 
i elektrisk og elektronisk udstyr og 
risikoen ved denne brug. For at give 
Kommissionen mulighed for at vurdere 
sikkerheden ved brug af nanomaterialer i 
elektrisk og elektronisk udstyr bør de 
erhvervsdrivende anmelde brugen af 
nanomaterialer i elektrisk og elektronisk 
udstyr samt fremlægge alle relevante 
oplysninger vedrørende deres sikkerhed 
for menneskers sundhed og miljøet. 
Kommissionen bør vurdere de modtagne 
oplysninger og om nødvendigt fremsætte 
forslag til retsakt om hensigtsmæssig 
risikostyring. Producenterne bør mærke 
elektrisk og elektronisk udstyr, der 
indeholder nanomaterialer, for at give 
forbrugerne mulighed for at vælge på et 
velinformeret grundlag.

Or. en

Begrundelse

Nanosølv bruges allerede som antimikrobielt stof i EEE, f.eks. som belægning af 
mobiltelefoner, eller frigives i vaskemaskiner. Udover at være overflødig i en sådan brug
udgør de en fare for befolkningens sundhed og miljøet. Kulstofnanorør må anvendes i EEE, 
selv om det dog er blevet påvist, at de kan indeholde asbestlignende egenskaber. Vi er nødt til 
at ændre på situationen med manglende oplysninger om brugen af og sikkerheden ved 
nanomaterialer i EEE. Producenterne bør forpligtes til at indberette anvendelsesområder og 
sikkerhedsoplysninger for at give Kommissionen mulighed for at udforme de nødvendige 
lovgivningsforanstaltninger og mærke deres produkter korrekt.
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Ændringsforslag 98
Jill Evans

Forslag til direktiv
Punkt 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) De nødvendige foranstaltninger til 
gennemførelse af dette direktiv bør 
vedtages i overensstemmelse med Rådets 
afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 
om fastsættelse af de nærmere vilkår for 
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, 
der tillægges Kommissionen.

udgår

Or. en

(Dette ændringsforslag hænger sammen erstatningen af den tidligere "forskriftsprocedure 
med kontrol" med den nye procedure med delegerede retsakter i henhold til artikel 290 i 

traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.)

Begrundelse

Den ændrede betragtning 20 dækker de nødvendige bestemmelser.

Ændringsforslag 99
Bogusław Sonik

Forslag til direktiv
Punkt 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Kommissionen bør navnlig 
bemyndiges til at tilpasse bilag II, III, IV,
V og VI til den videnskabelige og tekniske 
udvikling og vedtage de nødvendige 
gennemførelsesbestemmelser. Da der er 
tale om generelle foranstaltninger, der har 
til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i direktiv 2002/95/EF, skal 
foranstaltningerne vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 

(20) Kommissionen bør navnlig 
bemyndiges til at tilpasse bilag IV og V til 
den videnskabelige og tekniske udvikling 
og vedtage de nødvendige 
gennemførelsesbestemmelser. Da der er 
tale om generelle foranstaltninger, der har 
til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i direktiv 2002/95/EF, skal 
foranstaltningerne vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
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5a i afgørelse 1999/468/EF. 5a i afgørelse 1999/468/EF.

Or. pl

Begrundelse

I overensstemmelse med forslaget til artikel 2.1 er bilag II slettet i forbindelse med den 
foreslåede åbne anvendelse. Bilag III er erstattet af bilag IIIa, der indeholder undtagelser fra 
direktivet. Bilag VI er optaget i bilag V.

Ændringsforslag 100
Jill Evans

Forslag til direktiv
Punkt 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Kommissionen bør navnlig 
bemyndiges til at tilpasse bilag II, III, IV, 
V og VI til den videnskabelige og tekniske 
udvikling og vedtage de nødvendige 
gennemførelsesbestemmelser. Da der er 
tale om generelle foranstaltninger, der 
har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i direktiv 2002/95/EF, skal 
foranstaltningerne vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
5a i afgørelse 1999/468/EF.

(20) For at gøre det muligt at tilpasse 
bestemmelserne i dette direktiv til den 
videnskabelige og tekniske udvikling og 
vedtage de nødvendige bestemmelser bør 
Kommissionen have beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
traktatens artikel 290 for så vidt angår 
tilpasningen af bilag V, VI, VIa og VIb, 
brugen af bilag V til industriel 
overvågning og kontrolinstrumenter, 
detaljerede regler for overholdelse med 
maksimale koncentrationsværdier og 
anvendelsen af mærkning af 
nanomaterialer i elektrisk og elektronisk 
udstyr samt tilpasningen til REACH.

Or. en

(Hænger sammen med ændringsforslagene til artikel 2, stk. 1, artikel 4, stk. 6, bilag I, bilag II 
og bilag VIa om udvidelse af anvendelsesområdet til et åbent anvendelsesområde. Hænger 
sammen med erstatningen af den tidligere "forskriftsprocedure med kontrol" med den nye 

procedure med delegerede retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde.)

Begrundelse

Kommissionen bør kun få bemyndigelse til at træffe beslutning om visse bilag gennem 
delegerede retsakter (undtagelser i bilag V, VI og VIa, ansøgning om undtagelse i bilag VIb). 
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Bilag II ("bindende liste over produkter, der hører under kategorierne i bilag I") foreslås 
slettet som sådan, så det skal også slettes her. Bilag III og IV bør kun kunne ændres af 
lovgiveren. De øvrige delegerede beføjelser bør nævnes udtrykkeligt.

Ændringsforslag 101
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Punkt 23 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) For at bidrage til et højt 
beskyttelsesniveau for menneskers 
sundhed og miljøet skal metoden til 
evaluering af stoffer i henhold til 
direktivet være i overensstemmelse med 
anden lovgivning på kemikalieområdet, 
navnlig forordning (EF) 1907/2006 
(REACH) og den viden, man har opnået 
gennem anvendelsen af denne lovgivning. 
Man bør navnlig henvise til alle relevante 
rapporter om kemikaliesikkerhed eller 
risikovurdering, der indsendes i henhold 
til denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Allerede tilgængelige oplysninger om restriktioner på stoffer og deres konsekvenser må ikke 
gå til spilde. Det kan være nyttigt at udfylde huller i vores viden og fremme bæredygtige 
beslutninger i henhold til RoHS.

Ændringsforslag 102
Christofer Fjellner

Forslag til direktiv
Punkt 23 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) For at bidrage til et højt 
beskyttelsesniveau for menneskers 
sundhed og miljøet skal metoden til 
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evalueringen af stoffer i henhold til 
direktivet være i overensstemmelse med 
anden lovgivning på kemikalieområdet, 
navnlig forordning (EF) 1907/2006 
(REACH) og den viden, man har opnået 
gennem anvendelsen af denne lovgivning. 
Man bør navnlig henvise til alle relevante 
rapporter om kemikaliesikkerhed eller 
risikovurdering, der indsendes i henhold 
til denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Allerede tilgængelige oplysninger om restriktioner på stoffer og deres konsekvenser må ikke 
gå til spilde. Det kan være nyttigt at udfylde huller i vores viden og fremme bæredygtige 
beslutninger i henhold til RoHS.

Ændringsforslag 103
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Punkt 23 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) Der bør foretages en grundig 
analyse af merværdien ved RoHS-
direktivet i forbindelse med den 
kommende REACH-revision med henblik 
på at indarbejde direktiv 2002/95/EF 
(RoHS) i forordning (EF) nr. 1907/2006.

Or. en

Begrundelse

I REACH-forordningen og RoHS-direktivet indføres der to parallelle rammer for de samme 
stofrestriktioner i de samme produkter. Man bør sikre konsekvens mellem de to retsakter for 
at undgå risikoen for modstridende krav til EEE-sektoren og svækkede miljømål.
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Ændringsforslag 104
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Punkt 23 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23c) Hvis et stof, der står opført i bilag 
IV, er på vej gennem 
godkendelsesproceduren i henhold til 
artikel 58, stk. 2, i forordning (EF) nr. 
1907/2006, skal Kommissionen og de 
ansvarlige instanser jf. forordning (EF) 
nr. 1907/2006 foretage en undersøgelse 
for at bevare undtagelserne for det 
pågældende stof i RoHS og om 
nødvendigt beslutte at tage initiativ til en 
fornyelse af den specifikke undtagelse.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at skabe større klarhed mellem de RoHS-krav og REACH-godkendelseskrav, 
der gælder sideløbende.

Ændringsforslag 105
Åsa Westlund

Forslag til direktiv
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv fastlægger regler for 
begrænsning af anvendelsen af visse farlige 
stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr for 
at bidrage til beskyttelse af menneskers 
sundhed og miljørigtig nyttiggørelse og 
bortskaffelse af affald af elektrisk og 
elektronisk udstyr.

Dette direktiv fastlægger regler for 
begrænsning af anvendelsen af visse farlige 
stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr for 
at bidrage til beskyttelse af miljøet, 
menneskers sundhed og miljøvenlig
nyttiggørelse og bortskaffelse af affald af 
elektrisk og elektronisk udstyr.

Or. sv
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Begrundelse

RoHS bør ligeledes omfatte miljøbeskyttelse, eftersom direktivet regulerer visse farlige stoffer 
i elektrisk og elektronisk udstyr og forebygger, at farlige stoffer spredes fra affald, der ikke 
bortskaffes ved hjælp af miljøvenlig nyttiggørelse.

Ændringsforslag 106
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Forslag til direktiv
Artikel 2 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
elektrisk og elektronisk udstyr, der 
henhører under kategorierne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 og 10 i bilag I som nærmere angivet i 
bilag II.

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
elektrisk og elektronisk udstyr, herunder 
kabler, elektriske eller elektroniske 
forbrugsvarer samt elektrisk eller 
elektronisk udstyr, der henhører under 
kategorierne i bilag I.

Or. fr

Begrundelse

Det er nødvendigt at undgå, at direktivet om begrænsning af farlige stoffer ikke breder sig ud 
over anvendelsesområdet for elektrisk eller elektronisk udstyr, da dette risikerer at have en 
negativ indflydelse både på det miljømæssige og økonomiske plan. Visse typer af medicinsk 
udstyr kan for eksempel blive ramt: En slange, der bruges til at administrere stoffer til en 
patient ved hjælp af en elektrisk pumpe, risikerer således at være berørt af det omarbejdede 
direktiv om farligt affald (RoHS), selvom der her er tale om et ikke-elektrisk, ikke-elektronisk 
udstyr, som er omfattet af et helt andet opsamlingskredsløb.

Ændringsforslag 107
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 2 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
elektrisk og elektronisk udstyr, der 
henhører under kategorierne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 og 10 i bilag IA som nærmere angivet i 

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
elektrisk og elektronisk udstyr, herunder 
elkabler, elektriske eller elektroniske 
forbrugsvarer samt elektrisk eller 
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bilag II. elektronisk tilbehør, der henhører under 
kategorierne i bilag IA som nærmere 
angivet i bilag II.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 14 af ordføreren skaber forvirring om anvendelsesområdet for det 
reviderede RoHS-direktiv. Det bør derfor præciseres, at "kabler", "forbrugsvarer" og 
"tilbehør" kun hører under anvendelsesområdet, hvis de i sig selv er elektrisk eller elektronisk 
udstyr.

Ændringsforslag 108
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv
Artikel 2 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
elektrisk og elektronisk udstyr, der 
henhører under kategorierne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 og 10 i bilag IA som nærmere angivet i 
bilag II.

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
elektrisk og elektronisk udstyr, inklusive 
elkabler, der henhører under kategorierne i 
bilag IA som nærmere angivet i bilag II.

Or. en

Begrundelse

Medtagelsen af "forbrugsvarer og tilbehør" i RoHS' anvendelsesområde som foreslået i 
ændringsforslag 14 til Jill Evans' udkast til betænkning vil medføre en betydelig udvidelse af 
RoHS' anvendelsesområde. F.eks. vil slangerne, der bruges til at administrere lægemidler og 
saltvand gennem elektriske infusionspumper, pludselig falde inden for RoHS' 
anvendelsesområde, selv om de ikke er elektrisk udstyr. Det har aldrig været tanken, at RoHS-
direktivet skulle regulere sådanne produkter, der er af central betydning for levering af 
sundhedsydelser i EU, og som allerede er reguleret i henhold til direktiv 93/42/EØF.
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Ændringsforslag 109
Mario Pirillo

Forslag til direktiv
Artikel 2 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
elektrisk og elektronisk udstyr, der 
henhører under kategorierne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 og 10 i bilag IA som nærmere angivet i 
bilag II.

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
elektrisk og elektronisk udstyr, der 
henhører under kategorierne i bilag IA som 
nærmere angivet i bilag II. Motorkøretøjer 
er udelukket fra anvendelsesområdet.

Or. it

Begrundelse

Begrænsningen af visse farlige stoffer i sektoren for motorkøretøjer reguleres allerede af 
direktiv 2000/53/EF. For at undgå lovgivningsmæssige overlapninger og dobbeltregulering 
bør motorkøretøjer udelukkes fra dette direktivs anvendelsesområde.

Ændringsforslag 110
Bogusław Sonik

Forslag til direktiv
Artikel 2 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
elektrisk og elektronisk udstyr, der
henhører under kategorierne 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 og 10 i bilag I som nærmere angivet i 
bilag II. 

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
elektrisk og elektronisk udstyr. 

Or. pl

Begrundelse

Med henblik på at bevare de ambitiøse økologiske målsætninger og samtidig tilnærme 
indholdet af dette direktiv mest muligt til direktiv 2002/96/EF (WEEE) foreslås en åben 
definition. Det er nødvendigt at huske på, at RoHS-direktivet og WEEE-direktivet skal 
supplere hinanden. Formålet med dette ændringsforslag er at lade alt elektrisk og elektronisk 
brugt udstyr (EEE) omfatte af RoHS-direktivet. Udstyret ender i affaldsstrømme bestående af 
WEEE. På denne måde er det muligt at have kontrol med farlige komponenter fra denne 
affaldsstrøm på EU-plan.
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Ændringsforslag 111
Åsa Westlund

Forslag til direktiv
Artikel 2 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dette direktiv berører ikke 
fællesskabslovgivningens sikkerheds- og 
sundhedskrav eller dens krav til 
kemikalier, navnlig forordning (EF) nr. 
1907/2006, og heller ikke og kravene i 
Fællesskabets særlovgivning om 
affaldshåndtering,

udgår

Or. sv

Begrundelse

RoHS-direktivet må ikke altid glide i baggrunden til fordel for f.eks. REACH-forordningen. 
Artiklen stemmer heller ikke overens med artikel 5, stk. 4, hvor der står, at undtagelser iRoHS 
også skal være undtaget fra godkendelseskravene i REACH. Formuleringen risikerer at skabe 
uklarhed.

Ændringsforslag 112
Bogusław Sonik

Forslag til direktiv
Artikel 2 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dette direktiv berører ikke 
fællesskabslovgivningens sikkerheds- og 
sundhedskrav eller dens krav til 
kemikalier, navnlig forordning (EF) nr. 
1907/2006, og heller ikke og kravene i 
Fællesskabets særlovgivning om 
affaldshåndtering,

2. Dette direktiv berører ikke 
fællesskabslovgivningens sikkerheds- og 
sundhedskrav eller dens krav til 
kemikalier, navnlig forordning (EF) nr. 
1907/2006, Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2000/53/EF af 18. 
september 2000 om udrangerede 
køretøjer1 og heller ikke og kravene i 
Fællesskabets særlovgivning om 
affaldshåndtering,

____________



PE439.865v01-00 28/76 AM\808689DA.doc

DA

1EFT L 269 af 21.10.2000 s. 34.

Or. pl

Begrundelse

Dette ændringsforslag udelukker entydigt udrangerede køretøjer (samt deres elektroniske 
komponenter) fra RoHS-direktivet. Køretøjerne indgår ikke i affaldsstrømmen, der består af 
elektrisk og elektronisk udstyr. Affaldet reguleres af en anden lovgivning og skal derfor ikke 
være omfattet af RoHS-direktivet.

Ændringsforslag 113
Bogusław Sonik

Forslag til direktiv
Artikel 2 - stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Dette direktiv finder ikke anvendelse på: 3. Dette direktiv finder ikke anvendelse på
de nævnte anvendelser i bilag IIIa. 

a) udstyr, som er nødvendigt for 
beskyttelsen af medlemsstaternes 
væsentlige sikkerhedsinteresser, herunder 
våben, ammunition og krigsmateriel 
fremstillet specifikt til militære formål
b) udstyr, der specifikt er udformet til at 
være en del af en anden type udstyr, som 
ikke henhører under dette direktivs 
anvendelsesområde, og som kun kan 
fungere som del af dette udstyr
c) udstyr, der ikke skal bringes i 
omsætning som en enkel funktionel eller
kommerciel helhed. 

Or. pl

Begrundelse

I det nugældende direktiv findes mange uklarheder. Dette ændringsforslag skal skabe orden. 
Undtagelser fra direktivet findes i bilag IIIa. Det vil kun være muligt at ændre bilaget ved 
anvendelse af den fælles beslutningsprocedure.
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Ændringsforslag 114
Chris Davies, Dirk Sterckx

Forslag til direktiv
Artikel 2 - stk. 3 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Dette direktiv finder ikke anvendelse på: 3. Medmindre det specifikt nævnes i bilag 
II, finder dette direktiv ikke anvendelse på:

Or. en

Begrundelse

Hvis man beslutter IKKE at lade bilag II udgå (og derfor ikke at støtte, at direktivets 
anvendelsesområde skal være åbent), skaber dette ændringsforslag større klarhed, og 
samtidig undgår man, at der skabes et smuthul, som gratister kan bruge som begrundelse for 
manglende overholdelse.

Ændringsforslag 115
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 2 - stk. 3 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) udstyr, der specifikt er udformet til at 
være en del af en anden type udstyr, som 
ikke henhører under dette direktivs 
anvendelsesområde, og som kun kan 
fungere som del af dette udstyr

udgår

Or. fr

Begrundelse

Hvis det gældende direktiv om begrænsning af farlige stoffer ikke indeholder bestemmelser 
om en sådan undtagelse, skal omfanget af denne nye undtagelse, som blev foreslået af 
Kommissionen, præciseres eller i mellemtiden slettes.
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Ændringsforslag 116
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Forslag til direktiv
Artikel 2 - stk. 3 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) udstyr, der specifikt er udformet til at 
være en del af en anden type udstyr, som 
ikke henhører under dette direktivs 
anvendelsesområde, og som kun kan 
fungere som del af dette udstyr

b) den del af anlægget, udstyret, 
transportudstyret eller tilbehøret, der ikke 
er elektrisk eller elektronisk; 

Or. fr

Begrundelse

Det er nødvendigt at undgå, at direktivet om begrænsning af farlige stoffer ikke breder sig ud 
over anvendelsesområdet for elektrisk eller elektronisk udstyr, da dette risikerer at have en 
negativ indflydelse både på det miljømæssige og økonomiske plan. Visse typer af medicinsk 
udstyr kan for eksempel blive ramt: En slange, der bruges til at administrere stoffer til en 
patient ved hjælp af en elektrisk pumpe, risikerer således at være berørt af det omarbejdede 
direktiv om farligt affald (RoHS), selvom der her er tale om et ikke-elektrisk, ikke-elektronisk 
udstyr, som er omfattet af et helt andet opsamlingskredsløb.

Ændringsforslag 117
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 2 - stk. 3 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) udstyr, der specifikt er udformet til at 
være en del af en anden type udstyr, som 
ikke henhører under dette direktivs 
anvendelsesområde, og som kun kan 
fungere som del af dette udstyr

b) den del af en installation, udstyr, et 
transportmiddel, en forbrugsvare eller 
tilbehør, der ikke er elektrisk eller 
elektronisk.

Or. en

Begrundelse

Ikke-elektriske og ikke-elektroniske dele af installationer, udstyr, transportmidler, 
forbrugsvarer eller tilbehør bør fortsat holdes uden for RoHS's anvendelsesområde. Dette er i 
overensstemmelse med den overordnede målsætning for RoHS for så vidt angår 
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miljøbeskyttelse, og dermed undgår man at skabe juridisk usikkerhed i forbindelse med de 
ikke-elektriske og ikke-elektroniske dele af ovennævnte anordninger.

Ændringsforslag 118
Frédérique Ries

Forslag til direktiv
Artikel 2 - stk. 3 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) udstyr, der specifikt er udformet til at 
være en del af en anden type udstyr, som 
ikke henhører under dette direktivs 
anvendelsesområde, og som kun kan 
fungere som del af dette udstyr

b) ikke-elektriske og ikke-elektroniske 
dele af store, faste industrianlæg og 
transportmidler

Or. en

Begrundelse

Hænger sammen med ændringsforslag 3 og behovet for en klar definition af store faste 
industrianlæg.

Ændringsforslag 119
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 2 - stk. 3 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) udstyr, der specifikt er udformet til at 
være en del af en anden type udstyr, som 
ikke henhører under dette direktivs 
anvendelsesområde, og som kun kan 
fungere som del af dette udstyr

b) udstyr, der specifikt er udformet til at
være en del af en anden type udstyr, som 
ikke henhører under dette direktivs 
anvendelsesområde, såsom dele af et 
færdigt produkt, der ligger uden for 
direktivets anvendelsesområde, eller som 
er en del af en fast installation, og som 
kun kan fungere som del af dette udstyr

Or. en
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Begrundelse

De europæiske institutioner bør forsøge at skabe størst mulig klarhed om, hvilke produkter 
der falder ind under denne lovgivning. Industrielt udstyr, som anvendes på fabrikker og i 
industrielle processer, bør forblive uden for anvendelsesområdet. For det første fordi deres 
miljømæssige relevans ikke er blevet vurderet som væsentlig i Kommissionens forberedende 
undersøgelser, og for det andet fordi denne type udstyr ikke ender i de kommunale 
affaldsstrømme. Betegnelsen "fast installation" skal defineres i direktivet og ikke kun i 
Kommissionens vejledning (ofte stillede spørgsmål).

Ændringsforslag 120
Christofer Fjellner

Forslag til direktiv
Artikel 2 - stk. 3 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) udstyr, der specifikt er udformet til at 
være en del af en anden type udstyr, som 
ikke henhører under dette direktivs 
anvendelsesområde, og som kun kan 
fungere som del af dette udstyr

b) udstyr, der specifikt er udformet til at 
være en del af en anden type udstyr, som 
ikke henhører under dette direktivs 
anvendelsesområde, såsom dele af et 
færdigt produkt, der ligger uden for 
direktivets anvendelsesområde, eller som 
er en del af en fast installation, og som 
kun kan fungere som del af dette udstyr

Or. en

Begrundelse

For at sikre ensartethed i forhold til den øvrige EU-lovgivning bør RoHS-direktivet henvise 
til den eksisterende definition af "faste anlæg" i direktiv 2004/108/EF om elektromagnetisk 
kompatibilitet. Industrielt udstyr, som anvendes på fabrikker og i industrielle processer, bør 
forblive uden for anvendelsesområdet, da Kommissionen ikke har vurderet deres 
miljømæssige relevans som væsentlig.
Definitionen af "færdigt produkt" bør medtages som defineret i dokumentet med ofte stillede 
spørgsmål, da den vil bidrage til en bedre afgrænsning af anvendelsesområdet og forhindre 
usikkerhed omkring dele og komponenter.
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Ændringsforslag 121
Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Artikel 2 - stk. 3 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) udstyr, der specifikt er udformet til at 
være en del af en anden type udstyr, som 
ikke henhører under dette direktivs 
anvendelsesområde, og som kun kan 
fungere som del af dette udstyr

b) udstyr, der specifikt er udformet til at 
være en del af en anden type udstyr, som 
ikke henhører under dette direktivs 
anvendelsesområde, såsom dele af et 
færdigt produkt, der ligger uden for 
direktivets anvendelsesområde, eller som 
er en del af en fast installation, og som 
kun kan fungere som del af dette udstyr

Or. en

Begrundelse

Produkter, der sælges mellem virksomheder (B2B), og som anvendes i professionelle forhold, 
bør ikke høre under direktivernes anvendelsesområde: For det første fordi deres 
miljømæssige relevans ikke er blevet vurderet som væsentlig i Kommissionens forberedende 
undersøgelser, og for det andet fordi denne type udstyr ikke ender i de kommunale 
affaldsstrømme.

Ændringsforslag 122
Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 2 - stk. 3 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) udstyr, der specifikt er udformet til at 
være en del af en anden type udstyr, som 
ikke henhører under dette direktivs 
anvendelsesområde, og som kun kan 
fungere som del af dette udstyr

b) udstyr, der specifikt er udformet til at 
være en del af en anden type udstyr, som 
ikke henhører under dette direktivs 
anvendelsesområde, såsom dele af et 
færdigt produkt, der ligger uden for 
direktivets anvendelsesområde, eller som 
er en del af en fast installation, og som 
kun kan fungere som del af dette udstyr

Or. en
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Begrundelse

Industrielt udstyr, som anvendes på fabrikker og i industrielle processer bør forblive uden for 
anvendelsesområdet. Deres miljømæssige relevans ikke er blevet vurderet som væsentlig af 
Kommissionen, og for det andet fordi denne type udstyr ikke ender i de kommunale 
affaldsstrømme. Betegnelsen "fast installation" skal defineres i direktivet og ikke kun i 
vejledningen (ofte stillede spørgsmål). For at sikre større ensartethed og sammenhæng med 
den øvrige EU-lovgivning bør definitionen i RoHS-direktivet henvise til den eksisterende 
definition af "faste anlæg" i direktiv 2004/108/EF om elektromagnetisk kompatibilitet.

Ændringsforslag 123
Christofer Fjellner

Forslag til direktiv
Artikel 2 - stk. 3 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) udstyr, der specifikt er udformet til at 
være en del af en anden type udstyr, som 
ikke henhører under dette direktivs 
anvendelsesområde, og som kun kan 
fungere som del af dette udstyr

b) udstyr, der specifikt er udformet til at 
være en del af en anden type udstyr, som 
ikke falder under dette direktivs 
anvendelsesområde og kun kan udføre sin 
funktion, hvis det er en del af det 
pågældende udstyr og dermed ikke et 
færdigt produkt, og som kun kan fungere 
som del af dette udstyr

Or. en

Begrundelse

Formålet med direktivet er især at sikre, at WEEE indsamles og bortskaffes på korrekt vis. 
Faste anlæg samles og demonteres af specialiseret personale. De udgør en separat 
affaldsstrøm, der allerede er under kontrol. Den type udstyr ender ikke i kommunale 
affaldsstrømme.
Direktivet bør ikke finde anvendelse på transportmidler, hverken til personer eller varer. Det 
produktområde ligger uden for direktivet om miljøvenligt design. ELV-direktivet svarer også 
til WEEE og RoHS, men for biler, og det vil medføre overlappende juridiske bestemmelser.
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Ændringsforslag 124
Horst Schnellhardt

Forslag til direktiv
Artikel 2 - stk. 3 - litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ca) fotovoltaiske moduler beregnet til 
brug i et system, der er udformet, 
monteret og installeret til at anvendes 
permanent på et forudbestemt sted til 
produktion af elektricitet til offentlige, 
kommercielle og private formål, såfremt 
det med sikkerhed kan udelukkes, at de 
anvendte stoffer udgør en risiko for 
mennesker og miljø;

Or. de

Begrundelse

Hvis der indføres et åbent anvendelsesområde, skal fotovoltaiske moduler undtages fra dette 
direktivs anvendelsesområde. Solcellebranchen er præget af innovationer. Sikkerhed i 
planlægningen er nødvendig for fortsat at kunne udvikle sådanne innovationer, som yder et 
betydeligt bidrag til miljøbeskyttelse, skabelse af arbejdspladser og økonomisk vækst. 
Tidsbegrænsede undtagelser fra anvendelsesområdet opfylder ikke denne betingelse.

Ændringsforslag 125
Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 2 - stk. 3 - litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) ikke-elektriske og ikke-elektroniske 
forbrugsvarer og tilbehør.

Or. en

Begrundelse

 RoHS-direktivet gælder for elektrisk og elektronisk udstyr. Ikke-elektriske/elektriske 
komponenter bør derfor ikke høre under dette direktivs anvendelsesområde. Der findes også 
anden EU-lovgivning om forbrugsvarer og tilbehør (f.eks. hører blækpatroner ind under 
REACH' anvendelsesområde), og disse behøver derfor ikke være omfattet af RoHS-direktivet. 
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Dette skal præciseres.

Ændringsforslag 126
Chris Davies, Holger Krahmer, Dirk Sterckx, Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 2 - stk. 3 - litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) transportmidler til personer eller varer 
og dele af disse

Or. en

Begrundelse

Transportudstyr og transportmidler er omfattet af mange forskellige bestemmelser og krav 
vedrørende sikkerhed og driftseffektivitet.

Ændringsforslag 127
Anja Weisgerber, Chris Davies, Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 2 - stk. 3 - litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) transportmidler til vejtransport af 
personer eller varer

Or. en

Begrundelse

Transportmidler til vejtransport bør holdes uden for RoHS' anvendelsesområde for at undgå 
dobbeltregulering med direktivet om udrangerede køretøjer (2000/53/EF), som ligeledes 
indeholder restriktioner for stoffer og fuldt ud dækker alle komponenter og materialer fra 
køretøjer, inklusive elektriske systemer og elektronik. Det sektorspecifikke ELV-direktiv er 
bedst egnet til at vurdere mulighederne for at anvende erstatningsstoffer under hensyntagen 
til specifikke sikkerhedskrav og andre krav i køretøjets omgivelser (f.eks. kraftigere 
vibrationer).
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Ændringsforslag 128
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Forslag til direktiv
Artikel 2 - stk. 3 - litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) transportmidler

Or. en

Begrundelse

Et åbent anvendelsesområde kræver en entydig liste over undtagelser, navnlig for produkter, 
der allerede er omfattet af andre retsakter. Man bør undgå at få så mange ansøgninger om 
undtagelser, at det bliver umuligt at administrere. Formålet med dette direktiv bør ikke være 
at medtage transportmidler som fly, tog, skibe og biler. Mindre transportmidler, der ikke er 
omfattet af specifik lovgivning vedrørende affaldshåndtering, og som har en øget risiko for at 
havne i affaldsstrømmen (for husholdningsaffald) som f.eks. elcykler, bør falde inden for 
anvendelsesområdet. Dette er medtaget i vores forslag til definition af transportmidler i 
artikel 3.

Ændringsforslag 129
Christofer Fjellner

Forslag til direktiv
Artikel 2 - stk. 3 - litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) transportmidler til personer og varer

Or. en

Begrundelse

Formålet med direktivet er især at sikre, at WEEE indsamles og bortskaffes på korrekt vis. 
Faste anlæg samles og demonteres af specialiseret personale. De udgør en separat 
affaldsstrøm, der allerede er under kontrol. Den type udstyr bør ikke ende i de kommunale 
affaldsstrømme. Direktivet bør ikke finde anvendelse på transportmidler, hverken til personer 
eller varer. Det produktområde ligger uden for direktivet om miljøvenligt design. ELV-
direktivet svarer også til WEEE og RoHS, men for biler, og det vil medføre overlappende 
juridiske bestemmelser.
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Ændringsforslag 130
Christofer Fjellner

Forslag til direktiv
Artikel 2 - stk. 3 - litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) faste anlæg

Or. en

Begrundelse

Formålet med direktivet er især at sikre, at WEEE indsamles og bortskaffes på korrekt vis. 
Faste anlæg samles og demonteres af specialiseret personale. De udgør en separat 
affaldsstrøm, der allerede er under kontrol. Den type udstyr bør ikke ende i de kommunale 
affaldsstrømme. Direktivet bør ikke finde anvendelse på transportmidler, hverken til personer 
eller varer. Det produktområde ligger uden for direktivet om miljøvenligt design. ELV-
direktivet svarer også til WEEE og RoHS, men for biler, og det vil medføre overlappende 
juridiske bestemmelser.

Ændringsforslag 131
Chris Davies, Holger Krahmer, Dirk Sterckx

Forslag til direktiv
Artikel 2 - stk. 3 - litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) faste anlæg

Or. en

Begrundelse

Faste anlæg kan omfatte elektriske døre og elevatorer, dele beregnet til permanent 
anvendelse, der er en del af en bygnings struktur, og som ofte er nødvendige for at opfylde 
forskellige sikkerhedsstandarder. De omfatter IKKE vægmonterede tv-apparater eller andre 
genstande af mere midlertidig karakter.
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Ændringsforslag 132
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Forslag til direktiv
Artikel 2 - stk. 3 - litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) store faste industrianlæg

Or. en

Begrundelse

Et åbent anvendelsesområde, der omfatter alt elektrisk og elektronisk udstyr, kræver en 
entydig liste over undtagelser, navnlig for produkter, der allerede er omfattet af andre 
retsakter. Man bør ligeledes undgå så mange ansøgninger om undtagelser, at det bliver 
umuligt at administrere, navnlig i tilfælde, hvor affaldsstrømmen er under kontrol. Store faste 
industrianlæg som defineret i vores forslag til artikel 3 opføres, håndteres, kontrolleres og 
afvikles af specialister, og der er ingen risiko for, at de ender i de klassiske affaldsstrømme 
for EEE.

Ændringsforslag 133
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Forslag til direktiv
Artikel 2 - stk. 3 - litra c c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cc) store industriværktøjer

Or. en

Begrundelse

Et åbent anvendelsesområde, der omfatter alt elektrisk og elektronisk udstyr, kræver en 
entydig liste over undtagelser, navnlig for produkter, der allerede er omfattet af andre 
retsakter. Man bør ligeledes undgå så mange ansøgninger om undtagelser, at det bliver 
umuligt at administrere, navnlig i tilfælde, hvor affaldsstrømmen er under kontrol. Værktøjer 
som defineret i vores forslag til artikel 3 vil efter al sandsynlighed ikke ende i de klassiske 
affaldsstrømme for EEE og installeres, håndteres og afmonteres i et industrielt miljø.
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Ændringsforslag 134
Chris Davies

Forslag til direktiv
Artikel 2 - stk. 3 - litra c c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cc) store, faste industriværktøjer

Or. en

Begrundelse

Store faste industriværktøjer er genstande, der fjernes af specialister og genbruges. De 
håndteres meget fjernt fra den normale WEEE.

Ændringsforslag 135
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Forslag til direktiv
Artikel 2 - stk. 3 - litra c d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cd) udstyr, som fremstilles i Fællesskabet 
eller importeres med henblik på forskning 
og udvikling samt udviklingskøretøjer

Or. en

Udviklingskøretøjer er ikke udstyr, der ikke skal bringes i omsætning som en enkel funktionel 
eller kommerciel helhed, og de bringes heller ikke i omsætning som individuelle genstande. 
Men når de på et tidspunkt bliver til slutprodukter og bringes i omsætning, vil de være 
omfattet af direktivets bestemmelser. Direktivets bestemmelser må ikke lægge en byrde på 
forskning, udvikling og innovation i EU. Derfor bør F&U inden for EEE (f.eks. prototyper, 
der bygges i mindre serier) fortsat fritages med bestemmelser svarende til bestemmelserne i 
REACH-forordningen (EF) nr. 1907/2006.
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Ændringsforslag 136
Chris Davies

Forslag til direktiv
Artikel 2 - stk. 3 - litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) udstyr, som fremstilles i Fællesskabet 
eller importeres med henblik på forskning 
og udvikling

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at man ikke uforvarende hindrer innovation.

Ændringsforslag 137
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv
Artikel 2 - stk. 3 - litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) udstyr, som fremstilles i Fællesskabet 
eller importeres med henblik på forskning 
og udvikling

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede udvidelse af anvendelsesområdet til at omfatte alt EEE, inklusive apparater, 
der er beregnet til forskning og udvikling (f.eks. prototyper fremstillet i små antal), vil 
begrænse innovation i EU og dermed favorisere forskning og udvikling uden for EU. EEE til 
forskning og udvikling bør fortsat være undtaget fra anvendelsesområdet, som det tilsvarende 
er tilfældet for REACH-forordningen (EF) nr. 1907/2006.
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Ændringsforslag 138
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Forslag til direktiv
Artikel 2 - stk. 3 - litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ca) udstyr, der er fremstillet til 
forsknings- og udviklingsformål, som 
f.eks. prototyper fremstillet i små serier, 
som ikke er beregnet til at blive bragt i 
omsætning.

Or. fr

Begrundelse

Det vil være relevant at udelukke visse typer udstyr til forsknings- og udviklingsformål 
(prototyper af medicinsk udstyr såsom pacemakere eller infusionspumper), som ikke er 
beregnet til at blive bragt i omsætning, men som spiller en vigtig rolle for innovation, fra 
direktivets anvendelsesområde. En sådan bestemmelse er også i kraft i forordning nr. 
1907/2006 (REACH).

Ændringsforslag 139
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Forslag til direktiv
Artikel 2 - stk. 3 - litra c e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ce) reservedele til reparation, eller på 
genbrug, opdatering af funktioner eller 
opgradering af kapacitet af elektrisk og 
elektronisk udstyr, som blev bragt i 
omsætning før den 1. juli 2006, eller for 
EEE, som drager fordel af en undtagelse, 
og som blev bragt i omsætning før den 
pågældende undtagelse udløb. Dette 
finder på samme måde anvendelse på 
indfasningsbestemmelser for specifikke 
kategorier som beskrevet i artikel 4 i dette 
direktiv.

Or. en
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Begrundelse

Undtagelsen for reservedele bør flyttes fra artikel 4 til artikel 2 for at øge den juridiske 
klarhed.

Ændringsforslag 140
Chris Davies

Forslag til direktiv
Artikel 2 - stk. 3 - litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) reservedele til reparation, eller på 
genbrug, af elektrisk og elektronisk 
udstyr, som blev bragt i omsætning før 
den 1. juli 2006, eller for EEE, som 
drager fordel af en undtagelse, og som 
blev bragt i omsætning før den 
pågældende undtagelse udløb

Or. en

Begrundelse

For at forhindre, at der indføres krav med tilbagevirkende kraft.

Ændringsforslag 141
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 2 - stk. 3 - litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) ikke-elektriske og ikke-elektroniske 
forbrugsvarer og tilbehør

Or. en

Begrundelse

Hensigten med lovgivningen har aldrig været at omfatte printblæk eller søm til elværktøj. 
Dette bør præciseres.
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Ændringsforslag 142
Françoise Grossetête, Vittorio Prodi, Pilar Ayuso, Bill Newton Dunn, Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 2 - stk. 3 - litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ca) solenergianlæg til brug i et system, 
der er udviklet, samlet og installeret til 
permanent anvendelse på et sted, der er 
bestemt til at producere elektricitet til 
offentlige, kommercielle og private 
applikationer;

Or. fr

Begrundelse

En særlig undtagelse for solenergianlæg er nødvendig for at give mulighed for en langsigtet 
udvikling af denne teknologi, som har væsentlige miljøfordele. Væksten i denne teknologi vil 
få afgørende betydning for, at EU's målsætninger for vedvarende energi inden 2020 kan 
opfyldes. Udformningen af dette ændringsforslag sikrer en klar adskillelse fra anvendelsen af 
solenergiteknologi i almindelige forbrugsvarer, som ikke er dækket af denne udelukkelse.

Ændringsforslag 143
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 2 - stk. 3 - litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ca) alt ikke-elektrisk eller ikke-
elektronisk tilbehør og alle 
forbrugsmaterialer såsom eksempelvis 
slibemidler, savblade, støvsugerposer osv.

Or. de

Begrundelse

Slibemidler o.l. henhører ikke under det gældende RoHS-direktivs anvendelsesområde. De 
indeholder ingen af de stoffer, der er anført i bilag III og IV [artikel 4, stk. 7], og er derfor 
irrelevante for begrænsningen af disse stoffer. Imidlertid er de for det meste fast forbundet 
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med et eldrevet apparat, og derfor bør de udtrykkeligt undtages fra anvendelsesområdet. De 
forbruges under anvendelsen og skal erstattes med nye. Derfor er det urimeligt at sætte dem i 
forbindelse med en indsamlings- og genvindingsprocent for affald af elektrisk og elektronisk 
udstyr.

Ændringsforslag 144
Chris Davies

Forslag til direktiv
Artikel 2 - stk. 3 - litra c d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cd) teknologi til produktion af vedvarende 
energi beregnet til anvendelse i et system, 
som konstrueres, samles og installeres til 
permanent anvendelse på et defineret sted
med henblik på at producere energi til 
offentlig, erhvervsmæssig og privat brug

Or. en

Begrundelse

Lovgivningsmæssig stabilitet er vigtig for udviklingen af området for vedvarende energi. Hvis 
området inkluderes i RoHS-lovgivningens anvendelsesområde på nuværende tidspunkt, 
risikerer man at underminere EU's strategi for fremme af vedvarende energi.

Ændringsforslag 145
Chris Davies

Forslag til direktiv
Artikel 2 - stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Senest den 31. december 2014 
fremlægger Kommissionen en beretning, 
som belyser direktivets 
anvendelsesområde, for Europa-
Parlamentet og Rådet, med henblik på en 
mulig inkludering af det udstyr, der i 
øjeblikket er undtaget jf. artikel 2, stk. 3, 
og bilag VI.
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Or. en

Begrundelse

Selvom der nu indføres undtagelser, bør lovgivningens anvendelsesområde revideres efter 
passende vurderinger af virkningen.

Ændringsforslag 146
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 2 - stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Enhver ændring i direktivets 
anvendelsesområde kræver en grundig og 
repræsentativ vurdering af virkningen på 
EU-plan efter høring af berørte 
interessenter, herunder industrien og 
civilsamfundet.

Or. en

Begrundelse

Ændringer i direktivets anvendelsesområde har alvorlige konsekvenser for de pågældende 
produkter og de berørte sektorer, og derfor skal der foretages en vurdering af virkningen, 
inden sådanne ændringer gennemføres. De pågældende sektorer og organisationer i 
civilsamfundet, f.eks. miljøorganisationer, bør høres, således at beslutninger kan træffes bl.a. 
på baggrund af faktuelt input fra disse grupper.

Ændringsforslag 147
Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 2 - stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Enhver ændring i direktivets 
anvendelsesområde kræver en grundig og 
repræsentativ vurdering af virkningen på 
EU-plan med høring af berørte 
interessenter.
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Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med de generelle principper for den nye lovgivningsramme og bedre 
lovgivning bør der foretages en grundig vurdering af virkningen, herunder høring af 
interessenter med vurdering af konsekvenserne af at udvide RoHS-direktivets 
anvendelsesområde. I overensstemmelse med den tilgang, der tidligere er valgt for medicinsk 
udstyr samt overvågnings- og kontroludstyr i direktiv 2002/95/EF er det nødvendigt at 
gennemføre en vurdering af virkningen, herunder forslag til undtagelser, for at opnå en 
smidig overgang i forhold til den udvidelse af RoHS-anvendelsesområdet, der måtte være 
stemning for.

Ændringsforslag 148
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Forslag til direktiv
Artikel 2 - stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Uanset undtagelsen fra nærværende 
direktivs anvendelsesområde skal 
erhvervsdrivende træffe alle nødvendige 
foranstaltninger for at mindske 
forbrugernes, medarbejdernes og miljøets 
eksponering for de stoffer, der er anført i 
bilag IV, i materialer og komponenter i 
EEE til det teknisk og praktisk lavest 
mulige niveau.

Or. en

Begrundelse

Det skal fremgå tydeligt, at undtagelse fra direktivet ikke fritager erhvervsdrivende for 
ansvaret for at mindske eksponeringen for de forbudte stoffer i hele levetiden, såfremt det er 
muligt.
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Ændringsforslag 149
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 3 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "elektrisk og elektronisk udstyr", i det 
følgende benævnt "EEE": udstyr, som er 
afhængigt af elektrisk strøm eller 
elektromagnetiske felter for at kunne 
fungere, og udstyr til produktion, 
transmission og måling af elektriske 
strømme og elektromagnetiske felter, og 
som er bestemt til brug ved en spænding på 
højst 1000 volt for vekselstrøms 
vedkommende og 1500 volt for jævnstrøms 
vedkommende

a) "elektrisk og elektronisk udstyr", i det 
følgende benævnt "EEE": udstyr, som er 
afhængigt af elektrisk strøm eller 
elektromagnetiske felter for at kunne 
fungere, og udstyr til produktion, 
transmission og måling af elektriske 
strømme og elektromagnetiske felter, som 
er omfattet af kategorierne i bilaget til 
RoHS-direktivet, og som er bestemt til 
brug ved en spænding på højst 1000 volt 
for vekselstrøms vedkommende og 1500 
volt for jævnstrøms vedkommende. Med 
afhængigt menes, at udstyret behøver 
elektricitet som primær energikilde for at 
opfylde dets grundlæggende funktion.

Or. en

Begrundelse

For at sikre bedre ensartethed og sammenhæng med den øvrige EU-lovgivning bør RoHS-
direktivet henvise til den eksisterende definition af "faste anlæg" i direktiv 2004/108/EF om 
elektromagnetisk kompatibilitet. Eksempler på faste anlæg er anlæg inden for petrokemi, 
fremstilling af biler, lægemidler, materialehåndtering, elproduktion, rensning af vand og 
fremstilling af papir samt visse elektriske anlæg.

Ændringsforslag 150
Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 3 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "elektrisk og elektronisk udstyr", i det 
følgende benævnt "EEE": udstyr, som er 
afhængigt af elektrisk strøm eller 
elektromagnetiske felter for at kunne 
fungere, og udstyr til produktion, 

a) "elektrisk og elektronisk udstyr", i det 
følgende benævnt "EEE": udstyr, som er 
afhængigt af elektrisk strøm eller 
elektromagnetiske felter for at kunne 
fungere, og udstyr til produktion, 
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transmission og måling af elektriske 
strømme og elektromagnetiske felter, og 
som er bestemt til brug ved en spænding på 
højst 1000 volt for vekselstrøms 
vedkommende og 1500 volt for jævnstrøms 
vedkommende

transmission og måling af elektriske 
strømme og elektromagnetiske felter, som 
er omfattet af kategorierne i bilag I.A til 
dette direktiv, og som er bestemt til brug 
ved en spænding på højst 1000 volt for 
vekselstrøms vedkommende og 1500 volt 
for jævnstrøms vedkommende. Med 
afhængigt menes, at udstyret behøver 
elektricitet som primær energikilde for at 
opfylde dets grundlæggende funktion

Or. en

Begrundelse

Begrebet "afhængigt" skal præciseres i henhold til Kommissionens vejledning (ofte stillede 
spørgsmål).

Ændringsforslag 151
Julie Girling

Forslag til direktiv
Artikel 3 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "elektrisk og elektronisk udstyr", i det 
følgende benævnt "EEE": udstyr, som er
afhængigt af elektrisk strøm eller 
elektromagnetiske felter for at kunne 
fungere, og udstyr til produktion, 
transmission og måling af elektriske 
strømme og elektromagnetiske felter, og 
som er bestemt til brug ved en spænding på 
højst 1000 volt for vekselstrøms 
vedkommende og 1500 volt for jævnstrøms 
vedkommende

a) "elektrisk og elektronisk udstyr", i det 
følgende benævnt "EEE": udstyr, som er 
afhængigt af elektrisk strøm eller 
elektromagnetiske felter for at kunne 
fungere, og udstyr til produktion, 
transmission og måling af elektriske 
strømme og elektromagnetiske felter, og 
som er bestemt til brug ved en spænding på 
højst 1000 volt for vekselstrøms 
vedkommende og 1500 volt for jævnstrøms 
vedkommende. Med afhængigt menes, at 
udstyret behøver elektricitet som
energikilde for at opfylde dets 
grundlæggende funktion.

Or. en

Begrundelse

Det bør defineres bedre, hvilke apparater der betragtes som "elektrisk og elektronisk udstyr". 
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Med dette ændringsforslag skelnes der mellem apparater, hvis grundlæggende funktion 
kræver elektricitet for at kunne opfyldes, og apparater, hvis grundlæggende funktion kan 
opfyldes selv uden elektricitet.

Ændringsforslag 152
Chris Davies, Dirk Sterckx

Forslag til direktiv
Artikel 3 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "fabrikant": enhver fysisk eller juridisk 
person, som fremstiller EEE eller får EEE 
konstrueret eller fremstillet under sit navn 
eller varemærke

b) "fabrikant": enhver fysisk eller juridisk 
person, som fremstiller EEE eller får EEE 
konstrueret eller fremstillet, eller 
markedsfører produktet under sit navn 
eller varemærke

Or. en

Begrundelse

Eftersom forordning (EF) nr. 765/2008 fungerer som reference for den igangværende 
omarbejdning af RoHS, bør definitionerne ensrettes dermed for at undgå forvirring og 
forskellig fortolkning.

Ændringsforslag 153
Chris Davies

Forslag til direktiv
Artikel 3 - litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) socioøkonomiske kriterier: virkninger 
– ud over virkningerne på menneskers 
sundhed og miljøet – af at pålægge en 
begrænsning eller substitution i forhold til 
fortsat anvendelse af det farlige stof. De 
socioøkonomiske kriterier henviser til 
pålideligheden af substitutionsprodukter 
og begrænsningerne i de immaterielle 
rettigheder til substitutionsstoffer

Or. en
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Begrundelse

Denne definition sikrer juridisk klarhed om anvendelsen af socioøkonomiske kriterier i 
undtagelsesprocessen. Den er i overensstemmelse med den opfattelse af socioøkonomiske 
kriterier, der anvendes i den socioøkonomiske analyse ifølge REACH, jf. REACH-
forordningens bilag XVI.

Ændringsforslag 154
Julie Girling

Forslag til direktiv
Artikel 2 - stk. 3 - litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) kabler, forbrugsvarer og tilbehør

Or. en

Begrundelse

Inkluderingen af kabler, forbrugsvarer og tilbehør kan vise sig at være meget problematisk på 
visse områder, særligt inden for sundhedssektoren, hvor kabler og tilbehør ofte anvendes, 
men har en anden funktion end at føre elektrisk strøm. Dette er desuden i overensstemmelse 
med ændringsforslag til artikel 3a, hvori der står følgende: "Med afhængigt menes, at 
udstyret behøver elektricitet som energikilde for at opfylde dets grundlæggende funktion", 
hvilket ofte ikke er tilfældet for kabler i medicinsk udstyr.

Ændringsforslag 155
Chris Davies

Forslag til direktiv
Artikel 3 - litra p a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

pa) "store stationære industriværktøjer": 
maskiner eller systemer, som er en 
kombination af udstyr, systemer, færdige 
produkter og/eller komponenter, og som 
er installeret af professionelle på et givet 
sted i industrimaskiner eller i en 
industriel bygning med det formål at 
udføre en bestemt opgave
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Or. en

Begrundelse

Definition som anvendt i Kommissionens dokument om ofte stillede spørgsmål vedrørende 
RoHS.

Ændringsforslag 156
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) "homogent materiale": materiale af 
fuldstændig ensartet sammensætning, der 
ikke kan skilles ad mekanisk til forskellige 
materialer, dvs. at materialerne principielt 
ikke kan skilles ad mekanisk vej, såsom 
ved skrue-, skære-, knuse-, male- og 
slibeprocesser

l) "homogent materiale": enten:

- materiale, som kun består af et materiale 
hele vejen igennem
- en kombination af flere materialer, som 
ikke kan skilles ad mekanisk til forskellige 
materialer, dog ikke 
overfladebelægninger
- en overfladebelægning, eller
- små komponenter eller materialer, som 
har en størrelse på 4 mm³ eller mindre

Or. en

Begrundelse

En definition er vigtig for at sikre, at der opnås retssikkerhed i forhold til prøvetagning og 
forsøg. Med henblik på at skabe retssikkerhed bør der være en særskilt definition af "at 
skille ad mekanisk".
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Ændringsforslag 157
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra l a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

la) "at skille ad mekanisk": at materialer 
i princippet kan adskilles ad mekanisk vej, 
såsom ved skrue-, skære-, knuse-, male-
og slibeprocesser

Or. en

Begrundelse

En definition er vigtig for at sikre, at der opnås retssikkerhed i forhold til prøvetagning og 
forsøg. Med henblik på at skabe retssikkerhed bør der være en særskilt definition af "at 
skille ad mekanisk".

Ændringsforslag 158
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra l a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

la) "at skille ad mekanisk": at materialer 
i princippet kan adskilles ad mekanisk vej, 
såsom ved en skrue-, skære-, knuse-, 
male- og slibeproces

Or. en

Begrundelse

Denne definition præciserer definitionen af "homogent materiale".
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Ændringsforslag 159
Jill Evans

Forslag til direktiv
Artikel 3 - litra p a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

pa) "nanomateriale": ethvert bevidst 
fremstillet materiale, som har en eller 
flere dimensioner af en størrelse på 100 
nm eller mindre, eller som består af 
separate funktionelle dele, enten indeni 
eller på overfladen, hvoraf mange har en 
eller flere dimensioner af en størrelse på 
100 nm eller mindre, herunder strukturer, 
agglomerater eller aggregater, som kan 
være større end 100 nm, men som bevarer 
egenskaber, der er karakteristiske for 
nanoskala.
Egenskaber, der er karakteristiske for 
nanoskala, omfatter følgende:
i) egenskaber, der er forbundet med det 
store specifikke overfladeareal af de 
pågældende materialer og/eller
ii) specifikke fysisk-kemiske egenskaber, 
der er forskellige fra de fysisk-kemiske 
egenskaber, der kendetegner det samme 
materiale i ikkenanoform.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at introducere en definition af nanomaterialer. Denne definition er den, 
som alle tre institutioner er blevet enige om i forbindelse med forordningen om nye fødevarer.

Ændringsforslag 160
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Forslag til direktiv
Artikel 3 - litra p a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

pa) "nanomateriale": ethvert bevidst 
fremstillet materiale, som har en eller 
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flere dimensioner af en størrelse på op til 
300 nm, eller som består af separate 
funktionelle dele, enten indeni eller på 
overfladen, hvoraf mange har en eller 
flere dimensioner af en størrelse på op til 
300 nm, herunder strukturer, 
agglomerater eller aggregater, og 
følgende materialer kan være større end 
300 nm, men bevarer egenskaber, der er 
karakteristiske for nanoskala:
i) egenskaber, der er forbundet med det 
store specifikke overfladeareal af de 
pågældende materialer
ii) specifikke fysisk-kemiske egenskaber, 
der er forskellige fra de fysisk-kemiske 
egenskaber, der kendetegner det samme 
materiale i ikkenanoform.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på mærkning af specifikke nanostoffer og potentielle fremtidige bestemmelser om 
nanomateriale er det nødvendigt at have en omfattende definition af nanomateriale for at 
maksimere forbrugerbeskyttelsen. Definitionen bør tage højde for et bredt størrelsesområde 
(op til 300 nm) og de pågældende materialers specifikke nanoegenskaber samt omfatte 
agglomerater og aggregater.

Ændringsforslag 161
Jill Evans

Forslag til direktiv
Artikel 3 - litra p a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

pa) "forbrugsvare": enhver enhed, der 
består af en eller flere elektriske eller 
elektroniske dele, som er nødvendig for at 
EEE kan fungere, og som omvendt heller 
ikke kan fungere uden EEE 

Or. en
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Begrundelse

I lyset af den indbyrdes afhængighed mellem EEE og forbrugsvarer bør forbrugsvarer også 
medtages i direktivet, og dette understreges af, at de normalt har en kortere levetid og derfor 
hurtigere bliver til affald end EEE. Der bør derfor medtages en definition. Denne definition er 
begrænset til enheder, som har elektriske/elektroniske dele. Den ville således omfatte bl.a. de 
nuværende tonerpatroner, men ikke cd'er, printerpapir, maskinopvaskepulver eller borebits.

Ændringsforslag 162
Christofer Fjellner

Forslag til direktiv
Artikel 3 - litra p a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

pa) "fast anlæg": fast anlæg i henhold til 
artikel 2, litra c, i direktiv 2004/108/EF 
om elektromagnetisk kompatibilitet, som 
samles og installeres med henblik på 
permanent anvendelse på et på forhånd 
fastsat sted

Or. en

Begrundelse

For at sikre ensartethed med den øvrige EU-lovgivning bør RoHS-direktivet henvise til den 
eksisterende definition af "faste anlæg" i direktiv 2004/108/EF om elektromagnetisk 
kompatibilitet. Industrielt udstyr, som anvendes på fabrikker og i industrielle processer bør 
forblive uden for anvendelsesområdet, da Kommissionen ikke har vurderet deres 
miljømæssige relevans som væsentlig.
Definitionen af "færdigt produkt" bør medtages som defineret i dokumentet med ofte stillede
spørgsmål, da den vil bidrage til en bedre afgrænsning af anvendelsesområdet og forhindre 
usikkerhed omkring dele og komponenter.

Ændringsforslag 163
Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Artikel 3 - litra p a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

pa) "fast anlæg": fast anlæg i henhold til 
artikel 2, litra c, i direktiv 2004/108/EF 
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om elektromagnetisk kompatibilitet

Or. en

Begrundelse

For at sikre bedre ensartethed og sammenhæng med den øvrige EU-lovgivning bør RoHS-
direktivet henvise til den eksisterende definition af "faste anlæg" i direktiv 2004/108/EF om 
elektromagnetisk kompatibilitet. Industrielt udstyr, som anvendes på fabrikker og i 
industrielle processer bør forblive uden for anvendelsesområdet. For det første fordi deres 
miljømæssige relevans ikke er blevet vurderet som væsentlig i Kommissionens forberedende 
undersøgelser, og for det andet fordi denne type udstyr ikke ender i de kommunale 
affaldsstrømme.

Ændringsforslag 164
Chris Davies, Holger Krahmer, Dirk Sterckx

Forslag til direktiv
Artikel 3 - litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa)"fast anlæg": en bestemt kombination 
af forskellige typer af apparater og, hvis 
relevant, andet udstyr, der samles og 
installeres med henblik på permanent 
anvendelse på et på forhånd fastsat sted

Or. en

Begrundelse

Med det formål at sikre en fælles fortolkning af begrebet "fast anlæg" i alle medlemsstater 
bør der medtages en definition. Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (2004/108/EF) 
indeholder denne definition.
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Ændringsforslag 165
Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 3 - litra p a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

pa) "fast anlæg": fast anlæg i henhold til 
artikel 2, litra c, i direktiv 2004/108/EF om 
elektromagnetisk kompatibilitet, som 
samles og installeres med henblik på 
permanent anvendelse på et på forhånd 
fastsat sted

Or. en

Begrundelse

Vejledningen i Kommissionens dokument om ofte stillede spørgsmål bør introduceres for at 
forbedre retssikkerheden.

Ændringsforslag 166
Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 3 - litra p b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

pb) "færdigt produkt": ethvert apparat 
eller enhver udstyrsenhed, der har en 
direkte funktion, egen afskærmning og, 
hvis relevant, porte og forbindelser til brug 
for slutbrugeren. "Direkte funktion": 
enhver funktion ved en komponent eller et 
færdigt produkt, der opfylder den tilsigtede 
anvendelse som angivet af producenten i 
brugsvejledningen til slutbrugeren. Denne 
anvendelse kan tilgås uden yderligere 
justeringer eller forbindelser end enkle 
justeringer og forbindelser, som enhver 
person kan udføre.

Or. en
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Begrundelse

Vejledningen i Kommissionens dokument om ofte stillede spørgsmål bør introduceres for at 
forbedre retssikkerheden.

Ændringsforslag 167
Jill Evans

Forslag til direktiv
Artikel 3 - litra p b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

pb) "tilbehør": enhver enhed, der består 
af en eller flere elektriske eller 
elektroniske dele, som er konstrueret til 
anvendelse sammen med EEE, som ikke 
er nødvendig for at EEE kan fungere, 
men som ikke kan fungere uden EEE

Or. en

(Erstatning for ændringsforslag 27).Begrundelse

RoHS bør også omfatte tilbehør. Der bør derfor medtages en definition. Denne definition er 
begrænset til enheder, som har elektriske/elektroniske dele. Den ville således omfatte f.eks. 
separate linser til digitalkameraer, men ikke omfatte tasken til kameraet eller linsen.

Ændringsforslag 168
Chris Davies

Forslag til direktiv
Artikel 3 - litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) "tilbehør": enhver separat elektrisk 
enhed, som anvendes sammen med EEE 
for at skabe funktionalitet, energi eller 
brugerinteraktion med EEE.

Or. en
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Begrundelse

Den definition, som ordføreren foreslår, risikerer at omfatte ikke-elektriske komponenter i 
EEE, f.eks. papir. Den definition, der her foreslås, ekskluderer papir, men inkluderer 
telefonopladere og computermus.

Ændringsforslag 169
Jill Evans

Forslag til direktiv
Artikel 3 - litra p c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

pc) "elektrisk eller elektronisk del": 
enhver enhed med to eller flere 
forbindelseskabler eller metalplader, som 
er en del af et elektrisk kredsløb, og som 
skal opfylde en separat funktion

Or. en

Begrundelse

Idet de nyligt introducerede definitioner på "forbrugsvare" og "tilbehør" henviser til at 
omfatte en "elektrisk eller elektronisk del", bør der gives en definition på sådanne dele.

Ændringsforslag 170
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Forslag til direktiv
Artikel 3 - litra p c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

pc) "transportmiddel": et køretøj med 
flere end to hjul, som anvendes til 
transport af personer eller gods, såsom 
fly, skibe, tog, sporvogne, busser, lastbiler 
og biler

Or. en
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Begrundelse

Der er behov for en definition som følge af indførelsen af en undtagelse for "transportmidler" 
i henhold til artikel 2.

Ændringsforslag 171
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Forslag til direktiv
Artikel 3 - litra p d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(pd)"store faste industrianlæg": en 
bestemt kombination af forskellige typer 
af apparater og, hvis relevant, andet 
udstyr, der er beregnet til anvendelse i 
industrimiljøer, samles og installeres 
permanent på et på forhånd fastsat sted, 
og som ikke kan fjernes uden at ødelægge 
bygningen eller dele af bygningen;

Or. en

Begrundelse

Der er behov for en definition som følge af indførelsen af en undtagelse for "store faste 
industrianlæg" i henhold til artikel 2.

Ændringsforslag 172
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Forslag til direktiv
Artikel 3 - litra p e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(pe) "store industriværktøjer": maskiner 
eller systemer, der udelukkende er 
beregnet til brug i industrien. De 
installeres af specialuddannet personale, 
der er ansat af producenten, brugeren, en 
repræsentant for producenten eller andre 
specialuddannede fagfolk, der 
udelukkende er ansvarlige for 
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installationen. De anbringes permanent 
under deres anvendelsesperiode.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for en definition som følge af indførelsen af en undtagelse for "store 
industriværktøjer" i henhold til artikel 2.

Ændringsforslag 173
Frédérique Ries

Forslag til direktiv
Artikel 3 - litra p a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(pa)"store faste industrianlæg": en 
bestemt kombination af forskellige typer 
af apparater og, hvis relevant, andet 
udstyr, der er beregnet til anvendelse i 
industrimiljøer, samles og installeres 
permanent på et på forhånd fastsat sted, 
herunder varmeanlæg, og som normalt 
ikke kan fjernes uden at ødelægge 
bygningen eller dele af bygningen;

Or. en

Begrundelse

Der er ligeledes behov for en klar definition store faste industrianlæg.

Ændringsforslag 174
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Forslag til direktiv
Artikel 3 - litra p f (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(pf) "udviklingskøretøjer": inkluderer 
kontrolpaneler og systemer til evaluering, 
validering, demonstration eller udvikling 
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og teknisk udarbejdelse af prøver, der ikke 
skal bringes i omsætning som en enkel 
funktionel eller kommerciel helhed;

Or. en

Begrundelse

Der er behov for en definition som følge af indførelsen af en undtagelse for 
"udviklingskøretøjer" i henhold til artikel 2.

Ændringsforslag 175
Åsa Westlund

Forslag til direktiv
Artikel 3 - litra p a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(pa) Nanomaterialer: alle forsætligt 
fremstillede materialer, hvis 
partikelstørrelse er blevet ændret.

Or. sv

Begrundelse

En definition af nanomaterialer er på sin plads, eftersom de bliver nævnt i direktivet.

Ændringsforslag 176
Bogusław Sonik

Forslag til direktiv
Artikel 3 - litra p a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(pa) "korrekt funktion” betyder drift af 
den funktion, der bruger mest energi

Or. pl
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Begrundelse

Som følge af denne definition bliver det nemmere at identificere nyttiggørelse af elektrisk og 
elektronisk udstyr. Det forhindrer fejlagtige fortolkninger og løser problemer med 
hybridapparater, der ikke er direkte styret af strøm, men besidder elektroniske elementer, der 
bistår til apparatets funktion. Som følge af direktivets artikel 3a er udstyr med en direkte 
virkning beregnet til transmission, måling og frembringelse af elektrisk strøm og 
elektromagnetiske felter.

Ændringsforslag 177
Bogusław Sonik

Forslag til direktiv
Artikel 3 - litra p b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(pb) "en undtagelse af A-typen" betyder 
en undtagelse fra forbuddet nævnt i 
artikel 4, stk. 1, eftersom der ikke findes 
tekniske løsninger for denne anvendelse, 
eller eftersom løsningerne ikke er 
udbredt. Det er ellers muligt at producere 
udstyr med den samme kvalitet ved hjælp 
af et substitutionsprodukt

Or. pl

Ændringsforslag 178
Bogusław Sonik

Forslag til direktiv
Artikel 3 - litra p c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(pc) "en undtagelse af B-typen" betyder 
en undtagelse fra forbuddet nævnt i 
artikel 4, stk. 1, eftersom de fysiske 
muligheder eller et elements fysisk-
kemiske egenskaber ikke er tilstrækkelige 
til at udarbejde en teknologi til produktion 
af materiale af den samme kvalitet
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Or. pl

Begrundelse

Indførelsen af typeundtagelser i ændringsforslagene til artikel 5.1b og artikel 5.1bb gør det 
muligt at harmonisere en undtagelsestabel til direktivet. Undtagelsernes særegne 
nummerering bevares samtidig. Bevarelsen af nummereringen er vigtig for de 
erhvervsdrivende med henblik på at undgå unødvendige omkostninger forbundet med 
tilpasning af dokumentationen. Indførelsen af typeundtagelser tillader på en nem måde at 
skelne mellem rent tekniske undtagelser, hvor de erhvervsdrivende har problemer med at 
tilpasse teknologien, og rent fysiske undtagelser, hvor de erhvervsdrivende har problemer 
med elementernes egenskaber.

Ændringsforslag 179
Jill Evans

Forslag til direktiv
Artikel 4 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at nyt elektrisk 
og elektronisk udstyr EEE, herunder 
reservedele til reparation af udstyr eller 
genbrug heraf, der bringes i omsætning fra 
den 1. juli 2006, ikke indeholder stoffer 
anført i bilag IV. 

1. Medlemsstaterne sikrer, at nyt elektrisk 
og elektronisk udstyr EEE, herunder 
reservedele til reparation af udstyr eller 
genbrug heraf, kabler, forbrugsvarer og 
tilbehør samt dele til ajourføring af 
funktioner eller opgradering af kapacitet,
der markedsføres, ikke indeholder stoffer 
anført i bilag IV, del A. 

Or. en

(Erstatning for ændringsforslag 28).

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en følge af med medtagelsen af kabler, forbrugsvarer og tilbehør i 
direktivet. Direktiver finder ligeledes anvendelse på dele til ajourføring af funktioner eller 
opgradering af kapacitet. En underinddeling af bilag IV er nødvendig for at skabe en 
fremtidig tidslinje for nye restriktioner.
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Ændringsforslag 180
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Forslag til direktiv
Artikel 4 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at nyt elektrisk 
og elektronisk udstyr EEE, herunder 
reservedele til reparation af udstyr eller 
genbrug heraf, der markedsføres, ikke 
indeholder stoffer anført i bilag IV. 

1. Medlemsstaterne sikrer, at nyt elektrisk 
og elektronisk udstyr EEE, herunder 
reservedele til reparation af udstyr eller 
genbrug heraf, ajourføring af funktioner 
eller opgradering af kapacitet, der 
markedsføres, ikke indeholder stoffer 
anført i bilag IV. 

Or. en

Begrundelse

Denne ændring svarer til ordførerens ændringsforslag 28. Den gentages i dette punkt for at 
indføre underinddelingen af bilag IV i del A og del B.

Ændringsforslag 181
Jill Evans

Forslag til direktiv
Artikel 4 - stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne sikrer, at nyt 
elektrisk og elektronisk udstyr EEE, 
herunder reservedele til reparation af 
udstyr eller genbrug heraf, kabler, 
forbrugsvarer og tilbehør samt dele til 
ajourføring af funktioner eller 
opgradering af kapacitet, der bringes i 
omsætning, ikke indeholder stoffer anført 
i bilag IV, del B.

Or. en
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(Erstatning for ændringsforslag 29).

Begrundelse

En underinddeling af bilag IV er nødvendig for at skabe en fremtidig tidslinje for nye 
restriktioner.

Ændringsforslag 182
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Forslag til direktiv
Artikel 4 - stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne sikrer, at nyt 
elektrisk og elektronisk udstyr EEE, 
herunder reservedele til reparation af 
udstyr eller genbrug heraf, ajourføring af 
funktioner eller opgradering af kapacitet, 
der markedsføres, ikke indeholder stoffer 
anført i bilag IV, del B.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring svarer til ordførerens ændringsforslag 29. Den gentages i dette punkt for at 
indføre underinddelingen af bilag IV i del A og del B.

Ændringsforslag 183
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Forslag til direktiv
Artikel 4 - stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Medlemsstaterne sikrer, at nyt 
elektrisk og elektronisk udstyr EEE, 
herunder stoffer angivet i bilag IVa, 
mærkes i henhold til den metode, der 
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udvikles i art. 6, stk. 1, led 3 a (nyt). 

Or. en

Begrundelse

For nogle stoffer er mærkning blevet anbefalet af Öko-Instituttets forberedende undersøgelse. 
Hvor mærkning forbedrer genanvendelighed og sikkerhed under WEEE-behandling samt 
bidrager til forbrugeroplysning, bør denne mulighed tages i betragtning. En optimal 
sammenhæng med direktiv 2005/32/EF om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt 
design af energiforbrugende produkter skal sikres. (Dette ændringsforslag er forbundet med 
ændringsforslaget til artikel 6, stk. 1, led 3 a (nyt) og til ændringsforslaget til bilag IVa (nyt)).

Ændringsforslag 184
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Forslag til direktiv
Artikel 4 - stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Stk. 1 finder ikke anvendelse på 
reservedele til reparation af udstyr eller 
på genbrug af følgende:

udgår

a) EEE bragt i omsætning inden den 1. 
juli 2006
b) medicinske anordninger bragt i 
omsætning inden den 1. januar 2014
c) anordninger, der er beregnet til in 
vitro-diagnostik, bragt i omsætning inden 
den 1. januar 2016
d) overvågnings- og 
reguleringsinstrumenter bragt i 
omsætning inden den 1. januar 2014

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til juridisk klarhed dækkes dette i artikel 2, som i vores forslag.
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Ændringsforslag 185
Bogusław Sonik

Forslag til direktiv
Artikel 4 - stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Stk. 1 finder ikke anvendelse på 
reservedele til reparation af udstyr eller 
på genbrug af følgende:

udgår

a) EEE bragt i omsætning inden den 1. 
juli 2006
b) medicinske anordninger bragt i 
omsætning inden den 1. januar 2014
c) anordninger, der er beregnet til in 
vitro-diagnostik, bragt i omsætning inden 
den 1. januar 2016
d) overvågnings- og 
reguleringsinstrumenter bragt i 
omsætning inden den 1. januar 2014
e) industrielle overvågnings- og 
reguleringsinstrumenter bragt i 
omsætning inden den 1. januar 2017
f) EEE, der er omfattet af en fritagelse, og 
som blev bragt i omsætning, inden 
fritagelsen udløb.

Or. pl

Begrundelse

Delene i dette punkt er flyttet til bilag IIIa for at gøre direktivet mere gennemskueligt. Bilaget 
omhandler udstyr, der er fritaget fra direktivet.

Ændringsforslag 186
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 4 - stk. 4 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Stk. 1 finder ikke anvendelse på 4. Stk. 1 finder ikke anvendelse på 
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reservedele til reparation af udstyr eller på 
genbrug af følgende:

reservedele til garanti eller til 
understøttelse af reparation eller 
rekalibrering af industrielle instrumenter 
til kontrol eller overvågning eller på 
genbrug, ajourføring af funktioner eller 
opgradering af kapacitet af følgende:

Or. en

Begrundelse

Undtagelser for reservedele er nødvendige for at forlænge levetiden for industrielle 
instrumenter til overvågning og kontrol samt vedligeholde nøjagtigheden af deres ydelse ved 
rekalibrering. Reservedele, der leveres under garantiperioden og eftergarantiperioden letter 
reparation af EEE i løbets af dets servicelevetid efter den første levering til 
førstegangsbrugeren. Reservedele anvendes ligeledes på midlertidig byttebasis, mens 
industrielle instrumenter til overvågning og kontrol, der er ude af brug, rekalibreres for at 
vedligeholde deres nøjagtighed, inden de efterfølgende returneres til brugerne, hvilket 
minimerer nedetiden for industrianlæg.

Ændringsforslag 187
Chris Davies

Forslag til direktiv
Artikel 4 - stk. 4 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Stk. 1 finder ikke anvendelse på 
reservedele til reparation af udstyr eller på 
genbrug af følgende:

4. Stk. 1 finder ikke anvendelse på 
reservedele til garanti eller til 
understøttelse af reparation eller 
rekalibrering af industrielle instrumenter 
til kontrol eller overvågning eller på 
genbrug, ajourføring af funktioner eller 
opgradering af kapacitet af følgende:

Or. en

Begrundelse

Undtagelser for disse "ikke-til-salg"-udvekslinger er nødvendige for at forlænge udstyrets 
levetid og vedligeholde dets nøjagtighed ved rekalibrering.
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Ændringsforslag 188
Jill Evans

Forslag til direktiv
Artikel 4 - stk. 4 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Stk. 1 finder ikke anvendelse på 
reservedele til reparation af udstyr eller på 
genbrug af følgende:

4. Stk. 1 finder ikke anvendelse på 
reservedele til reparation af udstyr eller på 
genbrug, kabler, forbrugsvarer og tilbehør 
samt dele til ajourføring af funktioner 
eller opgradering af kapacitet af følgende:

Or. en

(Erstatning for ændringsforslag 30. Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 4, stk. 
1.)

Begrundelse

Hvis det generelle anvendelsesområde udvides til at gælde for kabler, forbrugsvarer og 
tilbehør samt for dele til ajourføring af funktioner eller opgradering af kapacitet, skal dette
afspejles i den tilsvarende undtagelse.

Ændringsforslag 189
Chris Davies

Forslag til direktiv
Artikel 4 - stk. 4 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Stk. 1 finder ikke anvendelse på 
reservedele til reparation af udstyr eller på 
genbrug af følgende:

4. Stk. 1 finder ikke anvendelse på 
reservedele til garanti eller til 
understøttelse af reparation eller 
rekalibrering af industrielle instrumenter 
til kontrol eller overvågning eller på 
genbrug, ajourføring af funktioner eller 
opgradering af kapacitet af følgende:

Or. en

Begrundelse

Undtagelser for disse "ikke-til-salg"-udvekslinger er nødvendige for at forlænge udstyrets 
levetid og vedligeholde dets nøjagtighed ved rekalibrering.
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Ændringsforslag 190
Chris Davies

Forslag til direktiv
Artikel 4 - stk. 4 - litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) for så vidt angår udstyr mellem 
virksomheder, hvor der genanvendes dele 
fra udstyr, som blev markedsført før 1. juli
2006, og hvor genbrug af de genanvendte 
dele kan spores og verificeres, kan 
genbrugsprocessen revideres til 
foreskrevne standarder, og forbrugeren 
underrettes tydeligt om genbrug af dele. 
Denne undtagelse er gyldig for en 
tiårsperiode efter dette direktivs 
ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Beregnet til at sikre, at producenter, især dem, der fremstiller printer- og kopiudstyr, kan 
indsamle dele fra deres gamle maskiner og genbruge disse i nye maskiner. I mange tilfælde 
har størstedelen af delene i sådanne maskiner ikke været udsat for slid under normal drift og 
er så gode som nye, hvis de genanvendes.

Ændringsforslag 191
Esther de Lange, Judith A. Merkies, Gerben-Jan Gerbrandy, Peter van Dalen, Kartika 
Tamara Liotard, Ria Oomen-Ruijten

Forslag til direktiv
Artikel 4 - stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Stk. 1 gælder ikke for genanvendelse 
af reservedele fra EEE, som blev 
markedsført før 1. juli 2006, i udstyr, der 
markedsføres før 1. juli 2016, forudsat at 
genanvendelse sker i reviderbare 
retursystemer med lukket kredsløb mellem 
virksomheder, og forbrugeren underrettes 
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om genbrug af dele.

Or. en

Begrundelse

For at sikre ressourceeffektivitet skal EU fremme genbrug yderligere. For tidlig bortskaffelse, 
destruktion eller udskiftning af velfungerende og genanvendelige reservedele, som følge af at 
de er markedsført før 1. juli 2006 og ikke overholder RoHS-restriktioner, ville medføre en 
unødvendig miljøbyrde. Hvis denne midlertidige undtagelse ikke vedtages, vil det medføre 
bortskaffelse af hele udstyret, inklusive størstedelen af reservedele, der overholder RoHs-
standarderne. Da genbrug sker i et lukket retursystem, vil skrotningen af disse dele blive nøje 
kontrolleret og håndteret.

Ændringsforslag 192
Bogusław Sonik

Forslag til direktiv
Artikel 4 - stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Stk. 1 finder ikke anvendelse på aktive, 
implantable medicinske anordninger. 
Kommissionen undersøger inden 2020, 
om den skal foreslå, at aktive, implantable 
medicinske anordninger omfattes af 
direktivet.

udgår

Or. pl

Begrundelse

Delene i dette punkt er flyttet til bilag IIIa for at gøre direktivet mere gennemskueligt. Bilaget 
omhandler udstyr, der er fritaget fra direktivet. 

Ændringsforslag 193
Chris Davies

Forslag til direktiv
Artikel 4 - stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Stk. 1 finder ikke anvendelse på aktive, 
implantable medicinske anordninger. 

5. Stk. 1 finder ikke anvendelse på aktive, 
implantable medicinske anordninger. 
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Kommissionen undersøger inden 2020, om 
den skal foreslå, at aktive, implantable 
medicinske anordninger omfattes af 
direktivet.

Kommissionen undersøger inden 2020 
udelukkelsen af aktive, implantable 
medicinske anordninger med henblik på at
vurdere tilgængeligheden af egnede sikre 
og pålidelige alternativer baseret på 
videnskabelige og teknologisk rådgivning, 
og om den skal foreslå, at disse omfattes af 
direktivet.

Or. en

Begrundelse

Hensigten er at sikre, at der ikke er konflikt med behovet for at sikre, at aktive, implantable 
medicinske anordninger er tilgængelige. 

Ændringsforslag 194
Jill Evans

Forslag til direktiv
Artikel 4 - stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Stk. 1a finder ikke anvendelse på 
reservedele til reparation eller genbrug, 
kabler, forbrugsvarer og tilbehør samt 
dele til ajourføring af funktioner eller 
opgradering af kapacitet, af følgende:
(a) EEE, der markedsføres før [...*],
(b) EEE, som drager fordel af en 
undtagelse, og som blev markedsført før 
den pågældende undtagelses udløb. 

* indsæt dato 42 måneder efter 
ikrafttrædelsen.

Or. en

(Erstatning for ændringsforslag 32).

Begrundelse

Undtagelsen for kabler, forbrugsvarer, tilbehør og reservedele til EEE, der blev markedsført 
før anvendelsen af de nye restriktioner, eller til EEE, der drager fordel af en undtagelse, og 
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som blev markedsført før den pågældende undtagelse udløb, skal tilsvarende finde anvendelse 
på de nye restriktioner.

Ændringsforslag 195
Jill Evans

Forslag til direktiv
Artikel 4 - stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

26. Stk. 1 finder ikke anvendelse på de 
anvendelser, der er opført i bilaget V og 
VI.

26. Stk. 1 og 1a finder ikke anvendelse på 
de anvendelser, der er opført i bilaget V,
VI og VIa.

Or. en

(Rettelse til en oversigt, der erstatter ændringsforslag 33. Ændringsforslaget hænger sammen 
med ændringsforslag til art. 2, stk. 1, og art. 4, stk. 1, litra a), bilag I og bilag VIa.)

Begrundelse

Indførelsen af et åbent anvendelsesområde kræver et separat bilag for at tillade anvendelser, 
der er undtaget fra forbuddet i art. 4, stk. 1, for EEE, der for nuværende ikke falder inden for 
RoHS' anvendelsesområder, da de ikke er omfattet af de første 10 kategorier. Der skal være 
mulighed for undtagelser fra den i stk. 1 foreslåede nye restriktion.

Ændringsforslag 196
Bogusław Sonik

Forslag til direktiv
Artikel 4 - stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

26. Stk. 1 finder ikke anvendelse på de 
anvendelser, der er opført i bilaget V og 
VI.

26. Stk. 1 finder ikke anvendelse på de 
anvendelser, der er opført i bilag V.

Or. pl

Begrundelse

Bilag VI er optaget i bilag V. Det er ikke nogen grund til at føre en separat liste over 
undtagelser, der kun omhandler medicinsk udstyr, overvågning og kontrol. Det kan skabe 
forvirring, når fabrikanter skal opføre udstyret i en bestemt gruppe. Denne ændring 
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begrunder indførelsen af typeundtagelser i artikel 5.1b og 5.1.bb samt ændringen i artikel 2.1, 
hvormed der indføres en åben anvendelse af direktivet.


