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Tarkistus 77
Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
95 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 114 artiklan,

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella oikeusperusta sopeutetaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
mukanaan tuomiin muutoksiin.

Tarkistus 78
Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 viite

Komission teksti Tarkistus

toimivat perustamissopimuksen 
251 artiklassa määrätyn menettelyn 
mukaisesti,

toimivat Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 294 artiklassa
määrätyn menettelyn mukaisesti,

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella oikeusperusta sopeutetaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
mukanaan tuomiin muutoksiin.
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Tarkistus 79
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Åsa Westlund

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Tutkimuksessa, jonka komissio teetti 
vaarallisten aineiden käytöstä sähkö- ja 
elektroniikkalaitteissa, suositeltiin 
painokkaasti orgaanisten bromi- ja 
klooriyhdisteiden poistamista käytöstä
asteittain, sillä ne saattavat muodostaa 
polybromattuja ja polykloorattuja 
dioksiineja ja furaaneja jätteenkäsittelyn 
yhteydessä, ja PVC:n poistaminen 
käytöstä asteittain asetettiin siinä 
valikoivien riskinhallintavaihtoehtojen 
edelle, jotta voidaan vähentää PVC:n ja 
sen lisäaineiden ja vaarallisten 
palamistuotteiden päästöjä. Siinä 
suositeltiin myös merkintöjen 
edellyttämistä berylliumiin ja 
berylliumoksidiin ja näiden poistamista 
käytöstä asteittain sekä lukuisten muiden 
tarkasteltujen aineiden 
markkinavalvontaa.

Or. en

Perustelu

On syytä viitata Öko-Institutin antamiin suosituksiin ja niiden eri vaihtoehtoihin ja pitää 
mielessä, että ehdotukset ulottuvat suositusta pitemmälle ja sisällyttävät aineita liitteeseen IV.

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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Nanomateriaalien turvallisuudesta 
ihmisten terveydelle ja ympäristölle ei ole 
olemassa tieteellistä varmuutta, eikä 
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nanomateriaaleista ole olemassa 
kansainvälisesti sovittua määritelmää tai 
testiohjeita; Kehittymässä olevia ja 
vastikään havaittuja terveysriskejä 
käsittelevä komission tiedekomitea 
hyväksyi 28.–29. syyskuuta 2005 
nanotekniikkaa koskevan lausunnon, 
jossa todettiin, että riskien arviointia 
koskevassa tietämyksessä on suuria 
puutteita ja että nykyisin käytössä olevilla 
toksikologisilla ja ekotoksikologisilla 
menetelmillä ei kyetä käsittelemään 
kaikkia nanohiukkasiin liittyviä 
kysymyksiä. Yleistyvän tieteellisen 
näkemyksen mukaan tietyt hiilestä tehdyt 
nanoputket saattavat käyttäytyä 
asbestikuitujen tavoin, jolloin niillä olisi 
vakavia terveysvaikutuksia ihmisten 
kannalta. Sama pätee 
nanohopeahiukkasiin, jotka saattavat 
päätyä ympäristöön ja niillä voi olla 
vakavia vaikutuksia maaperään sekä 
vedessä ja maalla eläviin organismeihin.

Or. en

Perustelu

Vuonna 2009 kehittymässä olevia nanoteknologioita koskevassa tutkimushankkeessa 
havaittiin, että markkinoilla on 807 nanomateriaaleja sisältävää tuotetta, joista jotkut ovat 
sähkö- ja elektroniikkalaitteita. Nanotoksikologien keskuudessa vallitsee yhteisymmärrys 
siitä, että terveyteen ja ympäristöön vaikuttavat vakavat riskit ovat todellisia ja että 
nanomateriaaleja koskevat ennaltaehkäisevät toimet ovat siksi oikeutettuja. Tarkistus liittyy 
4 artiklan 1 kohdan b alakohtaan (uusi) liittyvään tarkistukseen, jossa ehdotetaan merkintää 
nanohopealle ja hiilestä tehtyihin nanoputkiin.

Tarkistus 81
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvia aineita on tutkittu tieteellisesti ja 

(6) Ennen rajoitusten käyttöönottoa 
tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvia 
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arvioitu perusteellisesti, minkä lisäksi sekä 
yhteisön että kansallisella tasolla on 
toteutettu niitä koskevia erilaisia 
toimenpiteitä.

aineita olisi tutkittava tieteellisesti ja 
arvioitava perusteellisesti, minkä lisäksi 
sekä yhteisön että kansallisella tasolla olisi 
toteutettava niitä koskevia erilaisia 
toimenpiteitä.

Or. en

Perustelu

Liitteessä III lueteltujen aineiden arviointia ei vielä ole saatu valmiiksi.

Tarkistus 82
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvia aineita on tutkittu tieteellisesti ja 
arvioitu perusteellisesti, minkä lisäksi sekä 
yhteisön että kansallisella tasolla on 
toteutettu niitä koskevia erilaisia 
toimenpiteitä.

(6) Ennen rajoitusten käyttöönottoa 
tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvia 
aineita olisi tutkittava tieteellisesti ja 
arvioitava perusteellisesti, minkä lisäksi 
sekä yhteisön että kansallisella tasolla olisi 
toteutettava niitä koskevia erilaisia 
toimenpiteitä.

Or. en

Perustelu

Liitteessä III olevien aineista ollaan suorittamassa arviointia, jonka olisi oltava 
perinpohjainen; tätä työtä ei kuitenkaan ole vielä saatettu loppuun.

Tarkistus 83
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvia aineita on tutkittu tieteellisesti ja 

(6) Tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvia aineita on yhtäältä tutkittu 
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arvioitu perusteellisesti, minkä lisäksi sekä 
yhteisön että kansallisella tasolla on 
toteutettu niitä koskevia erilaisia 
toimenpiteitä.

tieteellisesti ja arvioitu perusteellisesti, 
minkä lisäksi sekä yhteisön että 
kansallisella tasolla on toteutettu niitä 
koskevia erilaisia toimenpiteitä. Toisaalta 
tällaista työtä on tehtävä ennen 
mahdollisia rajoituksia ja/tai toimia 
koskevien päätösten tekemistä.

Or. en

Perustelu

Komission mainitsemaa tieteellistä työtä ei ole vielä saatettu päätökseen kaikkien aineiden 
osalta, erityisesti liitteessä III lueteltujen aineiden osalta, jotka on tarkoitettu arvioitaviksi.

Tarkistus 84
Julie Girling

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvia aineita on tutkittu tieteellisesti ja 
arvioitu perusteellisesti, minkä lisäksi sekä 
yhteisön että kansallisella tasolla on 
toteutettu niitä koskevia erilaisia 
toimenpiteitä.

(6) Tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvia aineita on tutkittu tieteellisesti ja 
arvioitu perusteellisesti, minkä lisäksi sekä 
yhteisön että kansallisella tasolla on 
toteutettu niitä koskevia erilaisia 
toimenpiteitä. Liitteessä III luetellut aineet 
olisi tutkittava tieteellisesti ja arvioitava 
ennen rajoitusten käyttöönottoa.

Or. en

Perustelu

Liitteessä III olevista aineista ollaan suorittamassa arviointia, jonka olisi oltava 
perinpohjainen; tätä työtä ei kuitenkaan ole vielä saatettu loppuun.
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Tarkistus 85
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tässä direktiivissä säädetyissä 
toimenpiteissä on otettu huomioon 
olemassa olevat kansainväliset ohjeet ja 
suositukset, ja ne perustuvat käytettävissä 
olevien tieteellisten ja teknisten tietojen 
arviointiin. Toimenpiteet ovat tarpeen, jotta 
voidaan saavuttaa ihmisten ja eläinten 
terveyden sekä ympäristön suojelun haluttu 
taso, kun otetaan huomioon riskit, joita 
näiden toimenpiteiden toteuttamatta 
jättäminen todennäköisesti aiheuttaisi 
yhteisössä. Näitä toimenpiteitä olisi 
tarkasteltava jatkuvasti uudelleen, ja 
tarvittaessa niitä olisi mukautettava 
käytettävissä olevien teknisten ja 
tieteellisten tietojen perusteella.

(7) Tässä direktiivissä säädetyissä 
toimenpiteissä on otettu huomioon 
olemassa olevat kansainväliset ohjeet ja 
suositukset, ja ne perustuvat käytettävissä 
olevien tieteellisten ja teknisten tietojen 
arviointiin. Toimenpiteet ovat tarpeen, jotta 
voidaan saavuttaa ihmisten ja eläinten 
terveyden sekä ympäristön suojelun haluttu 
taso, kun otetaan huomioon riskit, joita 
näiden toimenpiteiden toteuttamatta 
jättäminen todennäköisesti aiheuttaisi 
yhteisössä. Näitä toimenpiteitä olisi 
tarkasteltava jatkuvasti uudelleen, ja 
tarvittaessa niitä olisi mukautettava 
käytettävissä olevien teknisten ja 
tieteellisten tietojen perusteella. Etusijalle 
olisi erityisesti asetettava ihmisten 
terveydelle ja ympäristölle aiheutuvat 
riskit, jotka johtuvat asetuksessa (EY) 
N:o 1907/2006 olevassa liitteessä XIV 
lueteltujen aineiden käyttämisestä siten, 
että erityishuomiota kiinnitetään 
heksabromisyklododekaaniin, di(2-
etyyliheksyyli)ftalaattiin, 
butyylibentsyyliftalaattiin sekä 
dibutyyliftalaattiin.

Or. en

Perustelu

Aineita, joista useat elimet ovat ilmaisseet huolestumisensa.
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Tarkistus 86
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tässä direktiivissä säädetyissä 
toimenpiteissä on otettu huomioon 
olemassa olevat kansainväliset ohjeet ja 
suositukset, ja ne perustuvat käytettävissä 
olevien tieteellisten ja teknisten tietojen 
arviointiin. Toimenpiteet ovat tarpeen, jotta 
voidaan saavuttaa ihmisten ja eläinten 
terveyden sekä ympäristön suojelun haluttu 
taso, kun otetaan huomioon riskit, joita 
näiden toimenpiteiden toteuttamatta 
jättäminen todennäköisesti aiheuttaisi 
yhteisössä. Näitä toimenpiteitä olisi 
tarkasteltava jatkuvasti uudelleen, ja 
tarvittaessa niitä olisi mukautettava 
käytettävissä olevien teknisten ja 
tieteellisten tietojen perusteella.

(7) Tässä direktiivissä säädetyissä 
toimenpiteissä on otettu huomioon 
olemassa olevat kansainväliset ohjeet ja 
suositukset, ja ne perustuvat käytettävissä 
olevien tieteellisten ja teknisten tietojen 
arviointiin. Toimenpiteet ovat tarpeen, jotta 
voidaan saavuttaa ihmisten ja eläinten 
terveyden sekä ympäristön suojelun haluttu 
taso, kun otetaan huomioon riskit, joita 
näiden toimenpiteiden toteuttamatta 
jättäminen todennäköisesti aiheuttaisi 
yhteisössä. Näitä toimenpiteitä olisi 
tarkasteltava jatkuvasti uudelleen, ja 
tarvittaessa niitä olisi mukautettava 
käytettävissä olevien teknisten ja 
tieteellisten tietojen perusteella. Etusijalle 
olisi erityisesti asetettava ihmisten 
terveydelle ja ympäristölle aiheutuvat 
riskit, jotka johtuvat asetuksessa (EY) 
N:o 1907/2006 olevassa liitteessä XIV 
lueteltujen aineiden käyttämisestä siten, 
että erityishuomiota kiinnitetään 
heksabromisyklododekaaniin, di(2-
etyyliheksyyli)ftalaattiin, 
butyylibentsyyliftalaattiin sekä 
dibutyyliftalaattiin.

Or. en

Perustelu

(Ks. liitettä III koskeva tarkistus)
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Tarkistus 87
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Heti kun tieteellistä näyttöä on 
käytettävissä, olisi ennalta varautumisen 
periaate huomioon ottaen tarkasteltava 
muiden vaarallisten aineiden kieltämistä ja 
niiden korvaamista 
ympäristöystävällisemmillä vaihtoehdoilla, 
joilla taataan ainakin vastaava 
kuluttajansuojan taso, varmistaen
johdonmukaisuus suhteessa muuhun 
yhteisön lainsäädäntöön ja erityisesti
kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, 
lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) 
18 päivänä joulukuuta 2006 annettuun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetukseen (EY) N:o 1907/2006. Erityistä 
huomiota pitäisi kiinnittää pk-yrityksiin 
todennäköisesti kohdistuviin vaikutuksiin.

(12) Heti kun tieteellistä näyttöä on 
käytettävissä, olisi ennalta varautumisen 
periaate huomioon ottaen tarkasteltava 
muiden vaarallisten aineiden kieltämistä ja 
niiden korvaamista 
ympäristöystävällisemmillä 
vaihtoehtoisilla aineilla tai tekniikoilla, 
joilla taataan ainakin vastaava 
kuluttajansuojan taso. Komission olisi tätä 
varten tutkittava muiden vaarallisten 
aineiden haittoja ja niiden korvaamisen 
toteuttamismahdollisuuksia erityisesti 
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käyttöiän 
lopussa, jotta voidaan tehdä 
lainsäädäntöehdotuksia tämän direktiivin 
säännösten vahvistamiseksi säännöllisin 
väliajoin. Tähän tarkasteluun olisi 
sisällytettävä täysimittainen 
vaikutustenarviointi ja asianomaisten 
sidosryhmien kuuleminen, kuten 
4 artiklan 7 kohdassa todetaan. 
Tarkastelussa olisi myös varmistettava 
johdonmukaisuus suhteessa muuhun 
yhteisön lainsäädäntöön ja maksimoitava 
yhteisvaikutukset kemikaalien 
rekisteröinnistä, arvioinnista, 
lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) 
18 päivänä joulukuuta 2006 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 puitteissa
tehtävän työn kanssa. Erityistä huomiota 
pitäisi kiinnittää pk-yrityksiin 
todennäköisesti kohdistuviin vaikutuksiin.

Or. en

Perustelu

Muiden vaarallisia ominaisuuksia sisältävien aineiden rajoituksia olisi harkittava 
tulevaisuudessa, mutta vasta vaikutustenarvioinnin jälkeen ja sitten kuin on määritelty, onko 
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vaihtoehtojen käyttämisestä nettohyötyä ihmisten terveydelle ja ympäristölle. 

Tarkistus 88
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Heti kun tieteellistä näyttöä on 
käytettävissä, olisi ennalta varautumisen 
periaate huomioon ottaen tarkasteltava 
muiden vaarallisten aineiden kieltämistä ja 
niiden korvaamista 
ympäristöystävällisemmillä vaihtoehdoilla, 
joilla taataan ainakin vastaava 
kuluttajansuojan taso, varmistaen
johdonmukaisuus suhteessa muuhun 
yhteisön lainsäädäntöön ja erityisesti 
kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, 
lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) 
18 päivänä joulukuuta 2006 annettuun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetukseen (EY) N:o 1907/2006. Erityistä 
huomiota pitäisi kiinnittää pk-yrityksiin 
todennäköisesti kohdistuviin vaikutuksiin.

(12) Heti kun tieteellistä näyttöä on 
käytettävissä, olisi ennalta varautumisen 
periaate huomioon ottaen tarkasteltava 
muiden vaarallisten aineiden kieltämistä ja 
niiden korvaamista 
ympäristöystävällisemmillä vaihtoehdoilla, 
joilla taataan ainakin vastaava 
kuluttajansuojan taso. Tähän tarkasteluun 
olisi sisällytettävä täysimittainen 
vaikutustenarviointi ja asianomaisten 
sidosryhmien kuuleminen. Tarkastelussa 
olisi myös otettava huomioon 
johdonmukaisuus suhteessa muuhun 
yhteisön lainsäädäntöön ja erityisesti 
kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, 
lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) 
18 päivänä joulukuuta 2006 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetukseen (EY) N:o 1907/2006. Erityistä 
huomiota pitäisi kiinnittää pk-yrityksiin 
todennäköisesti kohdistuviin vaikutuksiin.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Uusiutuvien energialähteiden 
kehittäminen on Euroopan unionin 
keskeisiä tavoitteita ja uusiutuvien 
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energialähteiden osuus ympäristö- ja 
ilmastotavoitteissa on ratkaiseva. 
Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian käytön edistämisestä 23 päivänä 
huhtikuuta 2009 annetussa direktiivissä 
2009/28/EY1 muistutetaan, että on 
varmistettava näiden tavoitteiden ja muun 
EU:n ympäristölainsäädännön välinen 
johdonmukaisuus. Näin ollen tässä 
direktiivissä ei pitäisi estää uusiutuviin 
energialähteisiin liittyvän ympäristön 
kannalta turvallisen, kestävän ja 
taloudellisesti kannattavan teknologian 
kehittämistä, esimerkiksi 
aurinkopaneelien, jotka pitäisi jättää 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. 
Komission pyytämässä puolueettomassa 
vaikutustenarvioinnissa myös suositeltiin 
jättämään aurinkopaneelit direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle.
1EUVL L 140, 5.06.2009, s. 16.

Or. fr

Perustelu

Vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun 
direktiivin tarkistaminen olisi tehtävä johdonmukaisesti EU:n ilmastonmuutostavoitteiden 
kanssa, ja kestävän ja taloudellisesti kannattavan teknologian kehittäminen olisi sallittava. 
Tämän vuoksi on ratkaisevan tärkeää, että sallitaan tiettyjen alojen jättäminen direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle, jotta EU voisi saavuttaa laajemmat tavoitteensa 
ympäristönsuojelussa, energian toimitusvarmuudessa sekä ilmastonmuutoksen torjumisessa. 

Tarkistus 90
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Vaarallisten aineiden käytön 
rajoittamisesta annetun direktiivin 
2002/95/EY lisäarvoa koskeva 
perinpohjainen analyysi olisi toteutettava 
Reach-direktiivin tulevan 
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uudelleentarkastelun yhteydessä, jotta 
vaarallisten aineiden käytön rajoittamista 
koskeva direktiivi voidaan sisällyttää 
asetukseen (EY) N:o 1907/2006.

Or. en

Perustelu

Pitkän aikavälin tavoitteena on yhdistää Reach ja vaarallisten aineiden käytön rajoittamista 
koskeva direktiivi.

Tarkistus 91
Julie Girling

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Korvaamisvaatimuksesta 
poikkeaminen olisi sallittava, jos 
korvaaminen ei tieteellisesti tai teknisesti 
ole mahdollista, ottaen erityisesti 
huomioon pk-yritysten tilanne, tai jos sen 
aiheuttamat ympäristö- , terveys- tai sosio-
ekonomiset haitat ovat merkittävämpiä 
kuin siitä terveydelle , ympäristölle tai 
sosio-ekonomiselle tilanteelle koituvat 
hyödyt taikka jos korvaavien aineiden 
saatavuutta ja luotettavuutta ei pystytä 
varmistamaan. Sähkö- ja 
elektroniikkalaitteissa käytettävien 
vaarallisten aineiden korvaaminen olisi 
myös toteutettava siten, etteivät sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden käyttäjien terveys ja 
turvallisuus vaarannu. Lääkinnällisten 
laitteiden markkinoille saattamiseksi on 
suoritettava direktiivien 93/42/ETY ja 
98/79/EY mukainen
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettely, johon jäsenvaltion 
toimivaltaisten viranomaisten nimeämän 
ilmoitetun laitoksen on tietyissä 
tapauksissa osallistuttava. Jos ilmoitettu 
laitos vahvistaa, että lääkinnällisissä 

(13) Korvaamisvaatimuksesta 
poikkeaminen olisi sallittava, jos 
korvaaminen ei tieteellisesti tai teknisesti 
ole mahdollista , ottaen erityisesti 
huomioon pk-yritysten tilanne, tai jos sen 
aiheuttamat ympäristö- , terveys- tai sosio-
ekonomiset haitat ovat merkittävämpiä 
kuin siitä terveydelle tai ympäristölle 
koituvat hyödyt taikka jos korvaavien 
aineiden saatavuutta ja luotettavuutta ei 
pystytä varmistamaan. Sähkö- ja 
elektroniikkalaitteissa käytettävien 
vaarallisten aineiden korvaaminen olisi 
myös toteutettava siten, etteivät sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden käyttäjien terveys ja 
turvallisuus vaarannu. Lääkinnällisten 
laitteiden markkinoille saattamiseksi on 
suoritettava direktiivien 93/42/ETY ja 
98/79/EY mukainen 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettely, johon jäsenvaltion 
toimivaltaisten viranomaisten nimeämän 
ilmoitetun laitoksen on tietyissä 
tapauksissa osallistuttava. Jos ilmoitettu 
laitos vahvistaa, että lääkinnällisissä 
laitteissa tai in vitro -diagnostiikkaan 
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laitteissa tai in vitro -diagnostiikkaan 
tarkoitetuissa lääkinnällisissä laitteissa 
käytettäväksi tarkoitetun mahdollisen 
korvaavan aineen turvallisuutta ei ole 
osoitettu, tämän katsotaan olevan selkeä 
sosio-ekonominen, terveydellinen ja 
kuluttajien turvallisuuteen liittyvä haitta.
Direktiivin soveltamisalaan otettaville 
laitteille pitäisi voida hakea poikkeuksia 
direktiivin voimaantulopäivästä alkaen, 
vaikka laitteen sisällyttäminen direktiivin 
soveltamisalaan tapahtuisi todellisuudessa 
vasta myöhemmin. 

tarkoitetuissa lääkinnällisissä laitteissa 
käytettäväksi tarkoitetun mahdollisen 
korvaavan aineen turvallisuutta ei ole 
osoitettu, tämän katsotaan olevan selkeä 
sosio-ekonominen, terveydellinen ja 
kuluttajien turvallisuuteen liittyvä haitta.
Direktiivin soveltamisalaan otettaville 
laitteille pitäisi voida hakea poikkeuksia 
direktiivin voimaantulopäivästä alkaen, 
vaikka laitteen sisällyttäminen direktiivin 
soveltamisalaan tapahtuisi todellisuudessa 
vasta myöhemmin.

Or. en

Perustelu

Terveys- tai ympäristöhyödyt oikeuttaisivat sinällään jo poikkeuksen. Turvallisempiin 
vaihtoehtoihin siirtymistä ajatellen on tärkeää havaita, etteivät turvallisuus ja luotettavuus 
kulje automaattisesti käsi kädessä. Luotettavuus on tuotteen kyky saavuttaa tavoiteltu 
suoritustaso jatkuvasti käyttöiän ajan, kun taas turvallisuus viittaa tuotteen kykyyn toimia 
ilman kielteisiä vaikutuksia tuotteen kanssa tekemisissä olevien henkilöiden terveydelle tai 
fyysiselle hyvinvoinnille.

Tarkistus 92
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Korvaamisvaatimuksesta 
poikkeaminen olisi sallittava, jos 
korvaaminen ei tieteellisesti tai teknisesti 
ole mahdollista , ottaen erityisesti 
huomioon pk-yritysten tilanne, tai jos sen 
aiheuttamat ympäristö- , terveys- tai sosio-
ekonomiset haitat ovat merkittävämpiä 
kuin siitä terveydelle , ympäristölle tai 
sosio-ekonomiselle tilanteelle koituvat 
hyödyt taikka jos korvaavien aineiden 
saatavuutta ja luotettavuutta ei pystytä 
varmistamaan. Sähkö- ja 
elektroniikkalaitteissa käytettävien 

(13) Korvaamisvaatimuksesta 
poikkeaminen olisi sallittava, jos 
korvaaminen ei tieteellisesti tai teknisesti 
ole mahdollista, ottaen erityisesti 
huomioon pk-yritysten tilanne, tai jos sen 
aiheuttamat ympäristö- ja terveyshaitat
ovat merkittävämpiä kuin siitä terveydelle 
ja ympäristölle koituvat hyödyt. Sähkö- ja 
elektroniikkalaitteissa käytettävien 
vaarallisten aineiden korvaaminen olisi 
myös toteutettava siten, etteivät sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden käyttäjien terveys ja 
turvallisuus vaarannu. Lääkinnällisten 
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vaarallisten aineiden korvaaminen olisi 
myös toteutettava siten, etteivät sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden käyttäjien terveys ja 
turvallisuus vaarannu. Lääkinnällisten
laitteiden markkinoille saattamiseksi on 
suoritettava direktiivien 93/42/ETY ja 
98/79/EY mukainen 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettely, johon jäsenvaltion 
toimivaltaisten viranomaisten nimeämän 
ilmoitetun laitoksen on tietyissä 
tapauksissa osallistuttava. Jos ilmoitettu 
laitos vahvistaa, että lääkinnällisissä 
laitteissa tai in vitro -diagnostiikkaan 
tarkoitetuissa lääkinnällisissä laitteissa 
käytettäväksi tarkoitetun mahdollisen 
korvaavan aineen turvallisuutta ei ole 
osoitettu, tämän katsotaan olevan selkeä 
sosio-ekonominen, terveydellinen ja 
kuluttajien turvallisuuteen liittyvä haitta.
Direktiivin soveltamisalaan otettaville 
laitteille pitäisi voida hakea poikkeuksia 
direktiivin voimaantulopäivästä alkaen, 
vaikka laitteen sisällyttäminen direktiivin 
soveltamisalaan tapahtuisi todellisuudessa 
vasta myöhemmin.

laitteiden markkinoille saattamiseksi on 
suoritettava direktiivien 93/42/ETY ja 
98/79/EY mukainen 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettely, johon jäsenvaltion 
toimivaltaisten viranomaisten nimeämän 
ilmoitetun laitoksen on tietyissä 
tapauksissa osallistuttava. Jos ilmoitettu 
laitos vahvistaa, että lääkinnällisissä 
laitteissa tai in vitro -diagnostiikkaan 
tarkoitetuissa lääkinnällisissä laitteissa 
käytettäväksi tarkoitetun mahdollisen 
korvaavan aineen turvallisuutta ei ole 
osoitettu, tämän katsotaan olevan selkeä 
sosioekonominen, terveydellinen ja 
kuluttajien turvallisuuteen liittyvä haitta. 
Direktiivin soveltamisalaan otettaville 
laitteille pitäisi voida hakea poikkeuksia 
direktiivin voimaantulopäivästä alkaen, 
vaikka laitteen sisällyttäminen direktiivin 
soveltamisalaan tapahtuisi todellisuudessa 
vasta myöhemmin.

Or. de

Perustelu

Käsillä olevassa direktiivissä kiellettyjen aineiden käyttö on vaarallista ihmisille ja 
ympäristölle. Sosioekonomiset näkökohdat ovat merkittäviä mutta eivät merkittävämpiä kuin 
huoli näiden vaarallisten aineiden mahdollisesti aiheuttamista terveys- ja ympäristöriskeistä. 
Tarkistuksessa otetaan huomioon pk-yritysten erityinen tilanne.

Tarkistus 93
Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Tietyille erityismateriaaleille tai 
-osille myönnettävän poikkeusluvan 

(14) Tietyille erityismateriaaleille tai 
-osille myönnettävät poikkeusluvat olisi 
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pitäisi olla rajattu, jotta sähkö- ja 
elektroniikkalaitteisiin sisältyvät vaaralliset 
aineet poistuisivat asteittain käytöstä 
edellyttäen, että asianomaisten aineiden 
käyttö kyseisissä tarkoituksissa on 
myöhemmin vältettävissä.

luokiteltava tieteellisiin ja teknisiin. Ne 
olisi määritettävä tarkkaan ja eriteltävä 
tyypin mukaan. Poikkeuksia, jotka ovat 
tyypiltään sellaisia, että korvaavaa ainetta 
ei ole tai joissa sen käyttö olisi teknisesti 
vaikeaa, on tarkasteltava uudelleen neljän 
vuoden välein. Poikkeuksia, jotka ovat 
tyypiltään sellaisia, että elementin tai 
materiaalin fysikaalis-kemiallisia 
ominaisuuksia ei voida korvata 
korvaavalla aineella, on tarkasteltava 
uudelleen kymmenen vuoden välein. 
Uudelleentarkastelun tarkoituksena on, 
että sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin 
sisältyvät vaaralliset aineet poistuisivat 
asteittain käytöstä edellyttäen, että 
asianomaisten aineiden käyttö kyseisissä 
tarkoituksissa on myöhemmin 
vältettävissä.

Or. pl

Perustelu

Viime vuosina on käynyt ilmi, että osaa vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta annetun 
direktiivin poikkeuksista olisi merkittävyytensä ja vaihtoehtoisten tieteellisten ratkaisujen 
puutteen vuoksi tarkasteltava uudelleen paljon pidemmällä aikavälillä. Tässä johdanto-osan 
kappaleessa säädetään eripituisista uudelleen tarkastelun väliajoista poikkeuksille, joiden 
tapauksessa on mukauduttava tekniikan kehitykseen, ja poikkeuksille, jotka edellyttävät 
mukautumista tieteen kehitykseen.

Tarkistus 94
Chris Davies, Dirk Sterckx

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Tietyille erityismateriaaleille tai 
-osille myönnettävän poikkeusluvan pitäisi 
olla rajattu, jotta sähkö- ja 
elektroniikkalaitteisiin sisältyvät vaaralliset 
aineet poistuisivat asteittain käytöstä 
edellyttäen, että asianomaisten aineiden 
käyttö kyseisissä tarkoituksissa on 

(14) Tietyille erityismateriaaleille tai 
-komponenteille myönnettävän 
poikkeusluvan pitäisi olla laajuudeltaan
rajattu ja riippua voimassaoloajaltaan ja 
kestoltaan tapauskohtaisesti 
määriteltävistä määräaikaisista 
uudelleentarkasteluista, jotta sähkö- ja 



AM\808689FI.doc 17/78 PE439.865v01-00

FI

myöhemmin vältettävissä. elektroniikkalaitteisiin sisältyvät vaaralliset 
aineet poistuisivat asteittain käytöstä 
edellyttäen, että asianomaisten aineiden 
käyttö kyseisissä tarkoituksissa on 
myöhemmin vältettävissä.

Or. en

Perustelu

On sopimatonta suhtautua kaikkiin tuotteisiin identtisinä. Pitempien tai lyhyempien 
poikkeusten tekemisen pitäisi olla mahdollista tapauskohtaisesti.

Tarkistus 95
Julie Girling

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Tietyille erityismateriaaleille tai 
-osille myönnettävän poikkeusluvan pitäisi
olla rajattu, jotta sähkö- ja 
elektroniikkalaitteisiin sisältyvät vaaralliset 
aineet poistuisivat asteittain käytöstä 
edellyttäen, että asianomaisten aineiden 
käyttö kyseisissä tarkoituksissa on 
myöhemmin vältettävissä.

(14) Tietyille erityismateriaaleille tai 
-komponenteille myönnettävän 
poikkeusluvan pitäisi olla laajuudeltaan
rajattu ja riippua voimassaoloajaltaan ja 
kestoltaan tapauskohtaisesti 
määriteltävistä määräaikaisista 
uudelleentarkasteluista, jotta sähkö- ja 
elektroniikkalaitteisiin sisältyvät vaaralliset 
aineet poistuisivat asteittain käytöstä 
edellyttäen, että asianomaisten aineiden 
käyttö kyseisissä tarkoituksissa on 
myöhemmin vältettävissä.

Or. en

Perustelu

Poikkeuksia ja niihin liittyviä määräaikoja koskeva arviointi on suoritettava ja määriteltävä 
tapauskohtaisesti. Lisäksi, jotta oikeusvarmuus ja ennakoitavuus lisääntyisivät, poikkeuksiin 
olisi sovellettava aikarajoitteista uudelleentarkastelua.
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Tarkistus 96
Christofer Fjellner

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Tietyille erityismateriaaleille tai 
-osille myönnettävän poikkeusluvan pitäisi 
olla rajattu, jotta sähkö- ja 
elektroniikkalaitteisiin sisältyvät vaaralliset 
aineet poistuisivat asteittain käytöstä 
edellyttäen, että asianomaisten aineiden 
käyttö kyseisissä tarkoituksissa on 
myöhemmin vältettävissä.

(14) Tietyille erityismateriaaleille tai 
-osille myönnettävän poikkeusluvan pitäisi 
olla rajattu, jotta sähkö- ja 
elektroniikkalaitteisiin sisältyvät vaaralliset 
aineet poistuisivat asteittain käytöstä 
edellyttäen, että asianomaisten aineiden 
käyttö kyseisissä tarkoituksissa on 
myöhemmin vältettävissä. Poikkeuksen 
voimassaoloaika olisi määriteltävä 
tapauskohtaisesti ja sen olisi oltava 
kannustimena vaarallisten aineiden 
käytön rajoittamisesta annetun direktiivin 
tavoitteiden täyttämiseksi, jotta laitteiden 
tekninen toiminta ja luotettavuus voidaan 
varmistaa.

Or. en

Perustelu

Poikkeuksia on myönnettävä sen perusteella, mikä on mahdollista ja realistista tekniikan ja 
talouden suhteen. Siksi ei ole kohtuutonta rajoittaa poikkeuksia etukäteen neljän vuoden 
pituisiksi.

Tarkistus 97
Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Teknologian kehittyessä 
nanomateriaalien käyttö sähkö- ja 
elektroniikkalaitteissa saattaa lisääntyä. 
Saatavilla on riittävästi tietoa 
nanohopean ja tiettyjen hiilinanoputkien 
käytön kieltämiseksi sähkö- ja 
elektroniikkalaitteissa. Saatavilla ei 
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kuitenkaan ole tarpeeksi tietoa muiden 
nanomateriaalien käytöstä sähkö- ja 
elektroniikkalaitteissa ja niiden käyttöön 
liittyvistä riskeistä. Jotta komissio voisi 
arvioida nanomateriaalien turvallisuutta 
sähkö- ja elektroniikkalaitteissa, talouden 
toimijoiden olisi ilmoitettava 
nanomateriaalien käytöstä sähkö- ja 
elektroniikkalaitteissa ja toimitettava 
kaikki asiaan liittyvät tiedot niiden 
turvallisuudesta ihmisten terveyden ja 
ympäristön kannalta. Komission olisi 
arvioitava saatuja tietoja ja annettava 
tarvittaessa lainsäädäntöehdotus riittävää 
riskinhallintaa varten. Tuottajien olisi 
varustettava nanomateriaaleja sisältävät 
sähkö- ja elektroniikkalaitteet 
merkinnöillä, jotta kuluttaja voi tehdä 
perustellun ostopäätöksen.

Or. en

Perustelu

Nanohopeaa käytetään jo sähkö- ja elektroniikkalaitteiden antimikrobisena käsittelyaineena 
esimerkiksi matkapuhelimissa, ja pesukoneistakin sitä irtoaa. Tällaiset käyttötarkoitukset ovat 
paitsi tarpeettomia, myös vaarallisia ihmisten terveyden ja ympäristön kannalta.
Hiilinanoputkia saa käyttää sähkö- ja elektroniikkalaitteissa, vaikka on osoitettu, että niillä 
voi olla asbestimaisia ominaisuuksia. Nanomateriaalien käytöstä sähkö- ja 
elektroniikkalaitteissa ja niiden turvallisuudesta on saatava lisää tietoja. Tuottajilla olisi 
oltava velvollisuus ilmoittaa käyttö- ja turvallisuustiedot, jotta komissio voisi valmistella 
tarvittavia lainsäädäntötoimia ja merkitä tuotteet asianmukaisesti.

Tarkistus 98
Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Tämän direktiivin 
täytäntöönpanemiseksi tarvittavista 
toimenpiteistä olisi päätettävä 
menettelystä komissiolle siirrettyä 
täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 

Poistetaan.
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28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn 
neuvoston päätöksen 1999/468/EY 
mukaisesti.

Or. en

(Tämä tarkistus liittyy aiemman ”valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn” korvaamiseen 
uudella delegoituja säädöksiä koskevalla menettelyllä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 290 artiklan mukaisesti.) 

Perustelu

Johdanto-osan 20 kappale muutettuna kattaa tarvittavat määräykset.

Tarkistus 99
Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Komissio olisi erityisesti valtuutettava 
mukauttamaan liitteitä II, III, IV, V ja VI
tekniikan ja tieteen kehitykseen ja 
hyväksymään muita tarvittavia 
täytäntöönpanotoimenpiteitä. Koska nämä 
toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden 
tarkoituksena on muuttaa direktiivin 
2002/95/EY muita kuin keskeisiä osia, 
niistä olisi päätettävä päätöksen 
1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

(20) Komissio olisi erityisesti valtuutettava 
mukauttamaan liitteitä IV ja V tekniikan ja 
tieteen kehitykseen ja hyväksymään muita 
tarvittavia täytäntöönpanotoimenpiteitä. 
Koska nämä toimenpiteet ovat 
laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on 
muuttaa direktiivin 2002/95/EY muita kuin 
keskeisiä osia, niistä olisi päätettävä 
päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa 
säädettyä valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. pl

Perustelu

Kuten 2 artiklan 1 kohtaa koskevassa tarkistuksessa esitetään, liite II poistetaan, koska 
direktiiville ehdotetaan avointa soveltamisalaa. Liite III korvataan liitteellä III a, joka koskee 
poikkeuksia direktiivin soveltamisesta. Liite VI sisällytetään liitteeseen V.
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Tarkistus 100
Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Komissio olisi erityisesti valtuutettava 
mukauttamaan liitteitä II, III, IV, V ja VI 
tekniikan ja tieteen kehitykseen ja 
hyväksymään muita tarvittavia 
täytäntöönpanotoimenpiteitä. Koska nämä 
toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden 
tarkoituksena on muuttaa direktiivin 
2002/95/EY muita kuin keskeisiä osia, 
niistä olisi päätettävä päätöksen 
1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

(20) Jotta tämän direktiivin määräykset 
voidaan sopeuttaa tekniikan ja tieteen 
kehitykseen ja jotta muita tarvittavia 
toimia voidaan hyväksyä, komissio olisi 
valtuutettava hyväksymään delegoituja 
säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti liitteiden V, VI, VIa, ja VIb 
sopeuttamisesta, liitteen V soveltamisesta 
teollisuuden tarkkailu- ja 
valvontalaitteisiin, enimmäispitoisuuksia 
koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen 
noudattamisesta, nanomateriaaleja 
koskevien merkintöjen soveltamisesta 
sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin sekä 
Reach-direktiivin mukauttamisesta. 

Or. en

(Tämä tarkistus liittyy 2 artiklan 1 kohtaan, 4 artiklan 6 kohtaan, liitteeseen I, liitteeseen II ja 
liitteeseen Via tehtyihin tarkistuksiin, joilla soveltamisalaa laajennetaan avoimeksi. Tarkistus 
liittyy aiemman ”valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn” korvaamiseen uudella delegoituja 

säädöksiä koskevalla menettelyllä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 
artiklan mukaisesti.) 

Perustelu

Komissio olisi valtuutettava päättämään poikkeuksista delegoiduilla säädöksillä ainoastaan 
tietyissä liitteissä (poikkeukset liitteissä V, VI ja VI a; poikkeuksen soveltaminen liitteessä 
VIIb). Liite II (Sitova luettelo tuotteista, jotka kuuluvat liitteessä I mainittuihin luokkiin) 
ehdotetaan poistettavaksi sellaisenaan, joten se on poistettava myös tästä. Liitteitä III ja IV 
pitäisi muuttaa vain lainsäätäjän toimesta. Muut siirretyt valtuudet olisi luetteloitava 
yksityiskohtaisesti.
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Tarkistus 101
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Ihmisten terveyden ja ympäristön 
korkeatasoisen suojelun varmistamiseksi 
tässä direktiivissä tarkoitettu menettely 
aineiden arvioimiseksi olisi saatettava 
yhdenmukaiseksi asetuksen (EY) 
1907/2006) (Reach) kaltaisen 
kemikaalialan lainsäädännön ja sellaisen 
soveltamisesta saatavan tietämyksen 
kanssa. Erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä asiaankuuluvien 
kemikaalien turvallisuutta koskeviin 
selvityksiin tai tämän asetuksen 
mukaisesti tehtyihin arviointeihin.

Or. en

Perustelu

Aineita koskevista rajoituksista ja niiden seurauksista jo annettuja tietoja ei pitäisi haaskata. 
Tietämyksessä olevien aukkojen täyttäminen ja tämän direktiivin mukaisten kestävien 
päätösten edistäminen saattavat olla hyödyllisiä.

Tarkistus 102
Christofer Fjellner

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Ihmisten terveyden ja ympäristön 
korkeatasoisen suojelun varmistamiseksi 
tässä direktiivissä tarkoitettu menettely 
aineiden arvioimiseksi olisi saatettava 
yhdenmukaiseksi asetuksen (EY) 
N:o 1907/2006) (Reach) kaltaisen 
kemikaalialan lainsäädännön ja sellaisen 
soveltamisesta saatavan tietämyksen 
kanssa. Erityistä huomiota olisi 
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kiinnitettävä asiaankuuluvien 
kemikaalien turvallisuutta koskeviin 
selvityksiin tai tämän asetuksen 
mukaisesti tehtyihin arviointeihin.

Or. en

Perustelu

Aineita koskevista rajoituksista ja niiden seurauksista jo annettuja tietoja ei pitäisi haaskata. 
Tietämyksessä olevien aukkojen täyttäminen ja tämän direktiivin mukaisten kestävien 
päätösten edistäminen saattavat olla hyödyllisiä.

Tarkistus 103
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 b) Vaarallisten aineiden käytön 
rajoittamisesta annetun direktiivin 
lisäarvoa koskeva perinpohjainen 
analyysi olisi toteutettava Reach-
asetuksen tulevan uudelleentarkastelun 
yhteydessä, jotta vaarallisten aineiden 
käytön rajoittamista koskeva direktiivi 
2002/95/EY voidaan sisällyttää asetukseen 
(EY) N:o 1907/2006.

Or. en

Perustelu

Reach-asetus ja vaarallisten aineiden käytön rajoittamista koskeva direktiivi ovat kaksi 
rinnakkaista kehystä samoissa tuotteissa olevia samoja aineita koskeville rajoituksille.
Molempien säädösten johdonmukaisuus olisi varmistettava välttämällä sähkö- ja 
elektroniikkalaitteita koskevien ristiriitaisten vaatimusten ja ympäristötavoitteiden 
heikentämisen riskiä.
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Tarkistus 104
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 c) Jos VI liitteessä lueteltuun 
aineeseen sovelletaan asetukseen (EY) 
N:o 1907/2006 sisältyvässä 58 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua lupavaatimuksia 
koskevaa menettelyä, komission ja 
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 nojalla 
perustettujen toimivaltaisten elinten olisi 
toteutettava tutkimus, jossa arvioitaisiin, 
tarvitaanko ainetta koskevia poikkeuksia 
vaarallisten aineiden käytön rajoittamista 
koskevassa direktiivissä, ja päätettäisiin 
tarvittaessa yksittäisen poikkeuksen 
uusimisesta.

Or. en

Perustelu

On tärkeää lisätä selkeyttä vaarallisten aineiden käytön rajoittamista koskevan direktiivin ja 
Reach-asetuksen lupavaatimusten välillä, sillä niitä sovelletaan rinnakkain.

Tarkistus 105
Åsa Westlund

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä vahvistetaan säännöt 
vaarallisten aineiden käytön rajoittamiselle 
sähkö- ja elektroniikkalaitteissa ja 
edistetään näin ihmisten terveyden suojelua 
ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
hyödyntämistä ja loppukäsittelyä 
ympäristöä säästävällä tavalla.

Tässä direktiivissä vahvistetaan säännöt 
vaarallisten aineiden käytön rajoittamiselle 
sähkö- ja elektroniikkalaitteissa ja 
edistetään näin ympäristön ja ihmisten 
terveyden suojelua ja sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun hyödyntämistä ja 
loppukäsittelyä ympäristöä säästävällä 
tavalla.
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Or. sv

Perustelu

Vaarallisten aineiden käyttöä rajoittavan direktiivin pitäisi kattaa myös ympäristönsuojelu, 
koska direktiivillä säännellään tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja 
elektroniikkalaitteissa ja estetään vaarallisten aineiden leviäminen jätteestä, jota ei ole 
käsitelty ympäristöä säästävällä tavalla.

Tarkistus 106
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä direktiiviä sovelletaan sähkö- ja 
elektroniikkalaitteisiin, jotka kuuluvat
liitteessä I mainittuihin luokkiin, jotka on 
eritelty liitteessä II.

1. Tätä direktiiviä sovelletaan sähkö- ja 
elektroniikkalaitteisiin, mukaan luettuina 
johdot, sähkö- ja elektroniikkatarvikkeet 
ja sähkö- ja elektroniikkalisätarvikkeet, 
jotka kuuluvat liitteessä I mainittuihin 
luokkiin.

Or. fr

Perustelu

On vältettävä ulottamasta vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta annettua direktiiviä 
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ulkopuolelle, koska siitä voisi aiheutua kielteisiä seurauksia 
sekä ympäristölle että taloudelle. Haittavaikutuksia voisi tulla esimerkiksi eräille 
lääkinnällisille laitteille. Esimerkiksi sähköpumpun avulla potilaalle lääkettä annostelevaan 
letkuun saatettaisiin soveltaa tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja 
elektroniikkalaitteissa koskevaa direktiiviä, vaikka kyse on lisätarvikkeesta, joka ei ole 
sähköinen tai elektroninen, ja jonka kierrätys hoidetaan täysin eri keruujärjestelmän kautta. 

Tarkistus 107
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä direktiiviä sovelletaan sähkö- ja 1. Tätä direktiiviä sovelletaan sähkö- ja 
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elektroniikkalaitteisiin, jotka kuuluvat 
liitteessä I mainittuihin luokkiin, jotka on 
eritelty liitteessä II.

elektroniikkalaitteisiin, mukaan luettuna 
sähköjohdot, sähkö- ja 
elektroniikkatarvikkeet ja sähkö- ja 
elektroniikkalisätarvikkeet, jotka kuuluvat 
liitteessä I mainittuihin luokkiin, jotka on 
eritelty liitteessä II.

Or. en

Perustelu

Esittelijän esittämässä tarkistuksessa 14 on ilmennyt sekaannusta vaarallisten aineiden 
käytön rajoittamista koskevan muutetun direktiivin laajuuden suhteen. Siksi onkin tehtävä 
selväksi, että johdot, tarvikkeet ja lisätarvikkeet kuuluvat soveltamisalaan vain silloin, jos ne 
itse ovat sähkö- tai elektroniikkalaitteita.

Tarkistus 108
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä direktiiviä sovelletaan sähkö- ja 
elektroniikkalaitteisiin, jotka kuuluvat 
liitteessä I mainittuihin luokkiin, jotka on 
eritelty liitteessä II.

1. Tätä direktiiviä sovelletaan sähkö- ja 
elektroniikkalaitteisiin, mukaan luettuna 
sähköjohdot, jotka kuuluvat liitteessä I 
mainittuihin luokkiin, jotka on eritelty 
liitteessä II.

Or. en

Perustelu

“Tarvikkeiden ja lisätarvikkeiden" sisällyttäminen direktiiviin, kuten Jill Evansin 
mietintöluonnoksen tarkistuksessa 14 ehdotettiin, laajentaisi direktiivin soveltamisalaa 
merkittävästi. Esimerkiksi lääkkeiden ja suolaliuoksen annosteluun sähköisillä 
infuusiopumpuilla käytetyt letkut olisivat yhtäkkiä direktiivin soveltamisalan piirissä, vaikka 
ne eivät ole sähkölaitteita. Vaarallisten aineiden käytön rajoittamista koskevan direktiivin 
tarkoituksena ei koskaan ollut säännellä tuotteita, jotka ovat keskeisen tärkeitä EU:n 
terveydenhuollossa ja joita jo säännellään direktiivillä 93/42/ETY. 
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Tarkistus 109
Mario Pirillo

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä direktiiviä sovelletaan sähkö- ja 
elektroniikkalaitteisiin, jotka kuuluvat 
liitteessä I mainittuihin luokkiin, jotka on 
eritelty liitteessä II.

1. Tätä direktiiviä sovelletaan sähkö- ja 
elektroniikkalaitteisiin, jotka kuuluvat 
liitteessä I mainittuihin luokkiin, jotka on 
eritelty liitteessä II. Moottoriajoneuvot 
jätetään direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle.

Or. it

Perustelu

Tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamista moottoriajoneuvoalalla on jo säännelty 
direktiivissä 2000/53/EY. Päällekkäisten säännösten välttämiseksi moottoriajoneuvot on 
jätettävä tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus 110
Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä direktiiviä sovelletaan sähkö- ja 
elektroniikkalaitteisiin, jotka kuuluvat
liitteessä I mainittuihin luokkiin , jotka on 
eritelty liitteessä II.

1. Tätä direktiiviä sovelletaan sähkö- ja 
elektroniikkalaitteisiin.

Or. pl

Perustelu

Tarkistuksessa ehdotetaan avointa soveltamisalaa, jotta voitaisiin yltää asetettuihin 
kunnianhimoisiin ympäristötavoitteisiin ja yhdenmukaistaa tämä direktiivi mahdollisimman 
pitkälti direktiivin 2002/96/EY (sähkö- ja elektroniikkalaiteromu) kanssa. On muistettava, että 
vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ja toisaalta sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta 
annettujen direktiivien oli määrä täydentää toisiaan. Tarkistuksella pyritään sisällyttämään 
vaarallisten aineiden käytön rajoittamista koskevaan direktiiviin kaikki sähkö- ja 
elektroniikkalaitteet, joista tulee sähkö- ja elektroniikkalaiteromua, jotta unionin tasolla 
voitaisiin valvoa tämäntyyppiseen jätteeseen sisältyviä vaarallisia aineita.
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Tarkistus 111
Åsa Westlund

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä direktiiviä sovelletaan 
rajoittamatta kuitenkaan turvallisuutta ja 
terveyttä koskevan yhteisön 
lainsäädännön, kemikaaleja koskevan 
yhteisön lainsäädännön, erityisesti 
asetuksen (EY) N:o 1907/2006, sekä 
jätehuoltoa koskevan yhteisön 
erityislainsäädännön vaatimusten 
soveltamista.

Poistetaan.

Or. sv

Perustelu

Vaarallisten aineiden käytön rajoittamista koskevan direktiivin ei aina tarvitsisi mukautua 
esimerkiksi Reach-asetuksen säännöksiin. Artikla ei ole yhdenmukainen 5 artiklan 4 kohdan 
kanssa, jossa todetaan, että direktiivin soveltamisesta myönnettyjen poikkeustapausten 
kohdalla ei tarvitse myöskään noudattaa Reach-asetuksessa esitettyjä vaatimuksia. 
Sanamuoto saattaa aiheuttaa epävarmuutta. 

Tarkistus 112
Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä direktiiviä sovelletaan rajoittamatta 
kuitenkaan turvallisuutta ja terveyttä
koskevan yhteisön lainsäädännön, 
kemikaaleja koskevan yhteisön 
lainsäädännön, erityisesti asetuksen (EY) 
N:o 1907/2006, sekä jätehuoltoa koskevan 
yhteisön erityislainsäädännön vaatimusten
soveltamista.

2. Tätä direktiiviä sovelletaan rajoittamatta 
kuitenkaan turvallisuutta ja terveyttä 
koskevan yhteisön lainsäädännön, 
kemikaaleja koskevan yhteisön 
lainsäädännön, erityisesti asetuksen (EY) 
N:o 1907/2006, romuajoneuvoista
18 päivänä syyskuuta 2000 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2000/53/EY1 sekä jätehuoltoa 
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koskevan yhteisön erityislainsäädännön 
vaatimusten soveltamista.
____________
1EYVL L 269, 21.10.2000, s. 34.

Or. pl

Perustelu

Tarkistuksella rajataan romuajoneuvot ja niiden elektroniikkaosat yksiselitteisesti 
vaarallisten aineiden käytön rajoittamista koskevan direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. 
Romuajoneuvot eivät päädy sähkö- ja elektroniikkalaiteromun joukkoon, ja koska niitä 
säännellään muulla lainsäädännöllä, ne on jätettävä tämän direktiivin ulkopuolelle.

Tarkistus 113
Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tätä direktiiviä ei sovelleta: 3. Tätä direktiiviä ei sovelleta 
liitteessä III a lueteltuihin 
käyttötarkoituksiin.

(a) jäsenvaltioiden olennaisten 
turvallisuusetujen turvaamiseen 
tarvittaviin laitteisiin, kuten erityisesti 
sotilaallisiin tarkoituksiin tarkoitettuihin 
aseisiin, ammuksiin ja sotatarvikkeisiin;

(b) laitteisiin, jotka on suunniteltu osiksi 
toisenlaisiin, tämän direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle jääviin 
laitteisiin ja jotka voivat täyttää 
tehtävänsä ainoastaan kyseisten laitteiden 
osina;

(c) laitteisiin, joita ei ole tarkoitus saattaa 
markkinoille itsenäisinä toiminnallisina 
tai kaupallisina yksiköinä.

Or. pl
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Perustelu

Nykyisessä direktiivissä on paljon epäselvyyksiä. Tarkistuksella tuodaan selvyyttä tekstiin. 
Poikkeukset direktiivin soveltamisalasta ilmoitetaan liitteessä III a. Liitteen muuttaminen on 
mahdollista vain yhteispäätösmenettelyssä.

Tarkistus 114
Chris Davies, Dirk Sterckx

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Tätä direktiiviä ei sovelleta: 3. Ellei liitteessä II erityisesti toisin 
mainita, tätä direktiiviä ei sovelleta: 

Or. en

Perustelu

Jos liitettä II ei poisteta (eikä siis tueta direktiivin avointa soveltamisalaa), tämä tarkistus 
selkeyttää tilannetta ja estää porsaanreiän, jota vapaamatkustajat voisivat käyttää 
noudattamatta jättämisen perusteluna.

Tarkistus 115
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) laitteisiin, jotka on suunniteltu osiksi 
toisenlaisiin, tämän direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle jääviin 
laitteisiin ja jotka voivat täyttää 
tehtävänsä ainoastaan kyseisten laitteiden 
osina;

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Koska nykyiseen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta annettuun direktiiviin ei sisälly 
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tällaista poikkeusta, komission ehdottamaa uutta poikkeusta säädöksen soveltamisalaan on 
täsmennettävä ja ennen sitä se on poistettava.

Tarkistus 116
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) laitteisiin, jotka on suunniteltu osiksi 
toisenlaisiin, tämän direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle jääviin 
laitteisiin ja jotka voivat täyttää 
tehtävänsä ainoastaan kyseisten laitteiden 
osina;

(b) laitoksen, laitteen, kuljetusvälineen, 
tarvikkeen tai lisätarvikkeen osaan, joka 
ei ole sähköinen tai elektroninen;

Or. fr

Perustelu

On vältettävä ulottamasta vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta annettua direktiiviä 
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ulkopuolelle, koska siitä voisi aiheutua kielteisiä seurauksia 
sekä ympäristölle että taloudelle. Haittavaikutuksia voisi tulla esimerkiksi eräille 
lääkinnällisille laitteille. Esimerkiksi sähköpumpun avulla potilaalle lääkettä annostelevaan 
letkuun saatettaisiin soveltaa tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja 
elektroniikkalaitteissa koskevaa direktiiviä, vaikka kyse on lisätarvikkeesta, joka ei ole 
sähköinen tai elektroninen, ja jonka kierrätys hoidetaan täysin eri keruujärjestelmän kautta. 

Tarkistus 117
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) laitteisiin, jotka on suunniteltu osiksi 
toisenlaisiin, tämän direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle jääviin 
laitteisiin ja jotka voivat täyttää 
tehtävänsä ainoastaan kyseisten laitteiden 
osina;

(b) laitosten, laitteiden, kuljetuslaitteiden, 
tarvikkeiden tai lisätarvikkeiden osiin, 
jotka eivät ole sähkö- tai 
elektroniikkalaitteita;
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Or. en

Perustelu

Laitosten, laitteiden, kuljetuslaitteiden, tarvikkeiden tai lisätarvikkeiden osat, jotka eivät ole 
sähkö- tai elektroniikkalaitteita, olisi yhä jätettävä vaarallisten aineiden käytön rajoittamista 
koskevan direktiivin ulkopuolelle. Tämä on direktiivin yleisen ympäristönsuojelua koskevan 
tavoitteen mukaista ja sen avulla vältetään oikeusvarmuuden puuttuminen edellä mainittujen 
laitteiden muiden kuin sähköisten tai elektronisten osien suhteen..

Tarkistus 118
Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) laitteisiin, jotka on suunniteltu osiksi 
toisenlaisiin, tämän direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle jääviin 
laitteisiin ja jotka voivat täyttää 
tehtävänsä ainoastaan kyseisten laitteiden 
osina;

(b) kiinteiden suurten 
teollisuusasennusten ja kuljetuslaitteiden 
muihin kuin sähkö- tai 
elektroniikkaosiin;

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy tarkistukseen 3 ja kiinteän suuren teollisuusasennuksen selkeän määritelmän 
tarpeeseen.

Tarkistus 119
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) laitteisiin, jotka on suunniteltu osiksi 
toisenlaisiin, tämän direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle jääviin 
laitteisiin ja jotka voivat täyttää tehtävänsä 
ainoastaan kyseisten laitteiden osina; 

(b) laitteisiin, jotka on suunniteltu osiksi 
toisenlaisiin, tämän direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle jääviin 
laitteisiin, kuten tämän direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle jäävien 
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valmiiden tuotteiden osat tai kiinteiden 
asennusten osat, ja jotka voivat täyttää 
tehtävänsä ainoastaan kyseisten laitteiden 
osina;

Or. en

Perustelu

Unionin toimielinten olisi pyrittävä osoittamaan mahdollisimman selkeästi, mitkä tuotteet 
kuuluvat tämän lainsäädännön piiriin. Tehtaissa ja teollisissa prosesseissa käytettävät 
tuotantolaitteet on jätettävä soveltamisalan ulkopuolelle. Ensinnäkin komissio on 
ennakkoselvityksissään arvioinut, että niiden vaikutukset ympäristöön eivät ole huomattavia 
ja toiseksi tällaiset laitteet eivät myöskään päädy kunnalliseen jätevirtaan. Termi “kiinteä 
asennus” olisi määriteltävä direktiivissä eikä ainoastaan komission ohjeasiakirjassa 
(kohdassa FAQs, usein esitetyt kysymykset).

Tarkistus 120
Christofer Fjellner

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) laitteisiin, jotka on suunniteltu osiksi 
toisenlaisiin, tämän direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle jääviin 
laitteisiin ja jotka voivat täyttää tehtävänsä 
ainoastaan kyseisten laitteiden osina; 

(b) laitteisiin, jotka on suunniteltu osiksi 
toisenlaisiin, tämän direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle jääviin 
laitteisiin, kuten tämän direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle jäävien 
valmiiden tuotteiden osat tai kiinteiden 
asennusten osat, ja jotka voivat täyttää 
tehtävänsä ainoastaan kyseisten laitteiden 
osina;

Or. en

Perustelu

Jotta varmistetaan johdonmukaisuus muun EU:n lainsäädännön kanssa, direktiivissä olisi 
viitattava sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevassa direktiivissä 2004/108/EY 
esitettyyn nykyiseen kiinteiden asennusten määritelmään. Tehtaissa ja teollisissa 
prosesseissa käytettävät tuotantolaitteet on jätettävä soveltamisalan ulkopuolelle, koska 
komissio on arvioinut, että niiden vaikutukset ympäristöön eivät ole huomattavia.
Lopputuotteen määritelmää olisi otettava komission ohjeasiakirjan mukaisesti (usein esitetyt 
kysymykset) määriteltynä, koska sen avulla voidaan yksilöidä soveltamisala paremmin ja 
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välttää osia ja komponentteja koskeva epävarmuus.

Tarkistus 121
Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) laitteisiin, jotka on suunniteltu osiksi 
toisenlaisiin, tämän direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle jääviin 
laitteisiin ja jotka voivat täyttää tehtävänsä 
ainoastaan kyseisten laitteiden osina; 

(b) laitteisiin, jotka on suunniteltu osiksi 
toisenlaisiin, tämän direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle jääviin 
laitteisiin, kuten tämän direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle jäävien 
valmiiden tuotteiden osat tai kiinteiden 
asennusten osat, ja jotka voivat täyttää 
tehtävänsä ainoastaan kyseisten laitteiden 
osina;

Or. en

Perustelu

Ammatillisissa yhteyksissä käytettävien yritysten välisten tuotteiden ei pitäisi kuulua 
direktiivien soveltamisalaan. Ensinnäkin komissio on ennakkoselvityksissään arvioinut, että 
niiden vaikutukset ympäristöön eivät ole huomattavia ja toiseksi tällaiset laitteet eivät 
myöskään päädy kunnalliseen jätevirtaan.

Tarkistus 122
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) laitteisiin, jotka on suunniteltu osiksi 
toisenlaisiin, tämän direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle jääviin 
laitteisiin ja jotka voivat täyttää tehtävänsä 
ainoastaan kyseisten laitteiden osina;

(b) laitteisiin, jotka on suunniteltu osiksi 
toisenlaisiin, tämän direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle jääviin 
laitteisiin, kuten tämän direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle jäävien 
valmiiden tuotteiden osat tai kiinteiden 
asennusten osat, ja jotka voivat täyttää 
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tehtävänsä ainoastaan kyseisten laitteiden 
osina;

Or. en

Perustelu

Tehtaissa ja teollisissa prosesseissa käytettävät tuotantolaitteet on jätettävä soveltamisalan 
ulkopuolelle. Komissio on arvioinut, että niiden vaikutukset ympäristöön eivät ole 
huomattavia ja että tällaiset laitteet eivät myöskään päädy kunnalliseen jätevirtaan. Termi 
“kiinteä asennus” olisi määriteltävä direktiivissä eikä ainoastaan komission ohjeasiakirjassa 
(kohdassa FAQs, usein esitetyt kysymykset). Jotta varmistetaan parempi johdonmukaisuus 
muun EU:n lainsäädännön kanssa, direktiivissä olisi otettava käyttöön sähkömagneettista 
yhteensopivuutta koskevassa direktiivissä 2004/108/EY esitetty nykyinen kiinteiden 
asennusten määritelmä. 

Tarkistus 123
Christofer Fjellner

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(b) laitteisiin, jotka on suunniteltu osiksi 
toisenlaisiin, tämän direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle jääviin
laitteisiin ja jotka voivat täyttää tehtävänsä 
ainoastaan kyseisten laitteiden osina;

(b) laitteisiin, jotka on suunniteltu osiksi 
toisenlaisiin, tämän direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolella oleviin
laitteisiin ja jotka voivat täyttää tehtävänsä 
ainoastaan kyseisten laitteiden osina
eivätkä siis ole valmiita tuotteita;

Or. en

Perustelu

Direktiivillä pyritään erityisesti siihen, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromu kerätään ja siitä 
huolehditaan asianmukaisesti. Kiinteiden teollisuusasennusten rakentamisesta ja 
purkamisesta vastaavat ammattilaiset, ja niiden erillisestä jätevirrasta huolehtivat jo muut 
tahot. Tällaiset laitteet eivät päädy kunnalliseen jätevirtaan.
Direktiiviä ei sovelleta henkilöiden tai tavaroiden kuljetuslaitteisiin. Kyseinen tuoteryhmä ei 
kuulu ekologista suunnittelua koskevan direktiivin piiriin. Romuautodirektiivi vastaa sähkö-
ja elektroniikkalaiteromua ja vaarallisten aineiden käytön rajoittamista koskevia direktiivejä 
autojen osalta, ja se aiheuttaisi oikeudellista päällekkäisyyttä.
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Tarkistus 124
Horst Schnellhardt

Ehdotus direktiiviksi 
2 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) aurinkosähkömoduuleihin, jotka on 
tarkoitettu käytettäviksi järjestelmässä, 
joka suunnitellaan, kootaan ja 
asennetaan tiettyyn paikkaan julkisiin, 
kaupallisiin tai yksityisiin tarkoituksiin 
tapahtuvaa jatkuvaa sähköntuotantoa 
varten, edellyttäen että voidaan varmistua 
käytettyjen aineiden vaarattomuudesta 
ihmisille ja ympäristölle;

Or. de

Perustelu

Jos direktiivin soveltamisalasta päätetään tehdä avoin, aurinkosähkömoduulit on jätettävä 
sen ulkopuolelle. Aurinkosähköala on hyvin innovoiva. Ennakoitavuus on tarpeen, jotta 
voidaan edelleen kehittää alan innovaatioita, jotka edistävät huomattavasti 
ympäristönsuojelua, työpaikkojen luomista ja taloudellista kehitystä. Tähän eivät riitä 
direktiivin soveltamisesta myönnettävät määräaikaiset poikkeukset.

Tarkistus 125
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) muihin kuin sähkö- ja 
elektroniikkatarvikkeisiin ja 
lisätarvikkeisiin.

Or. en

Perustelu

Vaarallisten aineiden käytön rajoittamista koskevaa direktiiviä sovelletaan sähkö- ja 
elektroniikkalaitteisiin. Muiden kuin sähkö- ja elektroniikkakomponenttien ei siis pitäisi 
kuulua tämän direktiivin soveltamisalaan. Muuta unionin lainsäädäntöä sovelletaan 
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tarvikkeisiin ja lisätarvikkeisiin (esim. mustepatruunat kuuluvat Reach-asetuksen piiriin) 
eivätkä siten kuulu tämän direktiivin piiriin. Tämä asia on tehtävä selväksi.

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

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) kuljetusvälineisiin, jotka on 
tarkoitettu henkilöiden tai tavaroiden 
kuljetukseen ja näiden kuljetusvälineiden 
osiin;

Or. en

Perustelu

Kuljetusvälineitä ja ajoneuvoja säädellään monilla asetuksilla ja vaatimuksilla, jotka liittyvät 
turvallisuuteen ja tehokkaaseen toimintaan.

Tarkistus 127
Anja Weisgerber, Chris Davies, Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) maantiekuljetusvälineisiin, jotka on 
tarkoitettu henkilöiden tai tavaroiden 
kuljetukseen;

Or. en

Perustelu

Tiekuljetusvälineet olisi jätettävä direktiivin ulkopuolelle päällekkäisen sääntelyn 
välttämiseksi romuautodirektiivin kanssa (2000/53/EY), joka myös sisältää aineita koskevia 
rajoituksia ja kattaa täysin kaikki ajoneuvojen osat ja materiaalit, myös sähkö- ja 
elektroniikkajärjestelmät. Alakohtaisella romuautodirektiivillä voidaan parhaiten arvioida 
korvaavien aineiden käyttökelpoisuutta, kun otetaan huomioon erityiset 
turvallisuusvaatimukset ja muut ajoneuvoihin liittyvät vaatimukset (esimerkiksi parempi 
tärinänsieto) 
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Tarkistus 128
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) kuljetusvälineisiin;

Or. en

Perustelu

Avoin soveltamislaajuus edellyttää selkeää luetteloa poikkeuksista, erityisesti kun muu 
lainsäädäntö kattaa jo monia tuotteita. Olisi vältettävä soveltamasta liikaa poikkeuksia.
Tarkoituksena ei pitäisi olla kuljetusvälineiden, kuten lentokoneiden, junien, laivojen ja 
autojen sisällyttäminen tähän direktiiviin. Sähköavusteisten polkupyörien kaltaiset pienemmät 
kuljetusvälineet, joihin ei sovelleta erityistä jätteenkäsittelylainsäädäntöä ja joilla on 
suurempi riski joutua (kotitalouden )jätevirtaan, olisi sisällytettävä soveltamisalaan. Tämä on 
esitetty ehdotuksessamme kuljetusvälineen määritelmästä 3 artiklassa.

Tarkistus 129
Christofer Fjellner

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c b) kuljetusvälineisiin, jotka on 
tarkoitettu henkilöiden tai tavaroiden 
kuljetukseen;

Or. en

Perustelu

Direktiivillä pyritään erityisesti siihen, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromu kerätään ja siitä 
huolehditaan asianmukaisesti. Kiinteiden teollisuusasennusten rakentamisesta ja 
purkamisesta vastaavat ammattilaiset, ja niiden erillisestä jätevirrasta huolehtivat jo muut 
tahot. Kyseiset laitteet eivät päädy kunnalliseen jätevirtaan. Direktiiviä ei sovelleta 
henkilöiden tai tavaroiden kuljetuslaitteisiin. Kyseinen tuoteryhmä ei kuulu ekologista 
suunnittelua koskevan direktiivin piiriin. Romuautodirektiivi vastaa sähkö- ja 
elektroniikkalaitteita ja vaarallisia aineita koskevia direktiivejä autojen osalta, ja sen 
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soveltaminen saisi aikaan sääntelyn päällekkäisyyttä.

Tarkistus 130
Christofer Fjellner

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) kiinteisiin asennuksiin

Or. en

Perustelu

Direktiivillä pyritään erityisesti siihen, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromu kerätään ja siitä 
huolehditaan asianmukaisesti. Kiinteiden teollisuusasennusten rakentamisesta ja 
purkamisesta vastaavat ammattilaiset, ja niiden erillisestä jätevirrasta huolehtivat jo muut 
tahot. Kyseiset laitteet eivät päädy kunnalliseen jätevirtaan. Direktiiviä ei sovelleta 
henkilöiden tai tavaroiden kuljetuslaitteisiin. Kyseinen tuoteryhmä ei kuulu ekologista 
suunnittelua koskevan direktiivin piiriin. Romuautodirektiivi vastaa sähkö- ja 
elektroniikkalaitteita ja vaarallisia aineita koskevia direktiivejä autojen osalta, ja sen 
soveltaminen saisi aikaan sääntelyn päällekkäisyyttä.

Tarkistus 131
Chris Davies, Holger Krahmer, Dirk Sterckx

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) kiinteisiin asennuksiin

Or. en

Perustelu

Kiinteät asennukset saattavat pitää sisällään automaattiovia ja hissejä, jotka on tarkoitettu 
pysyvään käyttöön ja kuuluvat rakennukseen olennaisena osana ja edellyttävät usein 
erilaisten turvallisuusnormien täyttämistä. Niihin EIVÄT kuulu seinään kiinnitetyt televisiot 
tai muut tilapäisemmät varusteet. 
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Tarkistus 132
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c b) kiinteisiin suuriin 
teollisuusasennuksiin;

Or. en

Perustelu

Kaikki sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävä avoin soveltamislaajuus edellyttää selkeää 
luetteloa poikkeuksista, erityisesti kun muu lainsäädäntö kattaa jo monia tuotteita. Olisi 
vältettävä soveltamasta liikaa poikkeuksia, erityisesti tapauksissa, joissa jätevirta on hyvin 
hallinnassa. Ehdotuksissa 3 artiklaan määriteltiin kiinteät suuret teollisuusasennukset, jotka 
ovat ammattilaisten rakentamia, käsittelemiä, valvomia ja purkamia, eikä niiden päätymisestä 
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden perinteiseen jätevirtaan ole pelkoa.

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

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c c) suuriin teollisuustyökaluihin;

Or. en

Perustelu

Kaikki sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävä avoin soveltamislaajuus edellyttää selkeää 
luetteloa poikkeuksista, erityisesti kun muu lainsäädäntö kattaa jo monia tuotteita. Olisi 
vältettävä soveltamasta liikaa poikkeuksia, erityisesti tapauksissa, joissa jätevirta on hyvin 
hallinnassa. Ehdotuksissa 3 artiklaan määriteltyjen työkalujen päätymisestä sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden perinteiseen jätevirtaan ei ole juurikaan vaaraa, sillä ne asennetaan, 
niitä käsitellään ja ne puretaan teollisuusympäristössä.
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Tarkistus 134
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c c) kiinteisiin suuriin 
teollisuustyökaluihin;

Or. en

Perustelu

Kiinteät suuret teollisuustyökalut poistetaan ja kierrätetään alan ammattilaisten toimesta. Ne 
poikkeavat suuresti tavanomaisesta sähkö- ja elektroniikkalaitejätteestä.

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

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – c d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c d) laitteisiin, jotka on valmistettu 
yhteisön alueella tai tuotu maahan 
tutkimus- ja kehittämistarkoituksiin, sekä 
kehittämisvälineisiin;

Or. en

Perustelu

Kehittämisvälineet eivät ole laitteita, jotka on tarkoitettu asetettavaksi markkinoille 
itsenäisinä toiminnallisina tai kaupallisina yksikköinä tai yksittäisinä tuotteina. Ne kuuluvat 
kuitenkin tämän direktiivin soveltamisalaan sen jälkeen, kun niistä tehdään markkinoille 
asetettavia lopullisia tuotteita. Tämän direktiivin määräykset eivät saisi kuormittaa EU:n 
tutkimusta, kehittämistä ja innovaatioita. Tämän vuoksi tutkimukseen ja kehittämiseen 
tarkoitetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet (esimerkiksi pieninä sarjoina valmistetut 
prototyypit) jäisivät edelleen soveltamisalan ulkopuolelle Reach-asetuksen ((EY) N:o 
1907/2006)) kaltaisilla määräyksillä.
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Tarkistus 136
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c b) laitteisiin, jotka on valmistettu 
yhteisön alueella tai tuotu maahan 
tutkimus- ja kehittämistarkoituksiin;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan, että innovaatioita ei epähuomiossa hankaloiteta.

Tarkistus 137
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) laitteisiin, jotka on valmistettu 
yhteisön alueella tai tuotu maahan 
tutkimus- ja kehittämistarkoituksiin;

Or. en

Perustelu

Soveltamisalaa on ehdotettu laajennettavaksi kattamaan kaikki sähkö- ja elektroniikkalaitteet, 
myös tutkimusta ja kehittämistä varten tarkoitetut laitteet (esimerkiksi pieninä sarjoina 
valmistetut prototyypit). Tämä haittaisi innovaatioita EU:n alueella, jolloin unionin 
ulkopuolisten maiden tutkimusta ja kehittämistä suosittaisiin. Tutkimukseen ja kehittämiseen 
tarkoitetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet olisi edelleen jätettävä soveltamisalan ulkopuolelle 
Reach-asetuksen ((EY) N:o 1907/2006)) kaltaisilla määräyksillä.
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Tarkistus 138
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) laitteisiin, jotka on valmistettu 
tutkimus- ja kehittämistarkoituksiin, 
esimerkiksi pieninä erinä tuotetut 
prototyypit, joita ei ole tarkoitettu 
saatettaviksi markkinoille. 

Or. fr

Perustelu

Direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle olisi jätettävä tietyt laitteet, jotka on valmistettu 
tutkimus- ja kehittämistarkoituksiin (lääkinnällisten laitteiden kuten sydämentahdistimien tai 
infuusiopumppujen prototyypit) ja joita ei ole tarkoitettu saatettaviksi markkinoille, mutta 
jotka ovat innovoinnin kannalta ratkaisevan tärkeitä. Tämä säännös on voimassa myös 
asetuksessa N:o 1907/2006 (REACH). 

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

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – c e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c e) sellaisten sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden korjaamiseen, 
uudelleenkäyttöön, toimintojen 
ajanmukaistamiseen tai suorituskyvyn 
parantamiseen tarkoitettuihin varaosiin, 
jotka on saatettu markkinoille ennen 
1 päivää heinäkuuta 2006 tai joille on 
myönnetty poikkeus ja jotka on saatettu 
markkinoille ennen poikkeuksen 
voimassaoloajan päättymistä. Tätä 
sovelletaan yhtä lailla tämän direktiivin 
4 artiklassa yksilöityjä ryhmiä koskeviin 
asteittaisiin säännöksiin.
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Or. en

Perustelu

Varaosien jättäminen soveltamisalan ulkopuolelle olisi siirrettävä 4 artiklasta takaisin 2 
artiklaan oikeudellisen selkeyden parantamiseksi.

Tarkistus 140
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) sellaisten sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden korjaamiseen 
tarkoitettuihin varaosiin eikä 
uudelleenkäyttöön, jotka on saatettu 
markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 
2006 tai joille on myönnetty poikkeus ja 
jotka on saatettu markkinoille ennen 
poikkeuksen voimassaoloajan päättymistä

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään estämään taannehtivat vaatimukset.

Tarkistus 141
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) muihin kuin sähköisiin ja 
elektronisiin tarvikkeisiin ja 
lisätarvikkeisiin.

Or. en
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Perustelu

Lainsäädännön piiriin ei koskaan ajateltu tulostimen mustetta tai sähköisen työkalun naulaa.
Tämä olisi tehtävä selväksi.

Tarkistus 142
Françoise Grossetête, Vittorio Prodi, Pilar Ayuso, Bill Newton Dunn, Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) aurinkopaneeleihin, jotka on 
tarkoitettu käytettäviksi järjestelmässä, 
joka suunnitellaan, kootaan ja 
asennetaan tiettyyn paikkaan julkisiin, 
kaupallisiin tai yksityisiin tarkoituksiin 
tapahtuvaa jatkuvaa sähköntuotantoa 
varten; 

Or. fr

Perustelu

Aurinkopaneelit pitää vapauttaa säädöksen soveltamisalasta, jotta voidaan kehittää 
pitkäjänteisesti tätä tekniikkaa, jonka hyöty ympäristölle on huomattava. Tämän teknologian 
kasvu on ratkaisevaa unionille, jos se aikoo saavuttaa uusiutuvia energialähteitä koskevan 
tavoitteen vuoteen 2020 mennessä. Tarkistuksen sanamuodolla varmistetaan selvä ero 
suhteessa aurinkoenergiateknologian käyttämiseen peruskulutustavaroissa, joita tämä 
poikkeus ei koske. 

Tarkistus 143
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) muihin kuin sähköisiin tai muihin 
kuin elektronisiin varusteisiin ja 
kulutustarvikkeisiin, kuten hioma-aineet, 
sahanterät, pölynimurin pussit ym.
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Or. de

Perustelu

Muiden muassa hioma-aineet eivät kuulu vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta 
annetun direktiivin soveltamisalaan. Niihin ei sisälly mitään liitteissä III ja IV (4 artiklan 
7 kohdassa) mainituista aineista, joten ne ovat näiden vaarallisten aineiden käytön 
rajoittamisen kannalta merkityksettömiä. Ne ovat kuitenkin useimmiten erottamaton osa 
sähkölaitetta, minkä vuoksi ne olisi nimenomaisesti jätettävä soveltamisalan ulkopuolelle. Ne 
kuluvat käytössä ja on korvattava uusilla. Siksi niillä ei ole merkitystä sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden keräys- ja kierrätysmäärien kannalta.

Tarkistus 144
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – c d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c d) uusiutuvan energian tuottamisessa 
käytettävään teknologiaan, joka on 
tarkoitettu käytettäväksi järjestelmässä, 
joka suunnitellaan, kootaan ja 
asennetaan tiettyyn paikkaan julkisiin tai 
kaupallisiin tarkoituksiin tai 
kotitalouskäyttöön tapahtuvaa jatkuvaa 
energiantuotantoa varten;

Or. en

Perustelu

Sääntelyn vakaus on tärkeää uusiutuvan energian alan kehittämiseksi. Alan sisällyttäminen 
direktiivin soveltamisalaan uhkaa heikentää EU:n uusiutuvan energian edistämisstrategiaa. 
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Tarkistus 145
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio esittää viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2014 Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, 
jossa tarkastellaan direktiivin 
soveltamisalaa sen ulkopuolella olevien 
2 artiklan 3 kohdassa ja liitteessä VI 
mainittujen laitteiden mahdolliseksi 
sisällyttämiseksi siihen.

Or. en

Perustelu

Nyt voidaan säätää poikkeuksia, mutta soveltamisalaa olisi tarkistettava asianmukaisten 
vaikutusten arviointien perusteella.

Tarkistus 146
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

3 a. Direktiivin soveltamisalan 
muuttaminen vaatii perusteellista ja 
edustavaa vaikutusten arviointia EU:n 
tasolla sidosryhmien, mukaan lukien 
teollisuus ja kansalaisyhteiskunta, 
kuulemisen jälkeen.

Or. en

Perustelu

Direktiivin soveltamisalan muuttamisella on merkittäviä seurauksia asianomaisille tuotteille 
ja aloille, minkä vuoksi on arvioitava vaikutuksia ennen muutosten tekemistä. Asianomaisten 
alojen ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen, kuten ympäristöjärjestöjen kuuleminen on 
tarpeen, jotta päätökset voitaisiin perustaa muun muassa näiden ryhmien tuottamaan tietoon.
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Tarkistus 147
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Direktiivin soveltamisalan 
muuttaminen vaatii EU:n tasolla 
perusteellista ja edustavaa vaikutusten 
arviointia, jossa on kuultava sidosryhmiä.

Or. en

Perustelu

Uuden oikeudellisen kehyksen ja paremman sääntelyn yleisten periaatteiden mukaisesti on 
tehtävä perusteellinen vaikutusten arviointi, johon kuuluu sidosryhmien kuuleminen ja jossa 
arvioidaan direktiivin soveltamisalan laajentamisen seurauksia. Direktiivissä 2002/95/EY 
lääkinnällisiin laitteisiin ja tarkkailu- ja valvontalaitteisiin aiemmin sovelletun menettelyn 
mukaisesti on tehtävä vaikutusten arviointi, johon sisältyy ehdotuksia poikkeuksiksi, jotta 
siirtymäkausi sujuisi ongelmitta, jos direktiivin soveltamisalaa päätetään laajentaa.

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

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

3 a. Talouden toimijoiden on toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että kuluttajien, 
työntekijöiden ja ympäristön altistumisen 
taso liitteessä IV luetelluille aineille 
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
materiaaleissa ja komponenteissa 
alennetaan niin alhaiseksi kuin se on 
teknisesti ja käytännössä mahdollista, 
vaikka ne eivät kuulukaan tämän 
direktiivin soveltamisalaan.
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Or. en

Perustelu

On todettava selvästi, että vapautus direktiivin soveltamisalasta ei vapauta talouden 
toimijoita velvoitteesta alentaa kielletyille aineille altistumisen tasoa koko niiden elinkaaren 
aikana.

Tarkistus 149
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) ’sähkö- ja elektroniikkalaitteilla’ 
laitteita, jotka tarvitsevat sähkövirtaa tai 
sähkömagneettisia kenttiä toimiakseen 
kunnolla, sekä laitteita, joita käytetään 
kyseisten virtojen ja kenttien tuottamiseen, 
siirtämiseen ja mittaamiseen ja jotka on 
suunniteltu käytettäväksi enintään 
1 000 voltin vaihtojännitteellä ja enintään 
1 500 voltin tasajännitteellä;

a) ’sähkö- ja elektroniikkalaitteilla’ 
tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä 
sähkö- ja elektroniikkalaitteissa koskevan 
direktiivin liitteessä mainittuihin luokkiin
kuuluvia laitteita, jotka tarvitsevat 
sähkövirtaa tai sähkömagneettisia kenttiä 
toimiakseen kunnolla, sekä laitteita, joita 
käytetään kyseisten virtojen ja kenttien 
tuottamiseen, siirtämiseen ja mittaamiseen 
ja jotka on suunniteltu käytettäväksi 
enintään 1 000 voltin vaihtojännitteellä ja 
enintään 1 500 voltin tasajännitteellä; 
sähköä tarvitseva tarkoittaa, että laite 
tarvitsee ensisijaiseksi energialähteekseen 
sähköä voidakseen toimia keskeisessä 
käyttötarkoituksessaan; 

Or. en

Perustelu

Jotta varmistetaan parempi johdonmukaisuus muun EU:n lainsäädännön kanssa, tiettyjen 
vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa koskevassa direktiivissä olisi 
viitattava sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevassa direktiivissä 2004/108/EY 
esitettyyn nykyiseen kiinteiden asennusten määritelmään. Esimerkkejä kiinteistä asennuksista 
ovat petrokemian, autoteollisuuden, lääketeollisuuden, materiaalinkäsittelyn, 
sähköntuotannon, vedenkäsittelyn, paperiteollisuuden laitoksissa olevat asennukset tai tietyt 
sähkölaitokset. 
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Tarkistus 150
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) ’sähkö- ja elektroniikkalaitteilla’ 
laitteita, jotka tarvitsevat sähkövirtaa tai 
sähkömagneettisia kenttiä toimiakseen 
kunnolla, sekä laitteita, joita käytetään 
kyseisten virtojen ja kenttien tuottamiseen, 
siirtämiseen ja mittaamiseen ja jotka on 
suunniteltu käytettäväksi enintään 
1 000 voltin vaihtojännitteellä ja enintään 
1 500 voltin tasajännitteellä;

a) ’sähkö- ja elektroniikkalaitteilla’ tämän 
direktiivin I A liitteessä mainittuihin 
luokkiin kuuluvia laitteita, jotka 
tarvitsevat sähkövirtaa tai 
sähkömagneettisia kenttiä toimiakseen 
kunnolla, sekä laitteita, joita käytetään 
kyseisten virtojen ja kenttien tuottamiseen, 
siirtämiseen ja mittaamiseen ja jotka on 
suunniteltu käytettäväksi enintään 
1 000 voltin vaihtojännitteellä ja enintään 
1 500 voltin tasajännitteellä; sähköä 
tarvitseva tarkoittaa, että laite tarvitsee 
ensisijaiseksi energialähteekseen sähköä 
voidakseen toimia keskeisessä 
käyttötarkoituksessaan; 

Or. en

Perustelu

Termi sähköä tarvitseva on täsmennettävä komission ohjeasiakirjan mukaisesti (usein esitetyt 
kysymykset). 

Tarkistus 151
Julie Girling

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) ’sähkö- ja elektroniikkalaitteilla’ 
laitteita, jotka tarvitsevat sähkövirtaa tai 
sähkömagneettisia kenttiä toimiakseen 
kunnolla, sekä laitteita, joita käytetään 
kyseisten virtojen ja kenttien tuottamiseen, 
siirtämiseen ja mittaamiseen ja jotka on 
suunniteltu käytettäväksi enintään 
1 000 voltin vaihtojännitteellä ja enintään 

a) ’sähkö- ja elektroniikkalaitteilla’ 
laitteita, jotka tarvitsevat sähkövirtaa tai 
sähkömagneettisia kenttiä toimiakseen 
kunnolla, sekä laitteita, joita käytetään 
kyseisten virtojen ja kenttien tuottamiseen, 
siirtämiseen ja mittaamiseen ja jotka on 
suunniteltu käytettäväksi enintään 
1 000 voltin vaihtojännitteellä ja enintään 
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1 500 voltin tasajännitteellä; 1 500 voltin tasajännitteellä; sähköä 
tarvitseva tarkoittaa, että laite tarvitsee 
sähköä energiakseen voidakseen toimia 
keskeisessä käyttötarkoituksessaan; 

Or. en

Perustelu

’Sähkö- ja elektroniikkalaitteiksi’ katsottavat kojeet on määriteltävä paremmin. Tarkistuksella 
tehdään ero sellaisten laitteiden, jotka vaativat sähköä toimiakseen keskeisessä 
käyttötarkoituksessaan, sellaisista laitteista, jotka toimivat keskeisessä käyttötarkoituksessaan 
myös ilman sähköä. 

Tarkistus 152
Chris Davies, Dirk Sterckx

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b) ’valmistajalla’ luonnollista tai 
oikeushenkilöä, joka valmistaa taikka 
suunnitteluttaa tai valmistuttaa sähkö- tai 
elektroniikkalaitteen omalla nimellään tai 
tavaramerkillä;

b) ’valmistajalla’ luonnollista tai 
oikeushenkilöä, joka valmistaa taikka 
suunnitteluttaa tai valmistuttaa sähkö- tai 
elektroniikkalaitteen ja markkinoi tuotetta
omalla nimellään tai tavaramerkillä;

Or. en

Perustelu

Asetus (EY) 765/2008 toimii viitekehyksenä tälle direktiivin uudelleenlaatimiselle, joten 
määritelmät olisi yhdenmukaistettava sekaannusten tai erilaisten tulkintojen välttämiseksi. 

Tarkistus 153
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) sosioekonomisilla arviointiperusteilla 
tarkoitetaan muita kuin ihmisten 
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terveyteen tai ympäristöön kohdistuvia 
vaikutuksia, joita syntyy kun vaarallisen 
aineen käyttö määrätään rajoitettavaksi 
tai korvattavaksi, verrattuna sen käytön 
jatkamiseen; sosioekonomiset 
arviointiperusteet koskevat korvaavien 
aineiden luotettavuutta ja korvaavien 
aineiden teollis- ja tekijänoikeuksien 
rajoituksia;

Or. en

Perustelu

Määritelmällä varmistetaan oikeudellinen selkeys sosioekonomisten kriteerien käytössä 
poikkeusprosessissa. Se on REACH-asetuksen liitteessä XVI mainitussa sosioekonomisessa 
analyysissa käytettyjen sosioekonomisten kriteerien merkityksen mukainen.

Tarkistus 154
Julie Girling

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) johtoihin, tarvikkeisiin ja 
lisätarvikkeisiin;

Or. en

Perustelu

Johtojen, tarvikkeiden ja lisätarvikkeiden sisällyttäminen direktiiviin saattaa osoittautua 
erittäin ongelmalliseksi tietyille aloille, erityisesti sairaanhoitopalveluissa, joissa käytetään 
usein johtoja ja tarvikkeita, mutta niillä on muu kuin sähkövirran siirtämiseen liittyvä 
käyttötarkoitus. Tämä on myös 3 a artiklaan tehdyn tarkistuksen mukainen, jossa sanotaan, 
että "sähköä tarvitseva" tarkoittaa, että laite tarvitsee sähköä energiakseen voidakseen toimia 
keskeisessä käyttötarkoituksessaan. 
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Tarkistus 155
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – p a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

p a) 'suurilla, kiinteillä 
teollisuustyökaluilla' ammattilaisten 
tiettyyn paikkaan tuotantokoneeseen tai 
teollisuusrakennukseen tiettyä 
käyttötarkoitusta varten asentamia 
koneita tai järjestelmiä, jotka koostuvat 
laitteiden, järjestelmien, lopputuotteiden 
ja/tai komponenttien yhdistelmästä; 

Or. en

Perustelu

Määritelmää käytetään komission direktiivistä laatimassa ohjeasiakirjassa "usein esitetyt 
kysymykset".

Tarkistus 156
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

l) ’homogeenisella materiaalilla’ 
kauttaaltaan tasakoosteista materiaalia, 
jota ei voida mekaanisesti jakaa eri 
materiaaleiksi, eli materiaaleja ei 
periaatteessa voi erottaa toisistaan 
mekaanisin prosessein, kuten kiertämällä, 
leikkaamalla, murskaamalla, jauhamalla 
tai hankaamalla;

l) 'homogeenisella materiaalilla' joko

- kauttaaltaan vain yhdestä materiaalista 
koostuvaa materiaalia;
- usean materiaalin yhdistelmää, jota ei 
voida mekaanisesti jakaa eri 
materiaaleiksi, lukuun ottamatta 
pinnoitteita, tai
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- pinnoitetta, tai
- pieniä komponentteja tai materiaaleja, 
jotka ovat kooltaan enintään 4 mm³ 

Or. en

Perustelu

Määritelmä on tärkeä oikeusvarmuuden turvaamiseksi näytteiden ottamisessa ja 
testaamisessa. Oikeusvarmuuden turvaamiseksi tarvitaan erillinen määritelmä "mekaanisesti 
jaetulle". 

Tarkistus 157
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – l a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

l a) 'mekaanisesti jakamisella' että 
materiaalit voidaan periaatteessa erottaa 
toisistaan mekaanisin prosessein, kuten 
kiertämällä, leikkaamalla, murskaamalla, 
jauhamalla tai hankaamalla;

Or. en

Perustelu

Määritelmä on tärkeä oikeusvarmuuden turvaamiseksi näytteiden ottamisessa ja 
testaamisessa. Oikeusvarmuuden turvaamiseksi tarvitaan erillinen määritelmä "mekaanisesti 
jaetulle". 

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

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – l a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

l a) 'mekaanisesti jakamisella' että 
materiaalit voidaan periaatteessa erottaa 
toisistaan mekaanisin prosessein, kuten 
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kiertämällä, leikkaamalla, murskaamalla, 
jauhamalla tai hankaamalla;

Or. en

Perustelu

Määritelmällä selkeytetään "homogeenisen materiaalin" määritelmää.

Tarkistus 159
Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – p a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

p a) 'nanomateriaaleilla' 
tarkoituksellisesti tuotettuja materiaaleja, 
joiden yksi tai useampi ulottuvuus on 
korkeintaan 100 nm tai joiden sisäosa tai 
pinta koostuu erillisistä toiminnallisista 
osista, joista monella on yksi tai useampi 
ulottuvuus, joka on korkeintaan 100 nm, 
mukaan lukien rakenteet, kasautumat tai 
kokonaisuudet, joiden koko voi olla yli 
100 nm mutta joilla on nanotekniikalle 
tyypillisiä ominaisuuksia.
Nanotekniikalle tyypillisiä ominaisuuksia 
ovat
(i) kyseisten materiaalien laajaan 
erityispintaan liittyvät ominaisuudet ja/tai
(ii) erityiset fysikaalis-kemialliset 
ominaisuudet, jotka poikkeavat 
nanoteknisesti käsittelemättömän saman 
materiaalin ominaisuuksista;

Or. en

Perustelu

Nanomateriaalin määritelmä on tarpeen. Tämä on kaikkien kolmen toimielimen 
uuselintarvikkeita koskevan asetuksen yhteydessä sopima määritelmä. 
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Tarkistus 160
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – p a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

p a) 'nanomateriaaleilla' 
tarkoituksellisesti tuotettuja materiaaleja, 
joiden yksi tai useampi ulottuvuus on 
korkeintaan 300 nm tai joiden sisäosa tai 
pinta koostuu erillisistä toiminnallisista 
osista, joista monella on yksi tai useampi 
ulottuvuus, joka on korkeintaan 300 nm, 
mukaan lukien rakenteet, kasautumat tai 
kokonaisuudet, joiden koko voi olla yli 
300 nm mutta joilla on nanotekniikalle 
tyypillisiä ominaisuuksia:
(i) kyseisten materiaalien laajaan 
erityispintaan liittyvät ominaisuudet;
(ii) erityiset fysikaalis-kemialliset 
ominaisuudet, jotka poikkeavat 
nanoteknisesti käsittelemättömän saman 
materiaalin ominaisuuksista;

Or. en

Perustelu

Tiettyjen nanoteknisten aineiden merkintöjä ja mahdollisia tulevia nanomateriaaleja koskevia 
säännöksiä varten tarvitaan kattava nanomateriaalin määritelmä kuluttajansuojelun 
optimoimiseksi. Tässä olisi otettava huomioon materiaalien hyvin erilaiset koot (aina 300 
nanometriin asti), näiden materiaalien erityiset nano-ominaisuudet ja määritelmän on 
katettava kasautumat ja kokonaisuudet. 

Tarkistus 161
Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – p a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

p a) 'tarvikkeella' yhdestä tai useammasta 
sähkö- tai elektroniikkaosasta koostuvaa 
yksikköä, jota sähkö- ja elektroniikkalaite 
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tarvitsee toimiakseen ja joka ei toisaalta 
toimi ilman sähkö- ja 
elektroniikkalaitetta; 

Or. en

(Korvaa tarkistuksen 26.)

Perustelu

Kun otetaan huomioon sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja tarvikkeiden keskinäinen 
riippuvuus, myös tarvikkeet pitäisi sisällyttää direktiiviin, varsinkin kun niiden käyttöikä on 
tavallisesti lyhyempi ja niistä tulee jätettä nopeammin kuin sähkö- ja elektroniikkalaitteista.
Tämän vuoksi direktiiviin olisi sisällytettävä määritelmä. Määritelmä rajoittuu yksiköihin, 
joissa on sähkö- tai elektroniikkaosia. Sen piiriin kuuluisivat näin olleen esimerkiksi nykyiset 
väriainekasetit, mutta eivät cd-levyt, kopiopaperi, astianpesukoneen pesujauhe tai poranterät.

Tarkistus 162
Christofer Fjellner

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – p a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

p a) ’kiinteällä asennuksella’ tarkoitetaan 
sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta 
annetun direktiivin 2004/108/EY 
2 artiklan c kohdassa tarkoitettua 
kiinteätä asennusta, joka on koottu, 
asennettu ja tarkoitettu pysyvään käyttöön 
ennalta määritellyssä paikassa.

Or. en

Perustelu

Jotta varmistetaan johdonmukaisuus muun EU:n lainsäädännön kanssa, direktiivissä olisi 
viitattava sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevassa direktiivissä 2004/108/EY 
esitettyyn nykyiseen kiinteiden asennusten määritelmään. Tehtaissa ja teollisissa 
prosesseissa käytettävät tuotantolaitteet on jätettävä soveltamisalan ulkopuolelle, koska 
komissio on arvioinut, että niiden vaikutukset ympäristöön eivät ole huomattavia.
Lopputuotteen määritelmää olisi otettava komission ohjeasiakirjan mukaisesti (usein esitetyt 
kysymykset) määriteltynä, koska sen avulla voidaan yksilöidä soveltamisala paremmin ja 
välttää osia ja komponentteja koskeva epävarmuus.
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Tarkistus 163
Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – p a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

p a) ’kiinteällä asennuksella’ 
sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta 
annetun direktiivin 2004/108/EY 
2 artiklan c kohdassa tarkoitettua 
kiinteätä asennusta. 

Or. en

Perustelu

Jotta varmistetaan parempi johdonmukaisuus muun EU:n lainsäädännön kanssa, direktiivissä 
olisi viitattava sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevassa direktiivissä 2004/108/EY 
esitettyyn nykyiseen kiinteiden asennusten määritelmään. Tehtaissa ja teollisissa prosesseissa 
käytettävät tuotantolaitteet on jätettävä soveltamisalan ulkopuolelle. Ensinnäkin komissio on 
ennakkoselvityksissään arvioinut, että niiden vaikutukset ympäristöön eivät ole huomattavia 
ja toiseksi tällaiset laitteet eivät myöskään päädy kunnalliseen jätevirtaan.

Tarkistus 164
Chris Davies, Holger Krahmer, Dirk Sterckx

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) ’kiinteällä asennuksella’ tarkoitetaan 
sellaisten monentyyppisten laitteiden ja 
tarvittaessa muiden kojeiden erityistä 
yhdistelmää, joka on koottu, asennettu ja 
tarkoitettu pysyvään käyttöön ennalta 
määritellyssä paikassa;

Or. en

Perustelu

Jotta varmistetaan, että termi "kiinteä asennus" tulkitaan yhdenmukaisesti kaikissa 
jäsenvaltioissa, on lisättävä sen määritelmä. Määritelmä on esitetty sähkömagneettista 
yhteensopivuutta koskevassa direktiivissä 2004/108/EY .
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Tarkistus 165
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – p a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

p a) ’kiinteällä asennuksella’ tarkoitetaan 
sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta 
annetun direktiivin 2004/108/EY 2 artiklan 
c kohdassa tarkoitettua kiinteätä 
asennusta, joka on koottu, asennettu ja 
tarkoitettu pysyvään käyttöön ennalta 
määritellyssä paikassa;

Or. en

Perustelu

Oikeusvarmuuden parantamiseksi on lisättävä komission ohjeasiakirjassa (usein esitetyt
kysymykset) annetut ohjeet. 

Tarkistus 166
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – p b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

p b) 'lopputuotteella' laitetta tai laitteiston 
yksikköä, jolla on suora käyttötarkoitus, 
oma kuori ja tarvittaessa loppukäyttäjille 
tarkoitetut portit ja liitännät; 'suoralla 
käyttötarkoituksella' komponentin tai 
lopputuotteen toimintoa, joka vastaa 
valmistajan käyttöohjeissa loppukäyttäjille 
tarkoittamaa käyttöä. Tätä toimintoa 
voidaan käyttää ilman säätämistä tai 
muuta kytkentää kuin kenen tahansa 
tehtävissä oleva yksinkertainen 
kytkeminen.
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Or. en

Perustelu

Oikeusvarmuuden parantamiseksi on lisättävä komission ohjeasiakirjassa (usein esitetyt 
kysymykset) annetut ohjeet. 

Tarkistus 167
Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – p b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

p b) 'lisätarvikkeella' yhdestä tai 
useammasta sähkö- tai 
elektroniikkaosasta koostuvaa yksikköä, 
joka on suunniteltu käytettäväksi sähkö-
tai elektroniikkalaitteen kanssa, jota 
sähkö- ja elektroniikkalaite ei tarvitse 
toimiakseen, mutta joka ei toimi ilman 
sähkö- ja elektroniikkalaitetta;

Or. en

(Korvaa tarkistuksen 27.)

Perustelu

Direktiivin pitäisi kattaa myös lisätarvikkeet. Tämän vuoksi direktiiviin olisi sisällytettävä 
määritelmä. Määritelmä rajoittuu yksiköihin, joissa on sähkö- tai elektroniikkaosia. Siihen 
kuuluisivat näin ollen digitaalikameroiden erilliset linssit, mutta sen ulkopuolelle jäisivät 
kamera- ja linssilaukut.

Tarkistus 168
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) 'lisätarvikkeella' sähkö- ja 
elektroniikkalaitteen kanssa käytettävää 
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erillistä sähköistä yksikköä, joka parantaa 
laitteen toimivuutta, antaa virtaa tai jonka 
avulla käyttäjä voi hallita sähkö- ja 
elektroniikkalaitetta.

Or. en

Perustelu

Esittelijän ehdottama määritelmä saattaa johtaa sellaisten sähkö- ja elektroniikkalaitteen 
sisällä olevien ei-sähköisten osien kuten paperin sisällyttämiseen. Tässä ehdotettu tarkistus 
jättää paperin ulkopuolelle, mutta sisällyttää puhelinten laturit ja tietokoneiden hiiret.

Tarkistus 169
Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – p c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

p c) 'sähkö- tai elektroniikkaosalla' 
yksikköä, jossa on kaksi tai useampia 
liitäntäjohdinta tai metallilevyä, joka on 
osa virtapiiriä ja jolla on erillinen 
toiminto;

Or. en

Perustelu

Uusissa tarvikkeen ja lisätarvikkeen määritelmissä sanotaan, että ne sisältävät sähkö- tai 
elektroniikkaosia, joten olisi lisättävä tällaisten osien määritelmä.

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

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – p c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

p c) 'kuljetusvälineellä' ajoneuvoja, joissa 
on enemmän kuin kaksi pyörää ja joita 
käytetään ihmisten tai tavaroiden 
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kuljetukseen, kuten lentokoneet, laivat, 
junat, raitiovaunut, bussit, kuorma-autot 
ja henkilöautot;

Or. en

Perustelu

Määritelmää tarvitaan, koska artiklaan 2 lisätään kuljetusvälineitä koskeva poikkeus.

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

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – p d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

p d) 'kiinteällä suurella 
teollisuusasennuksella' erityistä sellaisten 
monentyyppisten laitteiden tai tarvittaessa 
muiden kojeiden yhdistelmää, joka on 
tarkoitettu käyttöön teollisessa 
ympäristössä, joka on koottu ja asennettu 
kiinteästi ennalta määriteltyyn paikkaan 
ja jota ei voida poistaa ilman 
rakennuksen tai sen osan hajottamista;

Or. en

Perustelu

Määritelmää tarvitaan, koska artiklaan 2 lisätään kiinteitä suuria teollisuusasennuksia 
koskeva poikkeus.

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

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – p e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

p e) 'suurilla teollisuustyökaluilla' koneita 
tai järjestelmiä, jotka on suunniteltu 
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ainoastaan teollisuuskäyttöön; niiden 
asentamisen suorittaa valmistajan, 
käyttäjän, valmistajan edustajan tai 
muiden erikoistuneiden ammattilaisten 
palkkaama erikoistunut henkilöstö, joka 
vastaa ainoastaan asentamisesta; niiden 
sijoituspaikka on pysyvä koko 
käyttövaiheen ajan;

Or. en

Perustelu

Määritelmää tarvitaan, koska artiklaan 2 lisätään suuria teollisuustyökaluja koskeva 
poikkeus.

Tarkistus 173
Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – p a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

p a) 'kiinteällä suurella 
teollisuusasennuksella' sellaisten 
monentyyppisten laitteiden tai tarvittaessa 
muiden kojeiden erityistä yhdistelmää, 
joka on tarkoitettu käyttöön teollisessa 
ympäristössä, joka on koottu ja asennettu 
kiinteästi ennalta määriteltyyn paikkaan, 
lämmityslaitteet mukaan lukien, ja jota ei 
tavallisesti voida poistaa ilman 
rakennuksen tai sen osan hajottamista;

Or. en

Perustelu

Tarvitaan selkeä määritelmä myös kiinteälle suurelle teollisuusasennukselle.
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Tarkistus 174
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – p f alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

p f) 'kehittämisvälineisiin' kuuluvat 
piirilevyt ja järjestelmät, joita käytetään 
arviointiin, validointiin, esittelyyn tai 
kehittämiseen ja tuotantonäytteet, joita ei 
ole tarkoitus saattaa markkinoille 
itsenäisinä toiminnallisina tai 
kaupallisina yksikköinä;

Or. en

Perustelu

Määritelmää tarvitaan, koska artiklaan 2 lisätään kehittämisvälineitä koskeva poikkeus.

Tarkistus 175
Åsa Westlund

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – p a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(pa) “nanomateriaaleilla” 
tarkoituksellisesti tuotettuja materiaaleja, 
joiden hiukkaskokoa on muutettu.

Or. sv

Perustelu

Nanomateriaalien määritelmän antaminen on perusteltua, koska ne mainitaan direktiivissä.
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Tarkistus 176
Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – p a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

p a) 'kunnolla toimimisella' laitteen 
eniten energiaa vaativan toiminnon 
toiminnassa oloa;

Or. pl

Perustelu

Määritelmän ansiosta sähkö- ja elektroniikkalaitteet on helppo tunnistaa. Se estää virheelliset 
tulkinnat ja ratkaisee ongelmat, jotka liittyvät hybridilaitteisiin, jotka eivät välittömästi 
tarvitse sähköä toimiakseen mutta joissa on toiminnan mahdollistavia sähköosia. Direktiivin 
3 a artikla kattaa lisäksi laitteet, joiden toiminnan välittömänä tarkoituksena on sähkövirran 
ja sähkömagneettisten kenttien siirtäminen, mittaaminen ja tuottaminen.

Tarkistus 177
Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – p b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

p b) 'tyypin A poikkeuksella' poikkeusta, 
joka myönnetään 4 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetusta kiellosta vapautetuille 
käyttötarkoituksille, joita varten ei ole 
lainkaan tai ei ole yleisesti saatavilla 
sellaisia teknisiä ratkaisuja, jotka 
mahdollistaisivat laadultaan 
samantasoisten laitteiden valmistamisen 
korvaavia tuotteita käyttämällä.

Or. pl
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Tarkistus 178
Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – p c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

p c) 'tyypin B poikkeuksella' poikkeusta, 
joka myönnetään 4 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetusta kiellosta vapautetuille 
käyttötarkoituksille, joita varten ei ole 
fyysisesti mahdollista kehittää tai joita 
varten ei ole fysikaalis-kemiallisia 
elementtejä, joiden avulla kehittää 
laadultaan samantasoisen materiaalin 
tuotantotekniikkaa.

Or. pl

Perustelu

Erilaisten poikkeustyyppien käyttöönotto mahdollistaa direktiivin poikkeuksien esittämisen 
yhdessä taulukossa niin, että kuitenkin säilytetään sama poikkeusten numerointi (ks. 
5 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja 5 artiklan 1 kohdan b b alakohtaa koskevat tarkistukset). 
Poikkeusten numeroinnin säilyttäminen ennallaan on yrittäjien kannalta tärkeää, sillä näin 
vältetään asiakirjojen mukauttamisesta aiheutuvat tarpeettomat kustannukset. 
Poikkeustyyppien käyttöönoton ansiosta on mahdollistaa erottaa helposti poikkeukset, jotka 
ovat puhtaasti teknisiä eli joissa yrittäjillä on ongelmia soveltaa tiettyä tekniikkaa, ja 
toisaalta puhtaasti fysikaaliset poikkeukset, joissa yrittäjien kohtaamat ongelmat liittyvät 
elementtien ominaisuuksiin.

Tarkistus 179
Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
etteivät markkinoille saatettavat sähkö- ja 
elektroniikkalaitteet tai niiden 
korjaamiseen tai uudelleenkäyttöön 
tarkoitetut varaosat sisällä liitteessä IV 
mainittuja aineita.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
etteivät markkinoille saatettavat sähkö- ja 
elektroniikkalaitteet tai niiden 
korjaamiseen tai uudelleenkäyttöön, 
toimintojen ajanmukaistamiseen tai 
suorituskyvyn parantamiseen tarkoitetut 
varaosat, johdot, tarvikkeet ja 
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lisätarvikkeet sisällä liitteessä IV olevassa 
A osassa mainittuja aineita.

Or. en

(Korvaa tarkistuksen 28.)

Perustelu

Tarkistuksen syynä on johtojen, tarvikkeiden ja lisätarvikkeiden nimenomainen 
sisällyttäminen direktiivin soveltamisalaan. Direktiiviä olisi sovellettava myös toimintojen 
ajanmukaistamiseen tai suorituskyvyn parantamiseen tarkoitettuihin osiin. Liitteeseen IV 
tarvitaan uusi jaottelu, jotta siinä voidaan ottaa huomioon uusien rajoitusten aikataulu.

Tarkistus 180

Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
etteivät markkinoille saatettavat sähkö- ja 
elektroniikkalaitteet tai niiden 
korjaamiseen tai uudelleenkäyttöön 
tarkoitetut varaosat sisällä liitteessä IV 
mainittuja aineita.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
etteivät markkinoille saatettavat sähkö- ja 
elektroniikkalaitteet tai niiden 
korjaamiseen tai uudelleenkäyttöön, 
toimintojen ajanmukaistamiseen tai 
suorituskyvyn parantamiseen tarkoitetut 
varaosat sisällä liitteessä IV olevassa 
A osassa mainittuja aineita.

Or. en

Perustelu

Tarkistus vastaa esittelijän tarkistusta 28. Se toistetaan tässä kohdassa liitteen IV jakamiseksi 
A ja B osaan. 
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Tarkistus 181
Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
etteivät markkinoille saatettavat sähkö- ja 
elektroniikkalaitteet tai niiden 
korjaamiseen tai uudelleenkäyttöön, 
toimintojen ajanmukaistamiseen tai 
suorituskyvyn parantamiseen tarkoitetut 
varaosat, johdot, tarvikkeet ja 
lisätarvikkeet sisällä liitteessä IV olevassa 
B osassa mainittuja aineita.

Or. en

(Korvaa tarkistuksen 29.)

Perustelu

Liitteeseen IV tarvitaan uusi jaottelu, jotta siinä voidaan ottaa huomioon uusien rajoitusten 
aikataulu.

Tarkistus 182
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
etteivät markkinoille saatettavat sähkö- ja 
elektroniikkalaitteet tai niiden 
korjaamiseen tai uudelleenkäyttöön, 
toimintojen ajanmukaistamiseen tai 
suorituskyvyn parantamiseen tarkoitetut 
varaosat sisällä liitteessä IV olevassa 
B osassa mainittuja aineita.

Or. en
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Perustelu

Tarkistus vastaa esittelijän tarkistusta 29. Se toistetaan tässä kohdassa liitteen IV jakamiseksi 
A ja B osaan. 

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

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähkö- ja elektroniikkalaitteet, mukaan 
lukien liitteessä IV A luetellut aineet 
merkitään 6 artiklan 1 kohdan 
3 a luetelmakohdan (uusi) mukaisesti 
kehitettävää menettelyä käyttäen.

Or. en

Perustelu

Ökö-Institutin valmistelevassa selvityksessä suositeltiin merkintöjä joillekin aineille. Jos 
merkinnät parantavat kierrätettävyyttä ja turvallisuutta sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
käsittelyssä ja lisäävät kuluttajien tiedonsaantia, tällaista vaihtoehtoa olisi syytä harkita. 
Pitää varmistaa mahdollisimman selkeä kytkös energiaa käyttävien tuotteiden ekologiselle 
suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista annettuun direktiiviin 2005/32/EY.
(Tarkistus liittyy 6 artiklan 1 kohdan 3 a alakohtaan (uusi) tehtyyn tarkistukseen sekä liitettä 
IV A (uusi) koskevaan tarkistukseen).

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

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
seuraavien laitteiden korjaamiseen 
tarkoitettuihin varaosiin tai 
uudelleenkäyttöön:

Poistetaan.
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a) ennen 1 päivää heinäkuuta 2006 
markkinoille saatetut sähkö- ja 
elektroniikkalaitteet;
b) ennen 1 päivää tammikuuta 2014 
markkinoille saatettavat lääkinnälliset 
laitteet;
c) ennen 1 päivää tammikuuta 2016 
markkinoille saatettavat in vitro -
diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset 
laitteet;
d) ennen 1 päivää tammikuuta 2014 
markkinoille saatettavat tarkkailu- ja 
valvontalaitteet;
e) ennen 1 päivää tammikuuta 2017 
markkinoille saatettavat teollisuuden 
tarkkailu- ja valvontalaitteet;
f) sähkö- ja elektroniikkalaitteet, joille on 
myönnetty poikkeus ja jotka on saatettu 
markkinoille ennen poikkeuksen 
voimassaoloajan päättymistä.

Or. en

Perustelu

Oikeudellisen selkeyden vuoksi nämä säännökset olisi esitettävä 2 artiklassa ehdotustemme 
mukaisesti.

Tarkistus 185
Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
seuraavien laitteiden korjaamiseen 
tarkoitettuihin varaosiin tai 
uudelleenkäyttöön:

Poistetaan.

a) ennen 1 päivää heinäkuuta 2006 
markkinoille saatetut sähkö- ja 
elektroniikkalaitteet;
b) ennen 1 päivää tammikuuta 2014 
markkinoille saatettavat lääkinnälliset 
laitteet;
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c) ennen 1 päivää tammikuuta 2016 
markkinoille saatettavat in vitro -
diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset 
laitteet;
d) ennen 1 päivää tammikuuta 2014 
markkinoille saatettavat tarkkailu- ja 
valvontalaitteet;
e) ennen 1 päivää tammikuuta 2017 
markkinoille saatettavat teollisuuden 
tarkkailu- ja valvontalaitteet;
f) sähkö- ja elektroniikkalaitteet, joille on 
myönnetty poikkeus ja jotka on saatettu 
markkinoille ennen poikkeuksen 
voimassaoloajan päättymistä.

Or. pl

Perustelu

Direktiivin selkeyttämiseksi osa tekstistä siirretään liitteeseen III a, jossa esitetään laitteet, 
jotka jätetään direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus 186
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
seuraavien laitteiden korjaamiseen 
tarkoitettuihin varaosiin tai 
uudelleenkäyttöön:

4. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
seuraavien laitteiden takuu- tai
huoltosopimuskorjaamiseen tai 
teollisuuden tarkkailu- ja 
valvontalaitteiden uudelleenkalibrointiin
tai uudelleenkäyttöön, toimintojen 
ajanmukaistamiseen tai suorituskyvyn 
parantamiseen tarkoitettuihin varaosiin:

Or. en

Perustelu

Varaosille myönnetty poikkeus tarvitaan teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteiden 
elinkaaren pidentämiseksi ja niiden toimintatarkkuuden ylläpitämiseksi uudelleenkalibroinnin 
avulla. Takuuaikana ja takuun jälkeisen huoltosopimuksen voimassaolon aikana toimitetut 
varaosat helpottavat sähkö- ja elektroniikkalaitteiden korjaamista sen jälkeen kun se on alun 
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perin toimitettu ensikäyttäjälle. Varaosia käytetään myös väliaikaisen vaihtokaupan tapaan, 
kun käytöstä poistettuja teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteita uudelleenkalibroidaan 
niiden tarkkuuden ylläpitämiseksi ja palautetaan sitten käyttäjille, jolloin minimoidaan 
toiminnan keskeytykset teollisuudessa.

Tarkistus 187
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
seuraavien laitteiden korjaamiseen 
tarkoitettuihin varaosiin tai 
uudelleenkäyttöön:

4. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
seuraavien laitteiden takuu- tai
huoltosopimuskorjaamiseen tai 
teollisuuden tarkkailu- ja 
valvontalaitteiden uudelleenkalibrointiin
tai uudelleenkäyttöön, toimintojen 
ajanmukaistamiseen tai suorituskyvyn 
parantamiseen tarkoitettuihin varaosiin:

Or. en

Perustelu

Tällaisille toiminnoille, jotka eivät ole "myytävänä", pitää säätää poikkeuksia, jotta voidaan 
pidentää tuotteiden käyttöikää ja ylläpitää niiden tarkkuutta. 

Tarkistus 188
Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
seuraavien laitteiden korjaamiseen 
tarkoitettuihin varaosiin tai 
uudelleenkäyttöön:

4. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
seuraavien laitteiden korjaamiseen tai 
uudelleenkäyttöön, toimintojen 
ajanmukaistamiseen tai suorituskyvyn 
parantamiseen tarkoitettuihin varaosiin, 
johtoihin, tarvikkeisiin ja 
lisätarvikkeisiin:
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Or. en

(Korvaa tarkistuksen 30, liittyy 4 artiklan 1 kohtaa koskevaan tarkistukseen.)

Perustelu

Jos yleistä soveltamisalaa laajennetaan johtoihin, tarvikkeisiin ja lisätarvikkeisiin sekä 
toimintojen ajanmukaistamiseen tai suorituskyvyn parantamiseen tarkoitettuihin osiin, tämä 
on otettava huomioon vastaavassa poikkeuksessa.

Tarkistus 189
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
seuraavien laitteiden korjaamiseen 
tarkoitettuihin varaosiin tai 
uudelleenkäyttöön:

4. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
seuraavien laitteiden takuu- tai
huoltosopimuskorjaamiseen tai 
teollisuuden tarkkailu- ja 
valvontalaitteiden uudelleenkalibrointiin
tai uudelleenkäyttöön, toimintojen 
ajanmukaistamiseen tai suorituskyvyn 
parantamiseen tarkoitettuihin varaosiin:

Or. en

Perustelu

Tällaisille toiminnoille, jotka eivät ole "myytävänä", pitää säätää poikkeuksia, jotta voidaan 
pidentää tuotteiden käyttöikää ja ylläpitää niiden tarkkuutta. 

Tarkistus 190
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) yritysten välisiin laitteisiin, joiden 
osat ovat peräisin ennen 1 päivää 
tammikuuta 2006 markkinoille saatetuista 
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laitteista ja jos hyödynnettävien osien 
uudelleenkäyttö on jäljitettävissä ja 
tarkistettavissa, jos 
uudelleenkäyttöprosessi voidaan tarkastaa 
määrättyjen vaatimusten mukaisesti ja 
osien uudelleenkäytöstä ilmoitetaan 
selvästi kuluttajalle. Tämä poikkeus on 
voimassa kymmenen vuotta tämän 
direktiivin voimaantulopäivästä.

Or. en

Perustelu

Tarkoituksena on varmistaa, että erityisesti paino- ja kopiokoneita valmistavat yritykset 
voivat kerätä osia vanhoista koneistaan käytettäviksi uudelleen uusissa koneissa. Monet 
näiden koneiden osista eivät normaalikäytössä kulu lainkaan ja ne ovat aivan uuden veroisia 
uudelleenkäyttöä varten.

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

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
ennen 1 päivää heinäkuuta 2006 
markkinoille saatetuista sähkö- ja 
elektroniikkalaitteista kerättävien 
varaosien uudelleenkäyttöön laitteissa, 
jotka saatetaan markkinoille ennen 
1 päivää heinäkuuta 2016 sillä 
edellytyksellä, että uudelleenkäyttö 
tapahtuu yritysten välisen suljetun 
palautusjärjestelmän puitteissa ja että 
osien uudelleenkäytöstä ilmoitetaan 
kuluttajille.

Or. en
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Perustelu

Resurssien tehokkaan käytön varmistamiseksi EU:n on edistettävä uudelleenkäyttöä. Täysin 
toimivien ja uudelleenkäyttöön kelpaavien varaosien ennenaikainen käytöstä poistaminen, 
hävittäminen tai korvaaminen pelkästään siksi, että ne on saatettu markkinoille ennen 1. 
heinäkuuta 2006 eivätkä ole direktiivin säännösten mukaisia, aiheuttaisi turhaa ympäristön 
kuormittamista. Jos tätä väliaikaista poikkeusta ei sallita, seurauksena on koko laitteen 
käytöstä poistaminen, myös niiden enemmistönä olevien osien, jotka ovat direktiivin 
vaatimusten mukaisia. Uudelleenkäyttö tapahtuu suljetussa palautusjärjestelmässä, joten 
näiden osien käyttöiän loppua valvotaan ja hallinnoidaan asianmukaisesti.

Tarkistus 192
Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
aktiivisiin implantoitaviin lääkinnällisiin 
laitteisiin. Komissio tarkastelee vuoteen 
2020 mennessä uudelleen aktiivisten 
implantoitavien lääkinnällisten laitteiden 
sulkemista soveltamisalan ulkopuolelle ja 
ehdottaa tarvittaessa niiden 
sisällyttämistä.

Poistetaan.

Or. pl

Perustelu

Direktiivin selkeyttämiseksi osa tekstistä siirretään liitteeseen III a, jossa esitetään laitteet, 
jotka jätetään direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus 193
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
aktiivisiin implantoitaviin lääkinnällisiin 

5. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
aktiivisiin implantoitaviin lääkinnällisiin 
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laitteisiin. Komissio tarkastelee 
vuoteen 2020 mennessä uudelleen 
aktiivisten implantoitavien lääkinnällisten 
laitteiden sulkemista soveltamisalan 
ulkopuolelle ja ehdottaa tarvittaessa niiden 
sisällyttämistä.

laitteisiin. Komissio tarkastelee 
vuoteen 2020 mennessä uudelleen 
aktiivisten implantoitavien lääkinnällisten 
laitteiden sulkemista soveltamisalan 
ulkopuolelle ja arvioi turvallisten ja 
luotettavien tieteelliseen ja tekniseen 
neuvontaan perustuvien sopivien 
vaihtoehtojen saatavuutta ja ehdottaa 
tarvittaessa niiden sisällyttämistä.

Or. en

Perustelu

On huolehdittava, että aktiivisten implantoitavien lääkinnällisten laitteiden saatavuuden 
varmistaminen ei ole ristiriidassa direktiivin kanssa. 

Tarkistus 194
Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Edellä olevaa 1 a kohtaa ei sovelleta 
seuraavien laitteiden korjaamiseen tai 
uudelleenkäyttöön, toimintojen 
ajanmukaistamiseen tai suorituskyvyn 
parantamiseen tarkoitettuihin varaosiin, 
johtoihin, tarvikkeisiin ja 
lisätarvikkeisiin:
(a) ennen […] päivää […]kuuta […]* 
markkinoille saatettavat sähkö- ja 
elektroniikkalaitteet;
(b) sähkö- ja elektroniikkalaitteet, joille 
on myönnetty poikkeus ja jotka on 
saatettu markkinoille ennen poikkeuksen 
voimassaolon päättymistä.
Lisätään päivämäärä, joka on 
42 kuukauden kuluttua voimaantulosta.

Or. en
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(Korvaa tarkistuksen 32.)

Perustelu

Sellaisten sähkö- ja elektroniikkalaitteiden johtoihin, tarvikkeisiin ja lisätarvikkeisiin sekä 
varaosiin, jotka on saatettu markkinoille ennen uusien rajoitusten soveltamista tai joille on 
myönnetty poikkeus ja jotka on saatettu markkinoille ennen poikkeuksen voimassaolon 
päättymistä, olisi vastaavasti sovellettava poikkeusta uusissa rajoituksissa.

Tarkistus 195
Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
liitteissä V ja VI lueteltuihin 
käyttötarkoituksiin.

6. Edellä olevaa 1 ja 1 a kohtaa ei sovelleta 
liitteissä V, VI ja VI a lueteltuihin 
käyttötarkoituksiin.

Or. en

(Valvontaa koskeva muutos, korvaa tarkistuksen 33. Liittyy 2 artiklan 1 kohtaa, 4 artiklan 1 a 
kohtaa, liitettä I ja liitettä VI a koskeviin tarkistuksiin.)

Perustelu

Avoimen soveltamisalan käyttöönotto edellyttää erillistä liitettä, jotta voidaan sallia 
4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta kiellosta vapautetut käyttötarkoitukset sähkö- ja 
elektroniikkalaitteissa, jotka eivät kuuluneet direktiivin soveltamisalaan siksi, etteivät ne 
kuuluneet yhteenkään 10 ensimmäisestä luokasta. On sallittava mahdollisuus poikkeuksiin 
uusista 1 kohdassa ehdotetuista rajoituksista.

Tarkistus 196
Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
liitteissä V ja VI lueteltuihin 
käyttötarkoituksiin.

6. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
liitteessä V lueteltuihin käyttötarkoituksiin.
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Or. pl

Perustelu

Liite VI sisällytetään liitteeseen V. On perusteetonta säilyttää erillistä listaa poikkeuksista, 
jotka koskevat vain lääkinnällisiä laitteita sekä tarkkailu- ja valvontalaitteita, koska tuottajien 
voi olla vaikea määrittää, mihin ryhmään laite kuuluu. Tarkistuksella täydennetään myös 
5 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja 5 artiklan 1 kohdan b b alakohtaa koskevissa 
tarkistuksissa luotuja poikkeustyyppejä sekä 2 artiklan 1 kohtaan esitettävää muutosta, jossa 
esitetään direktiiville avointa soveltamisalaa.


