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Amendement 77
Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op 
artikel 95,

Gelet op het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, en met 
name op artikel 114,

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt de rechtsgrondslag in overeenstemming te brengen met het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie.

Amendement 78
Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn
Visum 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Volgens de procedure van artikel 251 van 
het Verdrag,

Volgens de procedure van artikel 294 van 
het Verdrag,

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt de rechtsgrondslag in overeenstemming te brengen met het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie.

Amendement 79
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Åsa Westlund

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) In de door de Commissie in 
opdracht gegeven studie over gevaarlijke 
stoffen in elektrische en elektronische 
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apparatuur wordt nadrukkelijk het advies 
gegeven geleidelijk een einde te maken 
aan de toepassing van organische 
broomverbindingen en organische 
chloorverbindingen vanwege hun 
potentieel tot vorming van 
polygebromeerde en polygechloreerde 
dioxines en furanen bij de 
afvalbehandeling, en deze studie kende 
prioriteit toe aan de geleidelijke 
uitschakeling van PVC door middel van 
selectieve risicobeheersmogelijkheden ter 
waarborging van een beperkte emissie van 
PVC, PVC- toevoegingen en van 
gevaarlijke verbrandingsproducten. 
Tevens wordt geadviseerd 
berylliummetaal en berylliumoxide te 
etiketteren en het gebruik vrijwillig te 
beëindigen in combinatie met 
markttoezicht op verscheidene overige 
onderzochte stoffen.

Or. en

Motivering

Er moet verwezen worden naar de adviezen van het Öko-Institut en zijn verschillende opties, die 
erop neerkomen dat de voorstellen verder gaan dan de aanbeveling om stoffen op te nemen in 
bijlage IV.

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) Er bestaat wetenschappelijke 
onzekerheid over de veiligheid van 
nanomaterialen voor de menselijke 
gezondheid en het milieu, er bestaat geen 
internationaal overeengekomen definitie 
van een nanomateriaal en er bestaan geen 
internationaal overeengekomen 
richtsnoeren voor tests. Het 
Wetenschappelijk Comité voor nieuwe 
gezondheidsrisico's (WCNG) van de 
Commissie heeft op 28-29 september 2005 een 
advies over nanotechnologieën aangenomen 
waarin geconcludeerd wordt dat "er grote 
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tekorten zijn in de benodigde kennis voor 
risicobeoordeling" en tevens dat "de 
bestaande toxicologische en ecotoxicologische 
methodes mogelijk niet voldoende zijn om alle 
problemen die zich in verband met 
nanodeeltjes voordoen te behandelen". Er is 
steeds meer wetenschappelijk bewijs dat 
sommige koolstof nanobuizen zich 
kunnen gedragen als asbestvezels en dus 
ernstige gevolgen hebben voor de 
menselijke gezondheid. Hetzelfde geldt 
voor nanozilverdeeltjes die in het milieu 
terecht kunnen komen en ernstige 
gevolgen kunnen hebben voor de bodem, 
aquatische en terrestrische organismen.

Or. en

Motivering

Uit een onderzoeksproject van 2009 over opkomende nanotechnologieën bleek dat er ca. 807 
producten op de markt beschikbaar zijn die nanomaterialen bevatten, waarvan sommige EEA 
waren. Nanotoxicologen zijn het erover eens dat het gevaar bestaat dat nanomaterialen ernstige 
gevolgen voor de gezondheid en het milieu hebben, en dat voorzorgsmaatregelen vereist zijn. Dit 
amendement houdt verband met amendement op artikel 4, lid 1, ter (nieuw), waarin wordt 
voorgesteld nanozilver en koolstof nanobuizen te etiketteren.

Amendement 81
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De stoffen waarop deze richtlijn 
betrekking heeft, zijn wetenschappelijk 
goed onderzocht en beoordeeld, en met 
betrekking daartoe zijn diverse 
maatregelen op communautair en nationaal 
niveau vastgesteld.

(6) De stoffen waarop deze richtlijn 
betrekking heeft, moeten wetenschappelijk 
goed onderzocht en beoordeeld worden 
alvorens er beperkingen worden 
vastgesteld en er met betrekking tot deze 
stoffen diverse maatregelen op 
communautair en nationaal niveau worden
vastgesteld.

Or. en

Motivering

De beoordeling van de stoffen die zijn opgenomen in bijlage III is nog niet afgerond.
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Amendement 82
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De stoffen waarop deze richtlijn 
betrekking heeft, zijn wetenschappelijk 
goed onderzocht en beoordeeld, en met 
betrekking daartoe zijn diverse 
maatregelen op communautair en nationaal 
niveau vastgesteld.

(6) De stoffen waarop deze richtlijn 
betrekking heeft, moeten wetenschappelijk 
goed onderzocht en beoordeeld worden 
alvorens er beperkingen worden 
vastgesteld en er met betrekking tot deze 
stoffen diverse maatregelen op 
communautair en nationaal niveau worden
vastgesteld.

Or. en

Motivering

De stoffen die zijn opgenomen in bijlage III moeten nog worden beoordeeld, en dat dient grondig 
te gebeuren; deze werkzaamheden zijn echter nog niet afgerond.

Amendement 83
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De stoffen waarop deze richtlijn 
betrekking heeft, zijn wetenschappelijk 
goed onderzocht en beoordeeld, en met 
betrekking daartoe zijn diverse 
maatregelen op communautair en nationaal 
niveau vastgesteld.

(6) De stoffen waarop deze richtlijn 
betrekking heeft, zijn voor een deel
wetenschappelijk goed onderzocht en 
beoordeeld, en met betrekking daartoe zijn 
diverse maatregelen op communautair en 
nationaal niveau vastgesteld - voor een 
ander deel moeten deze werkzaamheden 
nog worden verricht alvorens er besloten 
kan worden over eventuele beperkingen 
en/of overige maatregelen.

Or. en

Motivering

De wetenschappelijke werkzaamheden die door de Commissie worden genoemd zijn nog niet 
afgerond voor alle stoffen, met name de stoffen die zijn opgenomen in bijlage III moeten nog 
worden beoordeeld.
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Amendement 84
Julie Girling

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De stoffen waarop deze richtlijn 
betrekking heeft, zijn wetenschappelijk 
goed onderzocht en beoordeeld, en met 
betrekking daartoe zijn diverse 
maatregelen op communautair en nationaal 
niveau vastgesteld.

(6) De stoffen waarop deze richtlijn 
betrekking heeft, zijn wetenschappelijk 
goed onderzocht en beoordeeld, en met 
betrekking daartoe zijn diverse 
maatregelen op communautair en nationaal 
niveau vastgesteld. De stoffen die zijn 
opgenomen in bijlage III moeten 
wetenschappelijk goed onderzocht en 
beoordeeld worden alvorens er 
beperkingen worden vastgesteld.

Or. en

Motivering

De stoffen die zijn opgenomen in bijlage III moeten nog worden beoordeeld, en dat dient grondig 
te gebeuren; deze werkzaamheden zijn echter nog niet afgerond.

Amendement 85
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De in deze richtlijn voorziene 
maatregelen zijn, rekening gehouden met 
bestaande internationale richtsnoeren en 
aanbevelingen, gebaseerd op een 
beoordeling van de beschikbare 
wetenschappelijke en technische gegevens. 
De maatregelen zijn noodzakelijk om het 
voor ogen gestelde niveau van 
bescherming van de gezondheid van mens 
en dier en van het milieu te bereiken, gelet 
op de mogelijke gevaren van het ontbreken 
van dergelijke maatregelen in de 
Gemeenschap. Deze maatregelen moeten 
regelmatig opnieuw worden onderzocht en, 
indien nodig, in het licht van de 
beschikbare technische en 

(7) De in deze richtlijn voorziene 
maatregelen zijn, rekening gehouden met 
bestaande internationale richtsnoeren en 
aanbevelingen, gebaseerd op een 
beoordeling van de beschikbare 
wetenschappelijke en technische gegevens. 
De maatregelen zijn noodzakelijk om het 
voor ogen gestelde niveau van 
bescherming van de gezondheid van mens 
en dier en van het milieu te bereiken, gelet 
op de mogelijke gevaren van het ontbreken 
van dergelijke maatregelen in de 
Gemeenschap. Deze maatregelen moeten 
regelmatig opnieuw worden onderzocht en, 
indien nodig, in het licht van de 
beschikbare technische en 
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wetenschappelijke informatie worden 
aangepast.

wetenschappelijke informatie worden 
aangepast. Met name de gevaren voor de 
menselijke gezondheid en het milieu van 
het gebruik van stoffen die zijn 
opgenomen in bijlage XIV van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 met 
bijzondere aandacht voor 
hexabroomcyclododecaan (HBCDD), 
bis(2-ethylhexyl)ftalaat, butylbenzylftalaat 
(BBP), en dibutylftalaat (DBP) moeten als 
prioritair worden beschouwd.

Or. en

Motivering

Stoffen waarover verschillende instanties hun bezorgdheid hebben uitgesproken.

Amendement 86
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De in deze richtlijn voorziene 
maatregelen zijn, rekening gehouden met 
bestaande internationale richtsnoeren en 
aanbevelingen, gebaseerd op een 
beoordeling van de beschikbare 
wetenschappelijke en technische gegevens. 
De maatregelen zijn noodzakelijk om het 
voor ogen gestelde niveau van 
bescherming van de gezondheid van mens 
en dier en van het milieu te bereiken, gelet
op de mogelijke gevaren van het ontbreken 
van dergelijke maatregelen in de 
Gemeenschap. Deze maatregelen moeten 
regelmatig opnieuw worden onderzocht en, 
indien nodig, in het licht van de 
beschikbare technische en 
wetenschappelijke informatie worden 
aangepast.

(7) De in deze richtlijn voorziene 
maatregelen zijn, rekening gehouden met 
bestaande internationale richtsnoeren en 
aanbevelingen, gebaseerd op een 
beoordeling van de beschikbare 
wetenschappelijke en technische gegevens. 
De maatregelen zijn noodzakelijk om het 
voor ogen gestelde niveau van 
bescherming van de gezondheid van mens 
en dier en van het milieu te bereiken, gelet 
op de mogelijke gevaren van het ontbreken 
van dergelijke maatregelen in de 
Gemeenschap. Deze maatregelen moeten 
regelmatig opnieuw worden onderzocht en, 
indien nodig, in het licht van de 
beschikbare technische en 
wetenschappelijke informatie worden 
aangepast. Met name de gevaren voor de 
menselijke gezondheid en het milieu van 
het gebruik van stoffen die zijn 
opgenomen in bijlage XIV van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 met 
bijzondere aandacht voor 
hexabroomcyclododecaan (HBCDD), 
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bis(2-ethylhexyl)ftalaat, butylbenzylftalaat 
(BBP), en dibutylftalaat (DBP) moeten als 
prioritair worden beschouwd.

Or. en

Motivering

Houdt verband met het amendement op bijlage III.

Amendement 87
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Zodra wetenschappelijk 
bewijsmateriaal beschikbaar is en rekening 
houdend met het voorzorgsbeginsel moet 
worden bekeken of andere gevaarlijke 
stoffen kunnen worden verboden en 
vervangen door meer milieuvriendelijke 
alternatieven die ten minste hetzelfde 
niveau van bescherming van de 
consumenten garanderen, rekening 
houdend met de samenhang met andere 
Gemeenschapswetgeving, in het bijzonder
Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 18 
december 2006 inzake de registratie en 
beoordeling van en de autorisatie en 
beperkingen ten aanzien van chemische 
stoffen (REACH). Er moet in het 
bijzondere rekening worden gehouden met 
de mogelijke gevolgen voor KMO’s.

(12) Zodra wetenschappelijk 
bewijsmateriaal beschikbaar is en rekening 
houdend met het voorzorgsbeginsel moet 
worden bekeken of andere gevaarlijke 
stoffen kunnen worden verboden en 
vervangen door meer milieuvriendelijke 
alternatieve stoffen of technologieën die 
ten minste hetzelfde niveau van 
bescherming van de consumenten 
garanderen. Hiertoe dient de Commissie 
een onderzoek in te stellen naar de 
negatieve gevolgen van andere gevaarlijke 
stoffen en de haalbaarheid van 
vervanging daarvan, bij voorkeur aan het 
einde van de levensduur van elektrische 
en elektronische apparatuur, ten einde 
met wetgevingsvoorstellen te komen om de 
bepalingen van onderhavige richtlijn 
regelmatig te verscherpen. Dit onderzoek 
dient een volledige effectbeoordeling te 
omvatten met raadpleging van de 
relevante betrokkenen als vermeld in 
artikel 4, lid 7. In dit onderzoek moet ook 
rekening worden gehouden met de 
samenhang met andere 
Gemeenschapswetgeving en moeten de 
synergieën met de werkzaamheden die zijn 
uitgevoerd in het kader van Verordening 
(EG) nr. 1907/2006 van het Europees 
Parlement en de Raad van 18 december 
2006 inzake de registratie en beoordeling 
van en de autorisatie en beperkingen ten 
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aanzien van chemische stoffen (REACH) 
zo groot mogelijk worden gemaakt. Er 
moet in het bijzondere rekening worden 
gehouden met de mogelijke gevolgen voor 
KMO's.

Or. en

Motivering

Het gebruik van andere stoffen met een gevaarlijk karakter moet wellicht in de toekomst worden 
beperkt, maar alleen na een effectbeoordeling en een zorgvuldige evaluatie om vast te stellen of 
het gebruik van alternatieven een netto voordeel heeft voor de volksgezondheid en het milieu. 

Amendement 88
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Zodra wetenschappelijk 
bewijsmateriaal beschikbaar is en rekening 
houdend met het voorzorgsbeginsel moet 
worden bekeken of andere gevaarlijke 
stoffen kunnen worden verboden en 
vervangen door meer milieuvriendelijke 
alternatieven die ten minste hetzelfde 
niveau van bescherming van de 
consumenten garanderen, rekening 
houdend met de samenhang met andere 
Gemeenschapswetgeving, in het bijzonder 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 18 
december 2006 inzake de registratie en 
beoordeling van en de autorisatie en 
beperkingen ten aanzien van chemische 
stoffen (REACH). Er moet in het 
bijzondere rekening worden gehouden met 
de mogelijke gevolgen voor KMO’s.

(12) Zodra wetenschappelijk 
bewijsmateriaal beschikbaar is en rekening 
houdend met het voorzorgsbeginsel moet 
worden bekeken of andere gevaarlijke 
stoffen kunnen worden verboden en 
vervangen door meer milieuvriendelijke 
alternatieven die ten minste hetzelfde 
niveau van bescherming van de 
consumenten garanderen. Dit onderzoek 
dient een volledige effectbeoordeling te 
omvatten met raadpleging van de 
relevante betrokkenen. In dit onderzoek 
moet ook rekening worden gehouden met 
de samenhang met andere 
Gemeenschapswetgeving in het bijzonder 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 18 
december 2006 inzake de registratie en 
beoordeling van en de autorisatie en 
beperkingen ten aanzien van chemische 
stoffen (REACH).  Er moet in het 
bijzondere rekening worden gehouden met 
de mogelijke gevolgen voor KMO’s.

Or. en
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Amendement 89
Françoise Grossetête, Vittorio Prodi, Pilar Ayuso, Bill Newton Dunn, Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) De ontwikkeling van 
hernieuwbare energiebronnen is een 
hoofddoelstelling van de Europese Unie 
en de bijdrage van hernieuwbare 
energiebronnen aan de milieu- en 
klimaatdoelstellingen is essentieel. In 
Richtlijn 2009/28/EG van 23 april 2009 
ter bevordering van het gebruik van 
energie uit hernieuwbare bronnen1 wordt 
eraan herinnerd dat er gezorgd moet 
worden voor samenhang tussen deze 
doelstellingen en de overige 
milieuwetgeving van de Unie. Derhalve 
zou deze richtlijn de ontwikkeling van 
technologieën voor hernieuwbare energie 
die ongevaarlijk voor het milieu, 
duurzaam en economisch haalbaar zijn, 
zoals dunnefilmzonnecellen, niet mogen 
belemmeren en zouden deze buiten het 
toepassingsgebied van de richtlijn moeten 
vallen. In onafhankelijke 
effectrapportages waartoe de Commissie 
opdracht heeft gegeven, wordt dan ook 
aanbevolen dunnefilmzonnecellen uit te 
sluiten van het toepassingsgebied van de 
richtlijn.
1PB L 140 van 5 juni 2009, blz. 16.

Or. fr

Motivering

De herziening van de BGS-richtlijn zou moeten plaatsvinden in samenhang met de EU-
doelstellingen op het gebied van klimaatverandering en ruimte moeten bieden voor de 
ontwikkeling van duurzame en economisch haalbare energie. Daarom is het van essentieel 
belang dat bepaalde zaken worden uitgesloten van het toepassingsgebied van deze richtlijn om 
de EU te helpen de algemenere doelstellingen op het gebied van milieubescherming, 
energiezekerheid en bestrijding van de klimaatverandering te verwezenlijken.
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Amendement 90
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Er moet een grondige analyse 
worden gemaakt van de toegevoegde 
waarde van Richtlijn 2002/95/EG (BGS) 
bij de aanstaande REACH-herziening ten 
einde de BGS-richtlijn te integreren in 
Verordening (EG) nr. 1907/2006. 

Or. en

Motivering

De doelstelling moet zijn REACH en BGS op de lange termijn samen te brengen.

Amendement 91
Julie Girling

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Vrijstellingen van de eis tot 
vervanging worden toegestaan indien de 
vervanging uit wetenschappelijk of 
technisch oogpunt onmogelijk is , met 
bijzondere aandacht voor de situatie van 
KMO’s of indien de nadelige gevolgen van 
de vervanging voor het milieu, de 
volksgezondheid of op sociaal-economisch 
gebied waarschijnlijk zwaarder wegen dan 
de voordelen van die vervanging voor de 
mens en voor het milieu of op sociaal-
economisch gebied, of indien de 
beschikbaarheid en betrouwbaarheid van 
vervangende stoffen niet gewaarborgd is. 
Voorts moet de vervanging van de 
gevaarlijke stoffen in de elektrische en 
elektronische apparaten gebeuren op een 
wijze die verenigbaar is met de gezondheid 
en de veiligheid van de gebruikers van 
elektrische en elektronische apparatuur. 
Het in de handel brengen van medische 

(13) Vrijstellingen van de eis tot 
vervanging worden toegestaan indien de 
vervanging uit wetenschappelijk of 
technisch oogpunt onmogelijk is , met 
bijzondere aandacht voor de situatie van 
KMO’s of indien de nadelige gevolgen van 
de vervanging voor het milieu, de 
volksgezondheid of op sociaal-economisch 
gebied waarschijnlijk zwaarder wegen dan 
de voordelen van die vervanging voor de 
mens of voor het milieu of indien de 
beschikbaarheid en de betrouwbaarheid 
van vervangende stoffen niet gewaarborgd 
is. Voorts moet de vervanging van de 
gevaarlijke stoffen in de elektrische en 
elektronische apparaten gebeuren op een 
wijze die verenigbaar is met de gezondheid 
en de veiligheid van de gebruikers van 
elektrische en elektronische apparatuur.  
Het in de handel brengen van medische 
hulpmiddelen vereist een 
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hulpmiddelen vereist een 
conformiteitsbeoordelingsprocedure 
overeenkomstig Richtlijn 93/42/EG en 
Richtlijn 98/79/EG, die de inschakeling 
van een door de bevoegde autoriteiten van 
de lidstaten aangewezen aangemelde 
instantie kan vereisen. Indien een 
aangemelde instantie verklaart dat de 
veiligheid van de potentiële vervangende 
stof voor het beoogde gebruik in medische 
hulpmiddelen of in medische hulpmiddelen 
voor in-vitrodiagnostiek niet aangetoond is, 
wordt dit gezien als een duidelijk negatief 
gevolg op sociaaleconomisch gebied en op 
het gebied van de gezondheid en 
consumentenveiligheid. Het moet mogelijk 
zijn om voor apparatuur die onder het 
toepassingsgebied van deze richtlijn valt 
vanaf de datum van inwerkingtreding van 
deze richtlijn vrijstelling aan te vragen, 
zelfs wanneer de aanvraag voor de 
daadwerkelijke opname van die apparatuur 
in het toepassingsgebied valt.

conformiteitsbeoordelingsprocedure 
overeenkomstig Richtlijn 93/42/EG en 
Richtlijn 98/79/EG, die de inschakeling 
van een door de bevoegde autoriteiten van 
de lidstaten aangewezen aangemelde 
instantie kan vereisen. Indien een 
aangemelde instantie verklaart dat de 
veiligheid van de potentiële vervangende 
stof voor het beoogde gebruik in medische 
hulpmiddelen of in medische hulpmiddelen 
voor in-vitrodiagnostiek niet aangetoond is, 
wordt dit gezien als een duidelijk negatief 
gevolg op sociaaleconomisch gebied en op 
het gebied van de gezondheid en 
consumentenveiligheid. Het moet mogelijk 
zijn om voor apparatuur die onder het 
toepassingsgebied van deze richtlijn valt 
vanaf de datum van inwerkingtreding van 
deze richtlijn vrijstelling aan te vragen, 
zelfs wanneer de aanvraag voor de 
daadwerkelijke opname van die apparatuur 
in het toepassingsgebied valt.

Or. en

Motivering

Een vrijstelling kan worden gerechtvaardigd door voordelen voor hetzij de gezondheid hetzij het 
milieu. Wanneer wordt overwogen over te stappen op veiliger alternatieven moet worden erkend 
dat veiligheid en betrouwbaarheid niet inherent aan elkaar gekoppeld zijn. Betrouwbaarheid is 
het vermogen van een product om de beoogde prestatie gedurende de levensduur van het 
product op consistente wijze te leveren, terwijl veiligheid betrekking heeft op het vermogen van 
het product om zijn functie te vervullen zonder negatieve gevolgen voor de gezondheid of het 
lichamelijk welzijn van de personen die het gebruiken.

Amendement 92
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Vrijstellingen van de eis tot 
vervanging worden toegestaan indien de 
vervanging uit wetenschappelijk of 
technisch oogpunt onmogelijk is, met 
bijzondere aandacht voor de situatie van 
KMO’s of indien de nadelige gevolgen van 

(13) Vrijstellingen van de eis tot 
vervanging worden toegestaan indien de 
vervanging uit wetenschappelijk of 
technisch oogpunt onmogelijk is, met 
bijzondere aandacht voor de situatie van 
KMO’s of indien de nadelige gevolgen van 



PE439.865v03-00 14/71 AM\808689NL.doc

NL

de vervanging voor het milieu, de 
volksgezondheid of op sociaaleconomisch 
gebied waarschijnlijk zwaarder wegen dan 
de voordelen van die vervanging voor de 
mens en voor het milieu of op sociaal-
economisch gebied of indien de 
beschikbaarheid en betrouwbaarheid van 
vervangende stoffen niet gewaarborgd is. 
Voorts moet de vervanging van de 
gevaarlijke stoffen in de elektrische en 
elektronische apparaten gebeuren op een 
wijze die verenigbaar is met de gezondheid 
en de veiligheid van de gebruikers van 
elektrische en elektronische apparatuur. 
Het in de handel brengen van medische 
hulpmiddelen vereist een 
conformiteitsbeoordelingsprocedure 
overeenkomstig Richtlijn 93/42/EG en 
Richtlijn 98/79/EG, die de inschakeling 
van een door de bevoegde autoriteiten van 
de lidstaten aangewezen aangemelde 
instantie kan vereisen. Indien een 
aangemelde instantie verklaart dat de 
veiligheid van de potentiële vervangende 
stof voor het beoogde gebruik in medische 
hulpmiddelen of in medische hulpmiddelen 
voor in-vitrodiagnostiek niet aangetoond is, 
wordt dit gezien als een duidelijk negatief 
gevolg op sociaaleconomisch gebied en op 
het gebied van de gezondheid en 
consumentenveiligheid. Het moet mogelijk 
zijn om voor apparatuur die onder het 
toepassingsgebied van deze richtlijn valt 
vanaf de datum van inwerkingtreding van 
deze richtlijn vrijstelling aan te vragen, 
zelfs wanneer de aanvraag voor de 
daadwerkelijke opname van die apparatuur 
in het toepassingsgebied valt.

de vervanging voor het milieu en de 
volksgezondheid waarschijnlijk zwaarder 
wegen dan de voordelen van die 
vervanging voor de mens en voor het 
milieu. Voorts moet de vervanging van de 
gevaarlijke stoffen in de elektrische en 
elektronische apparaten gebeuren op een 
wijze die verenigbaar is met de gezondheid 
en de veiligheid van de gebruikers van 
elektrische en elektronische apparatuur. 
Het in de handel brengen van medische 
hulpmiddelen vereist een 
conformiteitsbeoordelingsprocedure 
overeenkomstig Richtlijn 93/42/EG en 
Richtlijn 98/79/EG, die de inschakeling 
van een door de bevoegde autoriteiten van 
de lidstaten aangewezen aangemelde 
instantie kan vereisen. Indien een 
aangemelde instantie verklaart dat de 
veiligheid van de potentiële vervangende 
stof voor het beoogde gebruik in medische 
hulpmiddelen of in medische hulpmiddelen 
voor in-vitrodiagnostiek niet aangetoond is, 
wordt dit gezien als een duidelijk negatief 
gevolg op sociaaleconomisch gebied en op 
het gebied van de gezondheid en 
consumentenveiligheid.  Het moet 
mogelijk zijn om voor apparatuur die onder 
het toepassingsgebied van deze richtlijn 
valt vanaf de datum van inwerkingtreding 
van deze richtlijn vrijstelling aan te vragen, 
zelfs wanneer de aanvraag voor de 
daadwerkelijke opname van die apparatuur 
in het toepassingsgebied valt.

Or. de

Motivering

Het gebruik van de in deze richtlijn verboden stoffen vormt een gevaar voor mens en milieu. 
Sociaal-economische aspecten zijn relevant maar wegen bij deze gevaarlijke stoffen niet 
zwaarder dan de bezorgdheid over de gevaren voor mens en milieu. In bovengenoemde 
overweging wordt rekening gehouden met de bijzondere situatie van het MKB.
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Amendement 93
Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Het toepassingsgebied van 
vrijstellingen voor bepaalde specifieke 
materialen of onderdelen moet worden 
beperkt om tot een geleidelijke beëindiging 
van het gebruik van gevaarlijke stoffen in 
elektrische en elektronische apparatuur te 
komen, aangezien het gebruik van deze 
stoffen voor dergelijke toepassingen op den 
duur moet worden vermeden.

(14) Het toepassingsgebied van 
vrijstellingen voor bepaalde specifieke 
materialen of onderdelen moet worden
onderverdeeld in wetenschappelijke 
vrijstellingen en technische vrijstellingen. 
Zij moeten duidelijk worden gedefinieerd 
en gedifferentieerd naargelang het type. 
Vrijstellingen van het type dat erop wijst 
dat het onmogelijk of technisch moeilijk is 
om een vervangende stof te gebruiken, 
moeten om de vier jaar worden herzien. 
Vrijstellingen van het type dat erop wijst 
dat de fysisch-chemische eigenschappen 
van het element of materiaal in een 
bepaald apparaat niet kunnen worden 
vervangen door een vervangende stof, 
moeten om de 10 jaar worden herzien. 
Doel van deze herzieningen is om tot een 
geleidelijke beëindiging van het gebruik 
van gevaarlijke stoffen in elektrische en 
elektronische apparatuur te komen, 
aangezien het gebruik van deze stoffen 
voor dergelijke toepassingen op den duur 
moet worden vermeden.

Or. pl

Motivering

In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de herzieningstermijnen voor sommige 
vrijstellingen in de BGS-richtlijn aanzienlijk langer zouden moeten zijn, vanwege hun belang en 
het ontbreken van alternatieve wetenschappelijke oplossingen. In deze overweging wordt een 
onderscheid gemaakt tussen herzieningstermijnen voor vrijstellingen naar gelang het 
aanpassingen betreft aan technische of wetenschappelijke vooruitgang.

Amendement 94
Chris Davies, Dirk Sterckx

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Het toepassingsgebied van 
vrijstellingen voor bepaalde specifieke 
materialen of onderdelen moet worden 
beperkt om tot een geleidelijke beëindiging 
van het gebruik van gevaarlijke stoffen in 
elektrische en elektronische apparatuur te 
komen, aangezien het gebruik van deze 
stoffen voor dergelijke toepassingen op den 
duur moet worden vermeden.

(14) Het toepassingsgebied van 
vrijstellingen voor bepaalde specifieke 
materialen of onderdelen moet worden 
beperkt, en de vrijstellingen moeten 
periodiek worden herzien waarbij de 
termijnen van geval tot geval moeten 
worden vastgesteld, om tot een geleidelijke 
beëindiging van het gebruik van 
gevaarlijke stoffen in elektrische en 
elektronische apparatuur te komen, 
aangezien het gebruik van deze stoffen 
voor dergelijke toepassingen op den duur 
moet worden vermeden.

Or. en

Motivering

Het is niet zinvol alle artikelen als identiek te beschouwen. Er moet ruimte zijn om van geval tot 
geval vrijstellingen te verlenen voor kortere of langere periodes.

Amendement 95
Julie Girling

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Het toepassingsgebied van 
vrijstellingen voor bepaalde specifieke 
materialen of onderdelen moet worden 
beperkt om tot een geleidelijke beëindiging 
van het gebruik van gevaarlijke stoffen in 
elektrische en elektronische apparatuur te 
komen, aangezien het gebruik van deze 
stoffen voor dergelijke toepassingen op den 
duur moet worden vermeden.

(14) Het toepassingsgebied van 
vrijstellingen voor bepaalde specifieke 
materialen of onderdelen moet worden 
beperkt, en de vrijstellingen moeten 
periodiek worden herzien waarbij de 
termijnen van geval tot geval moeten 
worden vastgesteld, om tot een geleidelijke 
beëindiging van het gebruik van 
gevaarlijke stoffen in elektrische en 
elektronische apparatuur te komen, 
aangezien het gebruik van deze stoffen 
voor dergelijke toepassingen op den duur 
moet worden vermeden.

Or. en

Motivering

De vrijstellingen moeten van geval tot geval worden beoordeeld dat geldt tevens voor de 
vaststelling van de bijbehorende termijnen. Bovendien moeten de vrijstellingen omwille van de 
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rechtszekerheid en de voorspelbaarheid periodiek worden herzien.

Amendement 96
Christofer Fjellner

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Het toepassingsgebied van 
vrijstellingen voor bepaalde specifieke 
materialen of onderdelen moet worden 
beperkt om tot een geleidelijke beëindiging 
van het gebruik van gevaarlijke stoffen in 
elektrische en elektronische apparatuur te 
komen, aangezien het gebruik van deze 
stoffen voor dergelijke toepassingen op den 
duur moet worden vermeden.

(14) Het toepassingsgebied van 
vrijstellingen voor bepaalde specifieke 
materialen of onderdelen moet worden 
beperkt om tot een geleidelijke beëindiging 
van het gebruik van gevaarlijke stoffen in 
elektrische en elektronische apparatuur te 
komen, aangezien het gebruik van deze 
stoffen voor dergelijke toepassingen op den 
duur moet worden vermeden. De duur van 
de vrijstelling moet van geval tot geval 
worden vastgesteld en zou een aansporing 
moeten vormen om te innoveren opdat de 
specifieke toepassing voldoet aan de 
doelstelling van BGS, alsmede om de 
technische functionaliteit en 
betrouwbaarheid van de apparatuur te 
waarborgen.

Or. en

Motivering

Vrijstellingen moeten worden verleend op basis van wat mogelijk en realistisch is, zowel vanuit 
technisch als economisch oogpunt. Daarom is het niet redelijk om vrijstellingen bij voorbaat te 
beperken tot vier jaar.

Amendement 97
Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Het gebruik van nanomaterialen 
in elektrische en elektronische apparatuur 
zal mogelijk toenemen naarmate de 
technologie zich verder ontwikkelt. Er is 
voldoende informatie beschikbaar om het 
gebruik van nanozilver en koolstof 
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nanobuizen in elektrische en 
elektronische apparatuur te verbieden. Er 
is onvoldoende informatie beschikbaar 
over het gebruik van overige 
nanomaterialen in elektrische en 
elektronische apparatuur en de gevaren 
die daaraan zijn verbonden. Om de 
Commissie in staat te stellen de veiligheid 
van nanomaterialen in elektrische en 
elektronische apparatuur  te beoordelen, 
zouden economische actoren het gebruik 
van nanomaterialen in elektrische en 
elektronische apparatuur moeten melden 
en alle relevante gegevens moeten 
verschaffen met betrekking tot de 
veiligheid ervan voor de menselijke 
gezondheid en het milieu. De Commissie 
moet de ontvangen informatie beoordelen 
en zonodig een wetgevingsvoorstel 
indienen voor adequaat risicobeheer.
Producenten moeten aangeven welke 
elektrische en elektronische apparatuur 
nanomaterialen bevatten zodat de 
consument een geïnformeerde keuze kan 
maken.

Or. en

Motivering

Nanozilver wordt al gebruikt als antimicrobieel middel in EEA, d.w.z. als coating voor mobiele 
telefoons, of zelfs afgegeven door wasmachines. Afgezien van het feit dat dergelijk gebruik 
overbodig is, is het schadelijk voor de menselijke gezondheid en het milieu. Koolstof nanobuizen 
mogen worden gebruikt in elektrische en elektronische apparatuur, maar aangetoond is dat zij 
asbestachtige eigenschappen kunnen hebben. We moeten een einde maken aan het gebrek aan 
informatie over het gebruik en de veiligheid van nanomaterialen in EEA. Producenten moeten 
ertoe worden verplicht melding te maken van de gebruikte materialen en veiligheidsgegevens te 
verstrekken zodat de Commissie de nodige wetgeving kan voorbereiden, en hun producten 
dienovereenkomstig te etiketteren.

Amendement 98
Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De voor de uitvoering van deze 
richtlijn vereiste maatregelen dienen te 

Schrappen
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worden vastgesteld overeenkomstig 
Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 
juni 1999 tot vaststelling van de 
voorwaarden voor de uitoefening van de 
aan de Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden.

Or. en

(Dit amendement houdt verband met de vervanging van de voormalige "regelgevingsprocedure 
met toetsing" door de nieuwe procedure van gedelegeerde handelingen overeenkomstig artikel 

290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.) 

Motivering

In de geamendeerde overweging 20 zijn de nodige bepalingen opgenomen.

Amendement 99
Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) In het bijzonder moet de Commissie 
de bevoegdheid worden gegeven, de 
bijlagen II, III, IV, V en VI aan te passen 
aan de wetenschappelijke en technische 
vooruitgang en de noodzakelijke 
uitvoeringsmaatregelen aan te nemen. Daar 
het maatregelen van algemene strekking 
betreft tot wijziging van niet-essentiële 
onderdelen van Richtlijn 2002/95/EG, 
moeten zij worden vastgesteld volgens de 
in artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG 
bepaalde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

(20) In het bijzonder moet de Commissie 
de bevoegdheid worden gegeven, de 
bijlagen IV en V aan te passen aan de 
wetenschappelijke en technische 
vooruitgang en de noodzakelijke 
uitvoeringsmaatregelen aan te nemen. Daar 
het maatregelen van algemene strekking 
betreft tot wijziging van niet-essentiële 
onderdelen van Richtlijn 2002/95/EG, 
moeten zij worden vastgesteld volgens de 
in artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG 
bepaalde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. pl

Motivering

In overeenstemming met het amendement op artikel 2, lid 1, is bijlage II geschrapt in het licht 
van het open toepassingsgebied dat is voorgesteld voor de richtlijn. Bijlage III werd vervangen 
door bijlage IIIa inzake uitsluitingen van het toepassingsgebied van de richtlijn. Bijlage VI werd 
ondergebracht in bijlage V.
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Amendement 100
Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) In het bijzonder moet de Commissie 
de bevoegdheid worden gegeven, de 
bijlagen II, III, IV, V en VI aan te passen
aan de wetenschappelijke en technische 
vooruitgang en de noodzakelijke 
uitvoeringsmaatregelen aan te nemen. 
Daar het maatregelen van algemene 
strekking betreft tot wijziging van niet-
essentiële onderdelen van 
Richtlijn 2002/95/EG, moeten zij worden 
vastgesteld volgens de in artikel 5 bis van 
Besluit 1999/468/EG bepaalde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

(20) Om de bepalingen van deze richtlijn 
te kunnen aanpassen aan de 
wetenschappelijke en technische 
vooruitgang en om de noodzakelijke 
uitvoeringsmaatregelen te kunnen 
aannemen, moet de Commissie de 
bevoegdheid worden gegeven om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag met betrekking tot de aanpassing 
van de bijlagen V,VI , VI a en VI b, de 
toepasselijkheid van bijlage V op 
industriële meet- en regelapparatuur, 
gedetailleerde regels om te voldoen aan 
maximumconcentraties en de toepassing 
van de etikettering van nanomaterialen in 
elektrische en elektronische apparatuur, 
en aanpassingen aan REACH. 

Or. en

(Houdt verband met amendementen op artikel 2, lid 1, artikel 4, lid 6, bijlage I, bijlage II en 
bijlage VIa waardoor het toepassingsgebied wordt uitgebreid tot een open toepassingsgebied. 

Houdt verband met de vervanging van de voormalige "regelgevingsprocedure met toetsing" door 
de nieuwe procedure van gedelegeerde handelingen overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese Unie.) 

Motivering

De Commissie zou alleen de bevoegdheid moeten krijgen om te besluiten over bepaalde bijlagen 
via de gedelegeerde handelingen (vrijstellingen in bijlagen V, VI en VIa; aanvraag van 
vrijstelling in bijlage VIb). Voorgesteld wordt bijlage II ("Bindende lijst van producten die onder 
de categorieën van bijlage I vallen") als zodanig te laten vervallen, daarom moet deze bijlage 
ook hier worden geschrapt. De bijlagen III en IV mogen alleen door de wetgever worden 
veranderd. De overige gedelegeerde bevoegdheden moeten uitdrukkelijk worden vermeld.
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Amendement 101
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) Om een bijdrage te leveren aan 
een hoog niveau van bescherming van de 
menselijke gezondheid en het milieu, moet 
de methodologie om de stoffen voor de 
toepassing van deze richtlijn te evalueren 
consistent zijn met de overige wetgeving 
op het gebied van chemische stoffen, in 
het bijzonder Verordening (EG) nr. 
1907/2006 (REACH) en de kennis die is 
verkregen bij de toepassing van die 
wetgeving. In het bijzonder moet worden 
verwezen naar relevante chemische 
veiligheidsrapporten en risico-evaluaties 
die uit hoofde van deze verordening zijn 
ingediend.

Or. en

Motivering

Informatie over de beperking van bepaalde stoffen en de gevolgen ervan die al beschikbaar is 
mag niet verloren gaan. Het kan zinvol zijn om leemtes in de kennis te vullen en te streven naar 
duurzame besluiten in het kader van BGS.

Amendement 102
Christofer Fjellner

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) Om een bijdrage te leveren aan 
een hoog niveau van bescherming van de 
menselijke gezondheid en het milieu, moet 
de methodologie om de stoffen voor de 
toepassing van deze richtlijn te evalueren 
consistent zijn met de overige wetgeving 
op het gebied van chemische stoffen, in 
het bijzonder Verordening (EG) nr. 
1907/2006 (REACH) en de kennis die is 
verkregen bij de toepassing van die 
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wetgeving. In het bijzonder moet worden 
verwezen naar relevante chemische 
veiligheidsrapporten en risico-evaluaties 
die uit hoofde van deze verordening zijn 
ingediend.

Or. en

Motivering

Informatie over de beperking van bepaalde stoffen en de gevolgen ervan die al beschikbaar is 
mag niet verloren gaan. Het kan zinvol zijn om leemtes in de kennis te vullen en te streven naar 
duurzame besluiten in het kader van BGS.

Amendement 103
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 ter) Er moet een grondige analyse 
worden gemaakt van de toegevoegde 
waarde van de BGS-richtlijn bij de 
aanstaande REACH-herziening ten einde 
Richtlijn 2002/95/EG (BGS) te integreren 
in Verordening (EG) nr. 1907/2006. 

Or. en

Motivering

De REACH-verordening en de BGS-richtlijn vormen twee parallelle kaders voor beperkingen 
van dezelfde stoffen in dezelfde producten. Consistentie van beide instrumenten moet worden 
gewaarborgd om te voorkomen dat de vereisten in de EEA-sector conflicteren en dat 
milieudoelstellingen worden ondermijnd.

Amendement 104
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 quater) Indien voor een in bijlage IV 
opgenomen stof de procedure van artikel 
58, lid 2, van Verordening nr. 1907/2006 
wordt gevolgd, zouden de Commissie en 
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de instanties die overeenkomstig 
Verordening 1907/2006 bevoegd zijn 
moeten onderzoeken of de vrijstellingen 
moeten worden gehandhaafd voor de stof 
in BGS en, zo nodig, moeten besluiten tot 
een verlenging van de specifieke 
vrijstelling.

Or. en

Motivering

Het is van belang de duidelijkheid over de BGS-vereisten en de REACH-autorisatieplicht die 
naast elkaar van toepassing zijn, te verbeteren.

Amendement 105
Åsa Westlund

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn voorziet in de voorschriften 
om het gebruik van gevaarlijke stoffen in 
elektrische en elektronische apparatuur te 
beperken en zo bij te dragen tot de 
bescherming van de volksgezondheid en 
een milieuhygiënisch verantwoorde nuttige 
toepassing en verwijdering van afgedankte 
elektrische en elektronische apparatuur.

Deze richtlijn voorziet in de voorschriften 
om het gebruik van gevaarlijke stoffen in 
elektrische en elektronische apparatuur te 
beperken en zo bij te dragen tot de 
bescherming van het milieu, de 
volksgezondheid en een milieuhygiënisch 
verantwoorde nuttige toepassing en 
verwijdering van afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur.

Or. sv

Motivering

De BGS-richtlijn moet ook betrekking hebben op bescherming van het milieu omdat de richtlijn 
bepalingen bevat over bepaalde gevaarlijke stoffen in EEA ter voorkoming van de verspreiding 
van gevaarlijke stoffen uit afval dat niet op milieuhygiënisch verantwoorde wijze verwijderd is.

Amendement 106
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn is van toepassing op 1. Deze richtlijn is van toepassing op 
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elektrische en elektronische apparatuur van 
de categorieën van bijlage I als beschreven 
in bijlage II.

elektrische en elektronische apparatuur,
met inbegrip van kabels, elektrische of 
elektronische verbruiksartikelen en 
elektrische of elektronische accessoires
van de categorieën van bijlage I.

Or. fr

Motivering

Het is van belang dat de BGS-richtlijn zich beperkt tot EEA, omdat het anders negatieve 
gevolgen zou kunnen hebben voor het milieu en de economie. Sommige medische apparaten 
zouden eronder te lijden kunnen hebben: zo zou een slangetje waardoor patiënten een stof 
krijgen toegediend via het gebruik van een infuuspompje onder de BGS-richtlijn kunnen komen 
te vallen, terwijl het een niet-elektrisch, niet-elektronisch accessoire betreft dat recycleerbaar is 
via volledig verschillende circuits.

Amendement 107
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
elektrische en elektronische apparatuur van 
de categorieën van bijlage I als beschreven 
in bijlage II.

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
elektrische en elektronische apparatuur, 
met inbegrip van elektrische kabels, 
elektrische of elektronische 
verbruiksartikelen en elektrische of 
elektronische accessoires, van de 
categorieën van bijlage I als beschreven in 
bijlage II.

Or. en

Motivering

Amendement 14 van de rapporteur zaait twijfel over het toepassingsgebied van de herziene BGS-
richtlijn. Daarom moet worden verduidelijkt dat "kabels", "verbruiksartikelen" en "accessoires" 
alleen onder het toepassingsgebied vallen als ze zelf elektrisch of elektronisch zijn.

Amendement 108
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn is van toepassing op 1. Deze richtlijn is van toepassing op 
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elektrische en elektronische apparatuur van 
de categorieën van bijlage I als beschreven 
in bijlage II

elektrische en elektronische apparatuur, 
met inbegrip van elektrische kabels, van 
de categorieën van bijlage I als beschreven 
in bijlage II

Or. en

Motivering

Door opneming van "verbruiksartikelen en accessoires" in het toepassingsgebied van de BGS als 
voorgesteld in amendement 14 op het ontwerpverslag van Jill Evans zou het toepassingsgebied 
aanzienlijk worden uitgebreid. Een slangetje voor de toediening van medicijnen of zoutoplossing 
via elektrische infuuspompjes zou plotseling onder het toepassingsgebied van de BGS vallen 
hoewel het geen elektrische apparatuur is. Het is nooit de bedoeling geweest dat de BGS-
richtlijn betrekking zou hebben op deze producten die van essentieel belang zijn voor de 
gezondheidszorg in de EU en al gereguleerd worden krachtens Richtlijn 93/42/EG.

Amendement 109
Mario Pirillo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
elektrische en elektronische apparatuur van 
de categorieën van bijlage I als beschreven 
in bijlage II.

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
elektrische en elektronische apparatuur van 
de categorieën van bijlage I als beschreven 
in bijlage II; motorvoertuigen zijn 
uitgesloten van het toepassingsgebied.

Or. it

Motivering

De beperking van bepaalde gevaarlijke stoffen in de automobielsector is al geregeld in Richtlijn 
2000/53/EG. Om overlapping of dubbele regelgeving te voorkomen moeten motorvoertuigen 
worden uitgesloten van het toepassingsgebied van deze richtlijn.

Amendement 110
Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
elektrische en elektronische apparatuur van 
de categorieën van bijlage I als 

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
elektrische en elektronische apparatuur.
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beschreven in bijlage II.

Or. pl

Motivering

Om vast te houden aan de ambitieuze milieudoelstellingen en om het toepassingsgebied van de 
richtlijn zoveel mogelijk te laten aansluiten bij dat van richtlijn 2002/96/EG (AEEA), wordt een 
open toepassingsgebied voorgesteld. Er zij aan herinnerd dat de BGS-richtlijn en de AEEA-
richtlijn elkaar wederzijds moesten aanvullen. Doel van dit amendement is alle elektrische en 
elektronische apparatuur (EEA) die aan het eind van zijn levensduur AEEA wordt onder de 
richtlijn te laten vallen, zodat de EU controle kan uitoefenen op de gevaarlijke stoffen die in dat 
afval zitten.

Amendement 111
Åsa Westlund

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze richtlijn doet geen afbreuk aan de 
eisen van de Gemeenschapswetgeving 
inzake veiligheid en gezondheid, 
chemische stoffen, in het bijzonder 
Verordening (EG) nr. 1907/2006  en 
specifieke Gemeenschapswetgeving 
inzake afvalstoffenbeheer.

Schrappen.

Or. sv

Motivering

De BGS-richtlijn moet niet altijd ondergeschikt zijn aan bijv. de REACH-verordening. Het 
artikel is ook niet consistent met artikel 5, lid 4, waarin bepaald wordt dat vrijstellingen in de 
BGS-richtlijn ook worden geacht te zijn vrijgesteld van de autorisatieplicht van de REACH-
verordening. De formulering zou onduidelijkheid kunnen scheppen.

Amendement 112
Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze richtlijn doet geen afbreuk aan de 
eisen van de  Gemeenschapswetgeving 
inzake veiligheid en gezondheid, 
chemische stoffen, in het bijzonder 

2. Deze richtlijn doet geen afbreuk aan de 
eisen van de  Gemeenschapswetgeving 
inzake veiligheid en gezondheid, 
chemische stoffen, in het bijzonder 
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Verordening (EG) nr. 1907/2006 en 
specifieke Gemeenschapswetgeving inzake 
afvalstoffenbeheer.

Verordening (EG) nr. 1907/2006, Richtlijn 
2000/53/EG van het Europees Parlement 
en de Raad betreffende autowrakken1 en 
tevens specifieke Gemeenschapswetgeving 
inzake afvalstoffenbeheer.
____________
1 PB L 269 van 21.10.2000, blz. 34.

Or. pl

Motivering

Dit amendement sluit uitdrukkelijk autowrakken en de elektronische onderdelen van dergelijke 
voertuigen uit van het toepassingsgebied van de BGS-richtlijn. Deze voertuigen zullen nooit 
terechtkomen in de afvalstromen van EEA. Aangezien zij onder andere wetgeving vallen moeten 
zij worden uitgesloten van het toepassingsgebied van de BGS-richtlijn.

Amendement 113
Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Deze richtlĳn is niet van toepassing op: 3. Deze richtlijn is niet van toepassing op 
de in de bijlage IIIa genoemde apparatuur.

a) apparatuur die nodig is voor de 
bescherming van de wezenlijke belangen 
van de veiligheid van de lidstaten, met 
inbegrip van wapens, munitie en 
oorlogsmateriaal die voor specifiek 
militaire doeleinden zijn bestemd;
b) apparatuur die speciaal ontworpen is 
als deel van een ander soort apparatuur 
die niet binnen het toepassingsgebied van 
de richtlijn valt en zijn functie alleen als 
deel van die apparatuur kan vervullen;
c) apparatuur die niet bestemd is om als 
een aparte functionele eenheid of als 
commerciële eenheid op de markt te 
worden gebracht.

Or. pl

Motivering

Er bestaat veel onduidelijkheid over de huidige richtlijn. Dit amendement beoogt meer 
samenhang aan te brengen. De uitsluitingen van de richtlijn worden nu ondergebracht in bijlage 
IIIa. Alleen met de medebeslissingsprocedure kunnen wijzigingen worden aangebracht in deze 
bijlage.
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Amendement 114
Chris Davies, Dirk Sterckx

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Deze richtlĳn is niet van toepassing op: 3. Tenzij specifiek vermeld in bijlage II, is
deze richtlĳn niet van toepassing op:

Or. en

Motivering

Indien wordt besloten bijlage II NIET te schrappen (en dus niet te pleiten voor een open 
toepassingsgebied), schept dit amendement meer duidelijkheid en wordt er geen maas gecreëerd 
waarvan profiteurs gebruik kunnen maken om niet-naleving te rechtvaardigen.

Amendement 115
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 - punt 3 - letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) apparatuur die speciaal ontworpen is 
als deel van een ander soort apparatuur 
die niet binnen het toepassingsgebied van 
de richtlijn valt en zijn functie alleen als 
deel van die apparatuur kan vervullen;

Schrappen

Or. fr

Motivering

Voorzover de huidige BGS-richtlijn een dergelijke uitsluiting niet kent, moet de reikwijdte van 
deze nieuwe door de Europese Commissie voorgestelde uitsluiting worden gepreciseerd, of, in de 
tussentijd, geschrapt.
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Amendement 116
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 - punt 3 - letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) apparatuur die speciaal ontworpen is 
als deel van een ander soort apparatuur 
die niet binnen het toepassingsgebied van 
de richtlijn valt en zijn functie alleen als 
deel van die apparatuur kan vervullen;

b) het deel van de installatie, het apparaat, 
het vervoermiddel, het verbruiksartikel of 
de accessoire dat niet elektrisch of niet 
elektronisch is;

Or. fr

Motivering

Het is van belang dat de BGS-richtlijn zich beperkt tot EEA, omdat het anders negatieve 
gevolgen zou kunnen hebben voor het milieu en de economie. Sommige medische apparaten 
zouden eronder te lijden kunnen hebben: zo zou een slangetje waardoor patiënten een stof 
krijgen toegediend via het gebruik van een infuuspompje onder de BGS-richtlijn kunnen komen 
te vallen, terwijl het een niet-elektrisch, niet-elektronisch accessoire betreft dat recycleerbaar is 
via volledig verschillende circuits.

Amendement 117
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 - punt 3 - letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) apparatuur die speciaal ontworpen is 
als deel van een ander soort apparatuur 
die niet binnen het toepassingsgebied van 
de richtlijn valt en zijn functie alleen als 
deel van die apparatuur kan vervullen;

b) het deel van installaties, apparatuur, 
vervoersmiddelen, verbruiksartikelen of 
accessoires dat niet elektrisch of 
elektronisch is;

Or. en

Motivering

Niet-elektrische of niet-elektronische delen van installaties, apparatuur, vervoermiddelen, 
verbruiksartikelen of accessoires moeten uitgesloten blijven van de BGS-richtlijn. Dit is in 
overeenstemming met de algemene doelstelling van de BGS-richtlijn in termen van 
milieubescherming en voorkomt rechtsonzekerheid ten aanzien van de niet-elektrische en niet-
elektronische delen van de bovengenoemde apparatuur.
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Amendement 118
Frédérique Ries

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 - punt 3 - letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) apparatuur die speciaal ontworpen is 
als deel van een ander soort apparatuur 
die niet binnen het toepassingsgebied van 
de richtlijn valt en zijn functie alleen als 
deel van die apparatuur kan vervullen;

b) niet-elektrische of niet-elektronische 
delen van grote, vaste industriële 
installaties en vervoersmiddelen;

Or. en

Motivering

Houdt verband met ons amendement 3 en de behoefte aan een duidelijke definitie van grote, 
vaste industriële installaties.

Amendement 119
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 - punt 3 - letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) apparatuur die speciaal ontworpen is als 
deel van een ander soort apparatuur die niet 
binnen het toepassingsgebied van de 
richtlijn valt en zijn functie alleen als deel 
van die apparatuur kan vervullen;

b) apparatuur die speciaal ontworpen is als 
deel van een ander soort apparatuur die niet 
binnen het toepassingsgebied van de 
richtlijn valt, zoals deel van een 
eindproduct buiten het toepassingsgebied 
van de richtlijn of als deel van een vaste 
installatie, en zijn functie alleen als deel 
van die apparatuur kan vervullen;

Or. en

Motivering

De Europese instellingen moeten streven naar de grootst mogelijke duidelijkheid over de 
producten die onder deze wetgeving vallen. Industriële installaties die gebruikt worden in 
fabrieken en industriële processen moeten buiten het toepassingsgebied vallen: ten eerste is hun 
relevantie voor het milieu in de voorbereidende studies van de Commissie niet als significant 
beoordeeld, en ten tweede komt dergelijke apparatuur niet terecht in de gemeentelijke 
afvalstroom. De term "vaste industriële installatie" moet worden gedefinieerd in de richtlijn, en 
niet alleen in het FAQs-document van de Commissie.
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Amendement 120
Christofer Fjellner

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 2 - punt 3 - letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) apparatuur die speciaal ontworpen is als 
deel van een ander soort apparatuur die niet 
binnen het toepassingsgebied van de 
richtlijn valt en zijn functie alleen als deel 
van die apparatuur kan vervullen;

b) apparatuur die speciaal ontworpen is als 
deel van een ander soort apparatuur die niet 
binnen het toepassingsgebied van de 
richtlijn valt, zoals deel van een 
eindproduct buiten het toepassingsgebied 
van de richtlijn of als deel van een vaste 
installatie, en zijn functie alleen als deel 
van die apparatuur kan vervullen;

Or. en

Motivering

Om consistentie met overige EU-wetgeving te waarborgen moet er in de BGS-richtlijn worden 
verwezen naar de bestaande definitie van "vaste installatie" in Richtlijn 2004/108/EG inzake 
elektromagnetische compatibiliteit.  Industriële installaties die gebruikt worden in fabrieken en 
industriële processen moeten buiten het toepassingsgebied vallen omdat hun relevantie voor 
het milieu door de Commissie niet als significant is beoordeeld.
De definitie van "eindproduct" moet worden opgenomen als gedefinieerd in het FAQs-document, 
omdat het zou bijdragen tot een beter begrip van het toepassingsgebied, en omdat het 
onzekerheid over delen en onderdelen zou voorkomen.

Amendement 121
Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 - punt 3 - letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) apparatuur die speciaal ontworpen is als 
deel van een ander soort apparatuur die niet 
binnen het toepassingsgebied van de 
richtlijn valt en zijn functie alleen als deel 
van die apparatuur kan vervullen;

b) apparatuur die speciaal ontworpen is als 
deel van een ander soort apparatuur die niet 
binnen het toepassingsgebied van de 
richtlijn valt, zoals deel van een 
eindproduct buiten het toepassingsgebied 
van de richtlijn of als deel van een vaste
installatie, en zijn functie alleen als deel 
van die apparatuur kan vervullen;

Or. en



PE439.865v03-00 32/71 AM\808689NL.doc

NL

Motivering

Business-to-Business producten (B2B) die worden gebruikt in professionele relaties mogen niet 
onder het toepassingsgebied van de richtlijnen vallen: ten eerste is hun relevantie voor het 
milieu in de voorbereidende studies van de Commissie niet als significant beoordeeld, en ten 
tweede komt dergelijke apparatuur niet terecht in de gemeentelijke afvalstroom.

Amendement 122
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 - punt 3 - letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) apparatuur die speciaal ontworpen is als 
deel van een ander soort apparatuur die niet 
binnen het toepassingsgebied van de 
richtlijn valt en zijn functie alleen als deel 
van die apparatuur kan vervullen;

b) apparatuur die speciaal ontworpen is als 
deel van een ander soort apparatuur die niet 
binnen het toepassingsgebied van de 
richtlijn valt, zoals deel van een 
eindproduct buiten het toepassingsgebied 
van de richtlijn of als deel van een vaste 
installatie, en zijn functie alleen als deel 
van die apparatuur kan vervullen;

Or. en

Motivering

Industriële installaties die gebruikt worden in fabrieken en industriële processen moeten buiten 
het toepassingsgebied vallen. Hun relevantie voor het milieu is door de Commissie niet als 
significant beoordeeld, en dergelijke apparatuur komt niet terecht in de gemeentelijke 
afvalstroom. De term "vaste industriële installatie" moet worden gedefinieerd in de richtlijn, en 
niet alleen in FAQs-document van de Commissie. Om meer consistentie met overige EU-
wetgeving te waarborgen moet de bestaande definitie van "vaste installatie" in Richtlijn 
2004/108/EG inzake elektromagnetische compatibiliteit worden opgenomen in de BGS-richtlijn. 

Amendement 123
Christofer Fjellner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 - punt 3 - letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) apparatuur die speciaal ontworpen is als 
deel van een ander soort apparatuur die niet 
binnen het toepassingsgebied van de 
richtlijn valt en zijn functie alleen als deel 
van die apparatuur kan vervullen;

(b) apparatuur die speciaal ontworpen is als 
deel van een ander soort apparatuur die niet 
binnen het toepassingsgebied van de 
richtlijn valt en zijn functie alleen als deel 
van die apparatuur kan vervullen en 
derhalve geen eindproduct is;
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Or. en

Motivering

De richtlijn heeft vooral tot doel ervoor te zorgen dat AEEA volgens de voorschriften wordt 
ingezameld en verwijderd. Vaste installaties worden gemonteerd en gedemonteerd door 
gespecialiseerd personeel; zij vormen een afzonderlijke afvalstroom waar al voor wordt 
gezorgd. Dergelijke apparatuur komt niet terecht in de gemeentelijke afvalstroom.
De richtlijn geldt niet voor middelen voor personen- of goederenvervoer. Die productcategorie 
is uitgesloten van de richtlijn inzake ecologisch ontwerp.  Ook de Richtlijn betreffende 
autowrakken komt overeen met AEEA en BGS maar dan voor auto's en dat zou leiden tot 
overlapping van wetgeving.

Amendement 124
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 2 – lid 3 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) dunnefilmzonnecellen die bedoeld 
zijn om te worden gebruikt in een systeem 
dat is ontworpen, samengebouwd en 
geïnstalleerd en dat bestemd is voor 
permanent gebruik op een van tevoren 
vastgestelde locatie om energie op te 
wekken voor publieke, commerciële en 
particuliere toepassingen, voor zover met 
zekerheid kan worden uitgesloten dat de 
gebruikte stoffen geen gevaar vormen 
voor mens en milieu;

Or. de

Motivering

Wanneer een open toepassingsgebied wordt ingevoerd moeten dunnefilmzonnecellen worden 
uitgesloten. De dunnefilmzonnecellenbranche wordt door innovaties gekenmerkt. 
Planningszekerheid is nodig om de ontwikkeling van zulke innovaties, die een aanzienlijke 
bijdrage leveren aan milieubescherming, nieuwe werkgelegenheid en economische ontwikkeling, 
voort te zetten. Tijdelijke uitsluitingen van het toepassingsgebied voldoen niet aan deze 
voorwaarde.
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Amendement 125
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) niet-elektrische en -elektronische 
verbruiksgoederen en accessoires.

Or. en

Motivering

De BGS-richtlijn heeft betrekking op elektrische en elektronische apparatuur. Niet-
elektrische/elektronische onderdelen zouden derhalve niet binnen het toepassingsgebied van de 
richtlijn mogen vallen. Ook is overige EU-wetgeving van toepassing op verbruiksartikelen en 
accessoires (bijv. inktpatronen vallen onder het toepassingsgebied van REACH) en die hoeven 
derhalve niet onder de BGS-richtlijn te vallen. Dit moet worden verduidelijkt.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) onderdelen van en middelen voor 
personen- of goederenvervoer;

Or. en

Motivering

Vervoersmiddelen vallen onder vele verschillende regelingen en vereisten met betrekking tot 
veiligheid en efficiëntie.

Amendement 127
Anja Weisgerber, Chris Davies, Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) middelen voor personen- of 
goederenvervoer over de weg;

Or. en
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Motivering

Middelen voor vervoer over de weg moeten worden uitgesloten van BGS om overlapping met de 
richtlijn betreffende autowrakken (2000/53/EG) te voorkomen, die ook beperkingen van 
bepaalde stoffen bevat en die alle onderdelen en materialen van auto's omvat, met inbegrip van 
elektrische systemen en elektronica. In het kader van de sectorspecifieke autowrakken-richtlijn 
kan het beste de haalbaarheid van de vervanging van stoffen worden beoordeeld, rekening 
houdend met de specifieke veiligheid en andere vereisten die aan auto's worden gesteld (bijv. 
hogere trillingen).

Amendement 128
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) vervoermiddelen;

Or. en

Motivering

Een open toepassingsgebied vereist een duidelijke lijst van uitsluitingen, met name van 
producten die al onder overige wetgeving vallen. Een onverwerkbare hoeveelheid aanvragen 
voor vrijstellingen moet worden vermeden. Het zou niet de bedoeling moeten zijn om 
vervoersmiddelen zoals vliegtuigen, treinen, schepen en auto's onder de richtlijn te laten vallen.
Kleinere vervoersmiddelen waarvoor geen specifieke wetgeving geldt met betrekking tot 
afvalverwerking en die een hoger risico lopen om in (huishoudelijk) afvalstromen terecht te 
komen, zoals elektrische fietsen, moeten er wel onder vallen. Dit wordt vastgelegd in ons 
voorstel voor een definitie van vervoersmiddel in artikel 3.

Amendement 129
Christofer Fjellner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c ter) middelen voor personen- en 
goederenvervoer;

Or. en

Motivering

De richtlijn heeft vooral tot doel ervoor te zorgen dat AEEA volgens de voorschriften wordt 
ingezameld en verwijderd. Vaste installaties worden gemonteerd en gedemonteerd door 
gespecialiseerd personeel; zij vormen een afzonderlijke afvalstroom waar al voor wordt 
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gezorgd. Dergelijke apparatuur komt niet terecht in de gemeentelijke afvalstroom. De richtlijn 
geldt niet voor middelen voor personen- of goederenvervoer. Die productcategorie is uitgesloten 
van de richtlijn inzake ecologisch ontwerp. Ook de Richtlijn betreffende autowrakken komt 
overeen met AEEA en BGS maar voor auto's en dat zou leiden tot overlapping van wetgeving.

Amendement 130
Christofer Fjellner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) vaste installaties;

Or. en

Motivering

De richtlijn heeft vooral tot doel ervoor te zorgen dat AEEA volgens de voorschriften wordt 
ingezameld en verwijderd. Vaste installaties worden gemonteerd en gedemonteerd door 
gespecialiseerd personeel; zij vormen een afzonderlijke afvalstroom waar al voor wordt 
gezorgd. Dergelijke apparatuur komt niet terecht in de gemeentelijke afvalstroom. De richtlijn 
geldt niet voor middelen voor personen- of goederenvervoer. Die productcategorie is uitgesloten 
van de richtlijn inzake ecologisch ontwerp. Ook de Richtlijn betreffende autowrakken komt 
overeen met AEEA en BGS maar voor auto's en dat zou leiden tot overlapping van wetgeving.

Amendement 131
Chris Davies, Holger Krahmer, Dirk Sterckx

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) vaste installaties

Or. en

Motivering

Onder vaste installaties kunnen elektrische deuren en liften vallen, die bedoeld zijn voor 
permanent gebruik en die deel uitmaken van een gebouw en veelal moeten voldoen aan 
verscheidene veiligheidsnormen. Aan de wand bevestigde TV-toestellen en andere toestellen van 
meer tijdelijke aard vallen er NIET onder.
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Amendement 132
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c ter) grote, vaste industriële installaties;

Or. en

Motivering

Een open toepassingsgebied, dat alle elektrische en elektronische apparatuur omvat, vereist een 
duidelijke lijst van uitsluitingen, met name van producten die al onder overige wetgeving vallen. 
Een onverwerkbare hoeveelheid aanvragen voor vrijstellingen, met name wanneer de 
afvalstroom goed onder controle is,  moet worden vermeden. Grote, vaste industriële installaties 
zoals gedefinieerd in onze voorstellen voor artikel 3 worden ingebouwd, bediend, gecontroleerd 
en ontmanteld door vakmensen en er bestaat geen risico dat zij terechtkomen in de klassieke 
afvalstroom voor EEA.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 – letter c quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c quater) groot industrieel gereedschap;

Or. en

Motivering

Een open toepassingsgebied, dat alle elektrische en elektronische apparatuur omvat, vereist een 
duidelijke lijst van uitsluitingen, met name van producten die al onder overige wetgeving vallen. 
Een onverwerkbare hoeveelheid aanvragen voor vrijstellingen, met name wanneer de 
afvalstroom goed onder controle is,  moet worden vermeden. Gereedschap zoals gedefinieerd in 
onze voorstellen voor artikel 3 komt praktisch niet terecht in de klassieke afvalstroom voor EEA 
en wordt geplaatst, bediend en ontmanteld door vakmensen in een industriële omgeving.
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Amendement 134
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 – letter c quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c quater) groot, niet-verplaatsbaar 
industrieel gereedschap;

Or. en

Motivering

Groot, niet verplaatsbaar industrieel gereedschap wordt verwijderd door vakmensen en wordt 
gerecycleerd. Het wordt verwijderd uit normaal AEEA.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 – letter c quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c quinquies) apparatuur die 
geproduceerd is in de Gemeenschap of die 
ingevoerd is voor onderzoeks- en 
ontwikkelingsdoeleinden en 
ontwikkelingsvehikels;

Or. en

Motivering

Ontwikkelingsvehikels zijn geen apparaten die op de markt worden gebracht als functionele of 
commerciële eenheden, en zij worden ook niet afzonderlijk op de markt gebracht. Als het echter 
eindproducten worden die op de markt worden gebracht, vallen ze wel onder de bepalingen van 
deze richtlijn. De bepalingen in deze richtlijn mogen geen beletsel vormen voor onderzoek, 
ontwikkeling en innovatie in de EU. Om die reden zouden O&O EEA (bijv. prototypes in kleine 
series) uitgesloten moeten blijven, met bepalingen die vergelijkbaar zijn met die in de REACH-
verordening (EG) 1907/2006.
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Amendement 136
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c ter) apparatuur die geproduceerd is in 
de Gemeenschap of die ingevoerd is voor 
onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden.

Or. en

Motivering

Om ervoor te zorgen dat innovatie niet onbedoeld wordt belemmerd.

Amendement 137
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) apparatuur die geproduceerd is in 
de Gemeenschap of die ingevoerd is voor 
onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden.

Or. en

Motivering

De voorgestelde uitbreiding van het toepassingsgebied zodat alle EEA eronder vallen, met 
inbegrip van apparaten voor Onderzoek en Ontwikkeling (bijv. prototypes in kleine series) zou 
een belemmering vormen voor de innovatie in de EU en daardoor O&O buiten de EU 
stimuleren. O&O EEA zouden uitgesloten moeten blijven van het toepassingsgebied, zoals ook 
gedaan is bij de REACH-verordening (EG) 1907/2006.

Amendement 138
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) apparatuur die wordt geproduceerd 
voor onderzoeks- en 
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ontwikkelingsdoeleinden, bijvoorbeeld 
prototypes in kleine series die niet 
bestemd zijn om op de markt te worden 
gebracht.

Or. fr

Motivering

Bepaalde apparatuur voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden moet worden uitgesloten van 
het toepassingsgebied van de richtlijn ( prototypes van medische apparatuur zoals pacemakers 
of infuuspompjes). Zij zijn niet bestemd om op de markt te worden gebracht maar zijn essentieel 
voor de innovatie. Deze bepaling is ook opgenomen in de REACH-verordening 1907/2006.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 – letter c sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c sexies) reserveonderdelen voor de 
reparatie of het hergebruik, het 
aanpassen van functionele aspecten of het 
verbeteren van de capaciteit van 
elektrische of elektronische apparatuur 
die vóór 1 juli 2006 op de markt is 
gebracht of voor EEA die een vrijstelling 
geniet en die op de markt was gebracht 
vóór die vrijstelling was afgelopen.  Dit 
geldt tevens voor de phase-in bepalingen 
voor specifieke categorieën als nader 
uitgewerkt in artikel 4 van deze richtlijn.

Or. en

Motivering

De uitsluiting van reserveonderdelen moet weer van artikel 4 naar artikel 2 worden verplaatst 
omwille van de rechtszekerheid.
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Amendement 140
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) reserveonderdelen voor de reparatie 
of het hergebruik van elektrische of 
elektronische apparatuur die vóór 1 juli 
2006 op de markt is gebracht of voor EEA 
die een vrijstelling genieten en die op de 
markt waren gebracht vóór die vrijstelling 
was afgelopen.

Or. en

Motivering

Om te voorkomen dat er vereisten met terugwerkende kracht worden ingevoerd.

Amendement 141
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) niet-elektrische en elektronische 
verbruiksgoederen en accessoires.

Or. en

Motivering

Het is nooit de bedoeling geweest dat de wetgeving betrekking zou hebben op de inkt van een 
printer of de spijker van het elektrische gereedschap. Dit moet worden verduidelijkt.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) dunnefilmzonnecellen die bedoeld 
zijn om te worden gebruikt in een systeem 
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dat is ontworpen, samengebouwd en 
geïnstalleerd en dat bestemd is voor 
permanent gebruik op een van tevoren 
vastgestelde locatie om energie op te 
wekken voor publieke, commerciële en 
particuliere toepassingen;

Or. fr

Motivering

Een specifieke uitsluiting van dunnefilmzonnecellen is nodig om de ontwikkeling van deze
technologie, die aanzienlijke voordelen voor het milieu heeft, op lange termijn mogelijk te 
maken. Uitbreiding van deze technologie is van cruciaal belang om de EU haar doelstelling op 
het gebied van hernieuwbare energiebronnen in 2020 te laten bereiken. De formulering van dit 
amendement brengt een duidelijk onderscheid aan tussen het gebruik van de 
dunnefilmzonnecellentechnologie in gangbare consumptieartikelen die niet onder deze 
uitsluiting vallen.

Amendement 143
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) alle niet-elektrische resp. niet-
elektronische uitrustingsdelen en 
verbruiksartikelen, zoals slijpmiddelen, 
zaagbladen, stofzuigerzakken enz.

Or. de

Motivering

Slijpmiddelen vallen niet binnen het toepassingsgebied van de huidige BGS-richtlijn. Zij 
bevatten geen van de in de bijalgen III en IV [art. 4, lid 7] vermelde stoffen en zijn derhalve voor 
de beperking van deze stoffen irrelevant. Zij zijn echter meestal vast verbonden met een 
elektrisch aangedreven apparaat, en om die reden zouden ze uitdrukkelijk moeten worden
uitgesloten van het toepassingsgebied. Zij worden tijdens het gebruik verbruikt en moeten door 
nieuwe worden vervangen. Derhalve is het niet zinvol ze te betrekken in een inzamelings- en 
recyclingsquotum voor elektrische en elektronische apparaten.
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Amendement 144
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 – letter c quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c quinquies) technologie voor de 
opwekking van hernieuwbare energie die 
bedoeld is om te worden gebruikt in een 
systeem dat is ontworpen, samengebouwd 
en geïnstalleerd en dat bestemd is voor 
permanent gebruik op een van tevoren 
vastgestelde locatie om energie op te 
wekken voor publieke, commerciële en 
particuliere toepassingen;

Or. en

Motivering

Een stabiel regelgevingskader is van belang voor de ontwikkeling van de hernieuwbare 
energiesector. Huidige opneming in het toepassingsgebied van de BGS dreigt de EU-strategie 
ter bevordering van hernieuwbare energie te ondermijnen.

Amendement 145
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Uiterlijk op 31 december 2014 legt 
de Commissie een verslag over het 
toepassingsgebied van de richtlijn voor 
aan het Europees Parlement en de Raad, 
met het oog op mogelijke opneming van 
de huidige vrijgestelde apparatuur als 
vermeld in artikel 2, lid 3, en in bijlage 
VI;

Or. en

Motivering

Hoewel er nieuwe vrijstellingen mogelijk zijn moet het toepassingsgebied van de richtlijn 
worden herzien aan de hand van zorgvuldige effectbeoordelingen.
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Amendement 146
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Iedere wijziging van het 
toepassingsgebied van de richtlijn vergt 
een grondige en representatieve 
effectbeoordeling op EU-niveau na 
raadpleging van de betrokken 
belanghebbenden, met inbegrip van de 
industrie en het maatschappelijk 
middenveld.

Or. en

Motivering

Wijzigingen in het toepassingsgebied van deze richtlijn hebben belangrijke gevolgen voor de 
betrokken producten en sectoren en om die reden moet er een effectbeoordeling plaatsvinden 
alvorens dergelijke wijzigingen worden aangebracht. De relevante sectoren en organisaties van 
het maatschappelijk middenveld zoals milieu-ngo's moeten worden geraadpleegd zodat besluiten 
gebaseerd kunnen worden op o.a. de feitelijke input van dergelijke groeperingen.

Amendement 147
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Iedere wijziging van het 
toepassingsgebied van de richtlijn vergt 
een grondige en representatieve 
effectbeoordeling op EU-niveau waarbij de 
betrokken belanghebbenden worden 
geraadpleegd.

Or. en

Motivering

In overeenstemming met de algemene beginselen van het nieuwe wetgevingskader en Betere 
Wetgeving moet er een grondige effectbeoordeling plaatsvinden inclusief raadpleging van de 
belanghebbenden waarbij de consequenties van uitbreiding van het toepassingsgebied van de 
BGS-richtlijn moeten worden geëvalueerd. In overeenstemming met de benadering waarvoor in 
het verleden is gekozen met betrekking tot medische en meet- en regelapparatuur in Richtlijn 
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2002/95/EG,  moet er een effectbeoordeling plaatsvinden met inbegrip van de voorgestelde 
vrijstellingen voor een soepele overgang bij iedere uitbreiding van het BGS-toepassingsgebied 
waarover in de toekomst overeenstemming wordt bereikt.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Niettegenstaande de uitsluiting van 
het toepassingsgebied van deze Richtlijn, 
moeten de marktdeelnemers alle 
noodzakelijke maatregelen nemen ter 
beperking van de blootstelling van 
consumenten, werknemers en het milieu 
aan de stoffen die zijn opgenomen in 
bijlage IV in materialen en componenten 
van EEA tot een niveau dat zo laag als 
technisch en in de praktijk mogelijk is.

Or. en

Motivering

Het moet duidelijk worden gemaakt dat een uitsluiting van de richtlijn marktdeelnemers niet 
ontslaat van de verantwoordelijkheid om blootstelling aan de verboden stoffen gedurende de 
gehele levensduur zoveel mogelijk te beperken.

Amendement 149
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) "elektrische en elektronische apparatuur" 
(hierna "EEA" genoemd): apparaten die 
elektrische stromen of elektromagnetische 
velden nodig hebben om naar behoren te 
kunnen werken en apparaten voor het 
opwekken, overbrengen en meten van die 
stromen en velden en bedoeld zijn voor 
gebruik met een spanning van maximaal 
1000 volt bij wisselstroom en 1500 volt bij 
gelijkstroom;

a) "elektrische en elektronische apparatuur" 
(hierna "EEA" genoemd): apparaten die 
elektrische stromen of elektromagnetische 
velden nodig hebben om naar behoren te 
kunnen werken en apparaten voor het 
opwekken, overbrengen en meten van die 
stromen en velden, die onder een van de in 
de bijlage bij de BGS-richtlijn genoemde 
categorieën vallen en bedoeld zijn voor 
gebruik met een spanning van maximaal 
1000 volt bij wisselstroom en 1500 volt bij 
gelijkstroom; Met 'nodig hebben' wordt 
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bedoeld dat de apparatuur zonder 
elektriciteit als primaire energie zijn 
basisfunctie niet kan vervullen.

Or. en

Motivering

Om meer consistentie en samenhang met overige EU-wetgeving te waarborgen moet er in de 
BGS-richtlijn worden verwezen naar de bestaande definitie van "vaste installatie" in Richtlijn 
2004/108/EG inzake elektromagnetische compatibiliteit.  Voorbeelden van vaste installaties zijn 
installaties in de petrochemische en automobielindustrie, de farmaceutische industrie, 
installaties voor materiaalbehandeling, energieopwekking, waterbehandeling, papierproductie 
en bepaalde elektrische installaties. 

Amendement 150
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) "elektrische en elektronische 
apparatuur" (hierna "EEA" genoemd): 
apparaten die elektrische stromen of 
elektromagnetische velden nodig hebben 
om naar behoren te kunnen werken en 
apparaten voor het opwekken, overbrengen 
en meten van die stromen en velden en 
bedoeld zijn voor gebruik met een 
spanning van maximaal 1000 volt bij 
wisselstroom en 1500 volt bij gelijkstroom;

(a) "elektrische en elektronische 
apparatuur" (hierna "EEA" genoemd): 
apparaten die elektrische stromen of 
elektromagnetische velden nodig hebben 
om naar behoren te kunnen werken en 
apparaten voor het opwekken, overbrengen 
en meten van die stromen en velden, die 
onder een van de in bijlage I.A bij deze 
Richtlijn genoemde categorieën vallen en 
bedoeld zijn voor gebruik met een 
spanning van maximaal 1000 volt bij 
wisselstroom en 1500 volt bij gelijkstroom. 
Met 'nodig hebben' wordt bedoeld dat de 
apparatuur zonder elektriciteit als 
primaire energie zijn basisfunctie niet kan 
vervullen;

Or. en

Motivering

De term 'nodig hebben' moet worden verduidelijkt in overeenstemming met het FAQs-document 
van de Commissie.
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Amendement 151
Julie Girling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) "elektrische en elektronische apparatuur" 
(hierna  "EEA" genoemd): apparaten die 
elektrische stromen of elektromagnetische 
velden nodig hebben om naar behoren te 
kunnen werken en apparaten voor het 
opwekken, overbrengen en meten van die 
stromen en velden en bedoeld zijn voor 
gebruik met een spanning van maximaal 
1000 volt bij wisselstroom en 1500 volt bij 
gelijkstroom;

a) "elektrische en elektronische apparatuur" 
(hierna "EEA" genoemd): apparaten die 
elektrische stromen of elektromagnetische 
velden nodig hebben om naar behoren te 
kunnen werken en apparaten voor het 
opwekken, overbrengen en meten van die 
stromen en velden en bedoeld zijn voor 
gebruik met een spanning van maximaal 
1000 volt bij wisselstroom en 1500 volt bij 
gelijkstroom. Met 'nodig hebben' wordt 
bedoeld dat de apparatuur zonder 
elektriciteit als energie zijn basisfunctie 
niet kan vervullen.

Or. en

Motivering

De apparaten die beschouwd worden als "elektrische en elektronische apparatuur" moeten beter 
worden gedefinieerd. Het amendement maakt een onderscheid tussen apparaten die elektriciteit 
nodig hebben voor hun basisfunctie en apparaten die zelfs zonder elektriciteit kunnen 
functioneren.

Amendement 152
Chris Davies, Dirk Sterckx

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) "fabrikant": een natuurlijke of 
rechtspersoon die EEA vervaardigt of 
onder zijn naam of handelsmerk laat 
ontwerpen of vervaardigen;

b) "fabrikant": een natuurlijke of 
rechtspersoon die EEA vervaardigt of 
onder zijn naam of handelsmerk laat 
ontwerpen of vervaardigen of dat product 
onder zijn naam of handelsmerk op de 
markt brengt;

Or. en

Motivering

Aangezien Verordening (EG) 765/2008 geldt als referentie voor de herschikking van de huidige 
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BGS-richtlijn, moeten de definities op elkaar worden afgestemd om verwarring en verschillende 
interpretaties te voorkomen.

Amendement 153
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) "sociaal-economische criteria": 
gevolgen - andere dan voor de gezondheid 
van de mens en het milieu - van het 
opleggen van een beperking of vervanging 
vergeleken met voortgezet gebruik van de 
gevaarlijke stof. De sociaal-economische 
criteria verwijzen naar de 
betrouwbaarheid van vervangende stoffen 
en intellectuele eigendomsbeperkingen 
van vervangende stoffen.

Or. en

Motivering

Deze definitie zorgt voor juridische duidelijkheid over het gebruik van sociaal-economiche 
criteria in de vrijstellingsprocedure. Zij is in overeenstemming met het begrip van sociaal-
economische criteria gehanteerd in de sociaal-economische analyse als uiteengezet in bijlage 
XVI bij de REACH-verordening.

Amendement 154
Julie Girling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) kabels, verbruiksartikelen en 
accessoires;

Or. en

Motivering

Opneming van kabels, verbruiksartikelen en accessoires zou erg problematisch kunnen blijken te 
zijn in sommige sectoren, met name in medische diensten waar kabels en accessoires vaak 
worden gebruikt maar een andere rol hebben dan het doorgeven van elektrische stroom; ook in 
overeenstemming met het amendement op artikel 3 bis dat als volgt luidt: "Met 'nodig hebben' 
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wordt bedoeld dat de apparatuur zonder elektriciteit als energie zijn basisfunctie niet kan 
vervullen", wat vaak niet het geval is met kabels  die in medische apparatuur worden gebruikt.

Amendement 155
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter p bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

p bis) "groot, niet-verplaatsbaar 
industrieel gereedschap": machines of 
systemen, bestaande uit een combinatie 
van apparatuur, systemen, eindproducten 
en/of onderdelen, die door vakmensen op 
een bepaalde locatie in een industrieel 
machinepark of in een industrieel gebouw 
geïnstalleerd zijn om een specifieke taak 
te vervullen;

Or. en

Motivering

De definitie die gebruikt wordt in het FAQs-document van de Commissie over BGS.

Amendement 156
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter l

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

l) "homogeen materiaal": een materiaal van 
uniforme samenstelling dat niet 
mechanisch in afzonderlijke materialen kan 
worden gesplitst; d.w.z. dat de materialen 
in principe niet op mechanische wijze van 
elkaar kunnen worden gescheiden door 
bijvoorbeeld losschroeven, snijden, 
verbrijzelen, malen en slijpen;

l) "homogeen materiaal": ofwel:

- een materiaal dat geheel en al uit één 
materiaal bestaat;
- ofwel een combinatie van meerdere 
materialen die niet mechanisch in 
afzonderlijke materialen kan worden 
gesplitst, met uitzondering van deklagen;
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- een deklaag, ofwel
- kleine onderdelen of materialen die in 
omvang kleiner zijn dan of gelijk aan 4 
mm³;

Or. en

Motivering

Een definitie is van belang om te zorgen voor rechtszekerheid met betrekking tot bemonstering 
en testen. Omwille van de rechtszekerheid zou het begrip "mechanisch in afzonderlijke 
materialen splitsten" afzonderlijk moeten worden gedefinieerd.

Amendement 157
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter l bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

l bis) "mechanisch in afzonderlijke 
materialen splitsen": materialen kunnen 
in principe van elkaar worden gescheiden 
door mechanische processen als 
losschroeven, snijden, verbrijzelen, malen 
en slijpen;

Or. en

Motivering

Een definitie is van belang om te zorgen voor rechtszekerheid met betrekking tot bemonstering 
en testen. Omwille van de rechtszekerheid zou het begrip "mechanisch in afzonderlijke 
materialen splitsten" afzonderlijk moeten worden gedefinieerd.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter l bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

l bis) "mechanisch in afzonderlijke 
materialen splitsen": materialen kunnen 
in principe van elkaar worden gescheiden 
door mechanische processen als 
losschroeven, snijden, verbrijzelen, malen 
en slijpen;
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Or. en

Motivering

Deze definitie vormt een verduidelijking van de definitie van "homogeen materiaal".

Amendement 159
Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter p bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

p bis) "nanomateriaal": doelbewust 
geproduceerd materiaal dat een of meer 
dimensies heeft van 100 nm of minder of 
dat is samengesteld uit afzonderlijke 
functionele delen, intern of aan de 
oppervlakte, waarvan er vele een of meer 
dimensies hebben van 100 nm of minder, 
inclusief structuren, agglomeraten of 
aggregaten, die een omvang kunnen 
hebben van meer dan 100 nm, maar die 
eigenschappen behouden die kenmerkend 
voor de nanoschaal zijn.
Eigenschappen die kenmerkend voor de 
nanoschaal zijn, zijn onder andere:
(i) degene die verband houden met het 
grote specifieke oppervlaktegebied van de 
materialen in kwestie; en/of
(ii) specifieke fysisch-chemische 
eigenschappen die verschillen van degene 
van de niet-nanovorm van hetzelfde 
materiaal.

Or. en

Motivering

Er moet een definitie van nanomateriaal worden opgenomen. Deze definitie is door alle drie 
instellingen overeengekomen in de context van de verordening betreffende nieuwe 
voedingsmiddelen.



PE439.865v03-00 52/71 AM\808689NL.doc

NL

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter p bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

p bis) "nanomateriaal": doelbewust 
geproduceerd materiaal dat een of meer 
dimensies heeft van 300 nm of minder of 
dat is samengesteld uit afzonderlijke 
functionele delen, intern of aan de 
oppervlakte, waarvan er vele een of meer 
dimensies hebben van 300 nm of minder, 
inclusief structuren, agglomeraten of 
aggregaten, die een omvang kunnen 
hebben van meer dan 300 nm, maar die 
eigenschappen behouden die kenmerkend 
voor de nanoschaal zijn:
(i) eigenschappen die verband houden met 
het grote specifieke oppervlaktegebied van 
de materialen in kwestie;
(ii) specifieke fysisch-chemische 
eigenschappen die verschillen van degene 
van de niet-nanovorm van hetzelfde 
materiaal.

Or. en

Motivering

Met betrekking tot de etikettering van specifieke nanostoffen en potentiële toekomstige 
bepalingen inzake nanomateriaal, is een allesomvattende definitie van nanomateriaal 
noodzakelijk om de consumentenbescherming te optimaliseren. De definitie zou rekening moeten 
houden met een breed spectrum (tot 300nm), de specifieke nano-eigenschappen van deze 
materialen, en tevens agglomeraten of aggregaten moeten omvatten.

Amendement 161
Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter p bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

p bis) "verbruiksartikel": iedere eenheid, 
die een of meerdere elektrische of 
elektronische onderdelen bevat die 
noodzakelijk is voor het functioneren van 
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de EEA en die vice versa niet kan 
functioneren zonder de EEA; 

Or. en

(Vervanging van amendement 26.)

Motivering

Gezien de interdependentie tussen EEA en verbruiksartikelen, moeten verbruiksartikelen ook 
worden opgenomen in de richtlijn, te meer daar zij gewoonlijk een kortere levensduur hebben en 
dus sneller in het afval terechtkomen dan EEA. Daarom moet een definitie worden opgenomen. 
Deze definitie is beperkt tot eenheden die elektrische/elektronische onderdelen hebben. 
Inktpatronen zouden er dus onder vallen, maar CD's, printerpapier, poeder voor 
vaatwasmachines of boorbitjes niet.

Amendement 162
Christofer Fjellner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter p bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

p bis) "vaste installatie": een installatie 
als gedefinieerd in artikel 2, letter c, van 
Richtlijn 2004/108/EG inzake 
elektromagnetische compatibiliteit, die 
samengebouwd, geïnstalleerd en bestemd 
is voor permanent gebruik op een van 
tevoren vastgestelde locatie.

Or. en

Motivering

Om consistentie met overige EU-wetgeving te waarborgen moet er in de BGS-richtlijn worden 
verwezen naar de bestaande definitie van "vaste installatie" in Richtlijn 2004/108/EG inzake 
elektromagnetische compatibiliteit.  Industriële installaties die gebruikt worden in fabrieken en 
industriële processen moeten buiten het toepassingsgebied vallen omdat hun relevantie voor 
het milieu door de Commissie niet als significant is beoordeeld.
De definitie van "eindproduct" moet worden opgenomen als gedefinieerd in het FAQs-document, 
omdat het zou bijdragen tot een beter begrip van het toepassingsgebied, en omdat het 
onzekerheid over delen en onderdelen zou voorkomen.
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Amendement 163
Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter p bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

p bis) "vaste installatie": een installatie 
als gedefinieerd in artikel 2, letter c, van 
Richtlijn 2004/108/EG inzake 
elektromagnetische compatibiliteit.

Or. en

Motivering

Om meer consistentie en samenhang met overige EU-wetgeving te waarborgen moet er in de 
BGS-richtlijn worden verwezen naar de bestaande definitie van "vaste installatie" in Richtlijn 
2004/108/EG inzake elektromagnetische compatibiliteit.  Industriële installaties die gebruikt 
worden in fabrieken en industriële processen moeten buiten het toepassingsgebied vallen: ten 
eerste is hun relevantie voor het milieu in de voorbereidende studies van de Commissie niet als 
significant beoordeeld, en ten tweede komt dergelijke apparatuur niet terecht in de gemeentelijke 
afvalstroom.

Amendement 164
Chris Davies, Holger Krahmer, Dirk Sterckx

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) "vaste installatie": een specifieke 
combinatie van verschillende soorten 
apparaten en eventueel andere toestellen, 
samengebouwd, geïnstalleerd en bestemd 
voor permanent gebruik op een van 
tevoren vastgestelde locatie;

Or. en

Motivering

Om ervoor te zorgen dat de term "vaste installatie" door alle lidstaten op dezelfde wijze wordt 
geïnterpreteerd zou er een definitie moeten worden opgenomen. Deze definitie is al opgenomen 
in de Richtlijn inzake elektromagnetische compatibiliteit (2004/108/EG).
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Amendement 165
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter p bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

p bis) "vaste installatie": een installatie als 
gedefinieerd in artikel 2, letter c, van 
Richtlijn 2004/108/EG inzake 
elektromagnetische compatibiliteit, 
samengebouwd, geïnstalleerd en bestemd 
voor permanent gebruik op een van 
tevoren vastgestelde locatie;

Or. en

Motivering

Ter verhoging van de rechtszekerheid moet het richtsnoer dat de Commissie heeft gegeven in het 
FAQs-document worden opgenomen.

Amendement 166
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter p ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

p ter) "eindproduct": ieder apparaat of 
eenheid dat een directe functie heeft, zijn 
eigen omhulsel en - eventueel - ports en 
verbindingen voor eindgebruikers. 
"Directe functie": iedere functie van een 
onderdeel of eindproduct dat het bedoelde 
gebruik vervult zoals dat door de producent 
was gespecificeerd in de handleiding voor 
het gebruik en de eindgebruiker. Deze 
functie kan beschikbaar zijn zonder 
verdere aanpassing of verbindingen 
behalve eenvoudige aanpassingen of 
verbindingen die door eenieder kunnen 
worden uitgevoerd.

Or. en

Motivering

Ter verhoging van de rechtszekerheid moet het richtsnoer dat de Commissie heeft gegeven in het 
FAQs-document worden opgenomen.
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Amendement 167
Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter p ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

p ter) "accessoire": iedere eenheid die 
een of meerdere elektrische of 
elektronische onderdelen bevat, die is 
ontworpen om te worden gebruikt in een 
EEA, die niet noodzakelijk is voor het 
functioneren van de EEA, maar die niet 
kan functioneren zonder de EEA;

Or. en

(Replacement of amendment 27.)Motivering

De BGS-richtlijn moet ook voor accessoires gelden. Daarom moet een definitie worden 
opgenomen. Deze definitie is beperkt tot eenheden die elektrische/elektronische onderdelen 
hebben. Losse lenzen voor digitale camera's zouden er dus onder vallen, maar de tas voor de 
camera of lens niet.

Amendement 168
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) "accessoire": iedere afzonderlijke 
elektrische eenheid die met de EEA wordt 
gebruikt om deze te voorzien van 
functionaliteit, stroom of 
gebruikersinteractie.

Or. en

Motivering

In de door de rapporteur voorgestelde definitie dreigen ook niet-elektrische onderdelen van de 
EEA zoals papier eronder te vallen. De hier voorgestelde definitie sluit papier uit maar zorgt 
ervoor dat telefoonopladers en computermuizen er wel onder vallen.
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Amendement 169
Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter p quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

p quater) "elektrische of elektronische 
onderdelen": iedere eenheid met twee of 
meer verbindingscontacten of metalen 
pads, die deel uitmaken van een elektrisch 
circuit, om een afzonderlijke functie te 
vervullen;

Or. en

Motivering

Omdat in de recentelijk ingevoerde definities van "verbruiksartikel" en "accessoire" wordt 
verwezen naar "elektrische of elektronische onderdelen", moet een definitie van dergelijke 
onderdelen worden gegeven.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter p quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

p quater) "vervoermiddel": een voertuig 
met meer dan twee wielen dat gebruikt 
wordt voor het vervoer van personen of 
goederen, zoals vliegtuigen, schepen, 
treinen, trams, bussen, trucks en auto's;

Or. en

Motivering

Er is een definitie nodig vanwege de invoering van een uitsluiting van "Vervoersmiddelen" 
krachtens artikel 2.
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Amendement 171
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter p quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

p quinquies) "grote, vaste industriële 
installaties": een bijzondere combinatie 
van verscheidene soorten apparaten en, 
eventueel, andere toestellen, die bedoeld 
zijn voor gebruik in een industriële 
omgeving, samengebouwd en 
geïnstalleerd en bestemd voor permanent 
gebruik op een van tevoren vastgestelde 
locatie en die niet kunnen worden 
verwijderd zonder sloop van het gebouw 
of een deel van het gebouw;

Or. en

Motivering

Er is een definitie nodig vanwege de invoering van een uitsluiting van "Grote, vaste industriële 
installaties" krachtens artikel 2.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter p sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

p sexies) "groot industrieel gereedschap": 
machines of systemen die zijn ontworpen 
om uitsluitend in de industrie te worden 
gebruikt. Zij worden geïnstalleerd door 
gespecialiseerd personeel dat in dienst is 
bij de producent, de gebruiker, een 
vertegenwoordiger van de producent of 
overige vakmensen die uitsluitend 
verantwoordelijk zijn voor de installatie-
activiteit. Het gereedschap bevindt zich 
tijdens de gebruiksfase permanent op 
dezelfde locatie.

Or. en
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Motivering

Er is een definitie nodig vanwege de invoering van een uitsluiting van "groot, industrieel 
gereedschap" krachtens artikel 2.

Amendement 173
Frédérique Ries

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter p bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

p bis) "grote, vaste industriële 
installaties": een bijzondere combinatie 
van verscheidene soorten apparaten en, 
eventueel, andere toestellen, die bedoeld 
zijn voor gebruik in een industriële 
omgeving, samengebouwd en 
geïnstalleerd en bestemd voor permanent 
gebruik op een van tevoren vastgestelde 
locatie, met inbegrip van 
verwarmingsinstallaties, en die niet op 
normale wijze kunnen worden verwijderd 
zonder sloop van het gebouw of een deel 
van het gebouw;

Or. en

Motivering

Er is ook behoefte aan een duidelijke definitie van grote, vaste industriële installaties.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter p septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

p septies) "ontwikkelingsvehikels": 
borden en systemen die gebruikt worden 
voor evaluatie, validering, demonstratie of 
technische ontwikkeling van exemplaren 
die niet bedoeld zijn om op de markt te 
worden gebracht als functionele of 
commerciële eenheden.

Or. en
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Motivering

Er is een definitie nodig vanwege de invoering van een uitsluiting van "ontwikkelingsvehikels" 
krachtens artikel 2.

Amendement 175
Åsa Westlund

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter p bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

p bis) nanomateriaal: ieder doelbewust 
geproduceerd materiaal waarin de 
omvang van de deeltjes gewijzigd is.

Or. sv

Motivering

Een definitie van nanomateriaal is op zijn plaats omdat het vermeld wordt in de richtlijn.

Amendement 176
Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 3 – letter p bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

p bis) "naar behoren functioneren": 
verwijst naar de functie die de meeste 
energie verbruikt.

Or. pl

Motivering

Dankzij deze formulering kan EEA gemakkelijk worden onderscheiden. Misinterpretaties zullen 
worden voorkomen alsmede problemen met betrekking tot hybride toestellen, die niet 
rechtstreeks op elektriciteit draaien maar die wel elektronische componenten hebben ter 
ondersteuning van hun functioneren. Bovendien heeft artikel 3(a) van de richtlijn betrekking op 
apparaten voor het opwekken, overbrengen en meten van die stromen en elektro-magnetische 
velden.
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Amendement 177
Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter p ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

p ter) "vrijstelling van het type A": 
vrijstelling van de toepassingen die zijn 
uitgesloten van het in artikel 4, lid 1, 
bedoelde verbod, waarvoor geen 
technische oplossingen bestaan of 
algemeen beschikbaar zijn om apparatuur 
te produceren van dezelfde kwaliteit met 
vervangende producten. 

Or. pl

Amendement 178
Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter p quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

p quater) "vrijstelling van het type B": 
vrijstelling van de toepassingen die zijn 
uitgesloten van het in artikel 4, lid 1, 
bedoelde verbod, waarvoor het fysisch niet 
mogelijk is om een techniek te 
ontwikkelen voor de productie van 
apparatuur van dezelfde kwaliteit met 
vervangende producten of waarvoor geen 
fysisch-chemische elementen bestaan 
waarmee dat zou kunnen worden gedaan.

Or. pl

Motivering

De invoering van verschillende typen vrijstellingen maakt het mogelijk om alle vrijstellingen op 
de richtlijn onder te brengen in één tabel met handhaving van dezelfde nummering (zie 
amendementen op artikel 5, lid 1, letter b, en artikel 5, lid 1, letter b bis). Het is van belang 
dezelfde nummering voor bedrijven te handhaven omdat het ongewenste kosten voor de 
bijwerking van de documentatie voorkomt. De invoering van verschillende typen vrijstellingen 
maakt het mogelijk een onderscheid te maken tussen zuiver technische vrijstellingen (in gevallen 
waarin bedrijven een bepaalde techniek moeilijk kunnen toepassen) en zuiver fysische (in 
gevallen waarin bedrijven problemen hebben met de eigenschappen van de elementen).
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Amendement 179
Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat 
EEA met inbegrip van reserveonderdelen 
voor de reparatie of het hergebruik van 
deze apparatuur die op de markt wordt 
gebracht geen van de in bijlage IV 
genoemde stoffen bevat.

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat 
EEA met inbegrip van reserveonderdelen 
voor de reparatie of het hergebruik, kabels, 
verbruiksartikelen en accessoires, en 
onderdelen voor het aanpassen van 
functionele aspecten of het verbeteren van 
de capaciteit van deze apparatuur die op de 
markt wordt gebracht geen van de in 
bijlage IV, deel A, genoemde stoffen bevat.

Or. en

(Vervanging van amendement 28.)

Motivering

Dit amendement vloeit voort uit de uitdrukkelijke opneming van kabels, verbruiksartikelen en 
accessoires in het toepassinggebied van de richtlijn. De richtlijn moet ook betrekking hebben op 
onderdelen die gebruikt worden voor het aanpassen van de functionele aspecten of het 
verbeteren van de capaciteit. Bijlage IV moet worden onderverdeeld om in de toekomst de 
mogelijkheid te hebben een tijdpad voor nieuwe beperkingen vast te stellen.

Amendement 180

Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat 
EEA met inbegrip van reserveonderdelen 
voor de reparatie of het hergebruik van 
deze apparatuur die op de markt wordt 
gebracht geen van de in bijlage IV 
genoemde stoffen bevat.

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat 
EEA met inbegrip van reserveonderdelen 
voor de reparatie of het hergebruik, het 
aanpassen van functionele aspecten of het 
verbeteren van de capaciteit van deze 
apparatuur die op de markt wordt gebracht 
geen van de in bijlage IV, deel A,
genoemde stoffen bevat.

Or. en
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Motivering

Dit amendement komt overeen met amendement 28 van de rapporteur Het wordt hier herhaald 
om bijlage IV onder te verdelen in deel A en deel B.

Amendement 181
Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 - lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten dragen er zorg voor dat 
EEA met inbegrip van reserveonderdelen 
voor de reparatie of het hergebruik, 
kabels, verbruiksartikelen en accessoires, 
en onderdelen voor het aanpassen van 
functionele aspecten of het verbeteren van 
de capaciteit van deze apparatuur die op 
de markt wordt gebracht geen van de in 
bijlage IV, deel B, genoemde stoffen 
bevat.

Or. en

(Vervanging van amendement 29.)

Motivering

Bijlage IV moet worden onderverdeeld om in de toekomst de mogelijkheid te hebben een tijdpad 
voor nieuwe beperkingen vast te stellen.

Amendement 182
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten dragen er zorg voor dat 
EEA met inbegrip van reserveonderdelen 
voor de reparatie of het hergebruik van 
deze apparatuur die op de markt wordt 
gebracht geen van de in bijlage IV, deel 
B, genoemde stoffen bevat.

Or. en
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Motivering

Dit amendement komt overeen met amendement 29 van de rapporteur Het wordt hier herhaald 
om bijlage IV onder te verdelen in deel A en deel B.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De lidstaten dragen er zorg voor dat 
EEA met stoffen die zijn opgenomen in 
bijlage IVa worden geëtiketteerd volgens 
een overeenkomstig artikel 6, lid 1, derde 
streepje bis (nieuw) te ontwikkelen 
methodologie.

Or. en

Motivering

Voor sommige stoffen heeft het Öko-Institut in zijn voorbereidende studie etikettering 
aanbevolen. Indien etikettering de recycleerbaarheid en de veiligheid tijden de behandeling van 
AEEA verbetert en een bijdrage levert aan de consumentenvoorlichting, zou met deze optie 
rekening moeten worden gehouden. Er moet gezorgd worden voor een optimale aansluiting op 
Richtlijn 2005/32/EG betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van 
eisen inzake ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten. (Dit amendement houdt 
verband met het amendement op artikel 6, lid 1, derde streepje bis (nieuw) en amendement op 
bijlage IVa nieuw).

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Lid 1 is niet van toepassing op 
reserveonderdelen voor de reparatie en 
het hergebruik van:

Schrappen

a) vóór 1 juli 2006 in de handel gebrachte 
EEA;
b) vóór 1 januari 2014 in de handel 
gebrachte medische hulpmiddelen;
c) vóór 1 januari 2016 in de handel 
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gebrachte medische hulpmiddelen voor 
in-vitrodiagnostiek;
d) vóór 1 januari 2014 in de handel 
gebrachte meet- en regelapparatuur;
e) vóór 1 januari 2017 in de handel 
gebrachte industriële meet- en 
regelapparatuur;
f) EEA waarvoor vrijstelling is verleend
en die voor het verstrijken van die 
uitzondering in de handel is gebracht.

Or. en

Motivering

Omwille van de rechtszekerheid moet dit worden ondergebracht in artikel 2, overeenkomstig 
onze voorstellen.

Amendement 185
Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Lid 1 is niet van toepassing op 
reserveonderdelen voor de reparatie en 
het hergebruik van:

Schrappen.

a) vóór 1 juli 2006 in de handel gebrachte 
EEA;
b) vóór 1 januari 2014 in de handel 
gebrachte medische hulpmiddelen;
c) vóór 1 januari 2016 in de handel 
gebrachte medische hulpmiddelen voor 
in-vitrodiagnostiek;
d) vóór 1 januari 2014 in de handel 
gebrachte meet- en regelapparatuur;
e) vóór 1 januari 2017 in de handel 
gebrachte industriële meet- en 
regelapparatuur;
f) EEA waarvoor vrijstelling is verleend 
en die voor het verstrijken van die 
uitzondering in de handel is gebracht.

Or. pl

Motivering

Omwille van de duidelijkheid zijn delen van deze alinea overgebracht naar bijlage IIIa, die 
betrekking heeft op apparatuur die is uitgesloten van het toepassingsgebied van deze richtlijn.
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Amendement 186
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Lid 1 is niet van toepassing op 
reserveonderdelen voor de reparatie en het 
hergebruik van:

4. Lid 1 is niet van toepassing op 
reserveonderdelen tijdens de 
garantieperiode of ter ondersteuning van 
reparatie of recalibrering van industriële 
meet- en regelapparatuur of voor het 
hergebruik, het aanpassen van de 
functionele aspecten of het verbeteren van 
de capaciteit van:

Or. en

Motivering

Vrijstellingen voor reserveonderdelen zijn nodig om de levensduur van industriële meet- en 
regelapparatuur te verlengen en de nauwkeurigheid van de prestaties ervan te handhaven door 
recalibrering. Reserveonderdelen die tijdens en na de garantieperiode worden geleverd 
ondersteunen en vergemakkelijken de reparatie van EEA na het verstrijken van de 
garantieperiode na de eerste levering aan de eerste gebruiker. Reserveonderdelen worden ook 
gebruikt op tijdelijke ruilbasis wanneer industriële meet- en regelapparatuur die niet 
functioneert gerecalibreerd wordt om de nauwkeurigheid te handhaven en die vervolgens 
worden terugbezorgd bij de gebruikers waardoor het stilliggen van industriële apparaten zoveel 
mogelijk wordt beperkt.

Amendement 187
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Lid 1 is niet van toepassing op 
reserveonderdelen voor de reparatie en het 
hergebruik van:

4. Lid 1 is niet van toepassing op 
reserveonderdelen tijdens de 
garantieperiode of ter ondersteuning van 
reparaties of recalibrering van industriële 
meet- en regelapparatuur of voor het 
hergebruik, het aanpassen van de 
functionele aspecten of het verbeteren van 
de capaciteit van:

Or. en
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Motivering

Vrijstellingen voor deze "niet te koop" uitwisselingen zijn nodig om de levensduur van 
apparatuur te verlengen en de nauwkeurigheid ervan te handhaven door recalibrering.

Amendement 188
Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Lid 1 is niet van toepassing op 
reserveonderdelen voor de reparatie en het 
hergebruik van:

4. Lid 1 is niet van toepassing op 
reserveonderdelen voor de reparatie, het 
hergebruik, kabels, verbruiksartikelen en 
accessoires, en onderdelen voor het 
aanpassen van de functionele aspecten of 
het verbeteren van de capaciteit van:

Or. en

(Vervanging van amendement 30.) (Houdt verband met het amendement op artikel 4, lid 1).

Motivering

Als het algemene toepassingsgebied wordt uitgebreid tot kabels, verbruiksartikelen en 
accessoires, en onderdelen voor het aanpassen van de functionele aspecten of het verbeteren van 
de capaciteit, dan moet dit in de daarmee corresponderende vrijstelling tot uiting komen.

Amendement 189
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Lid 1 is niet van toepassing op 
reserveonderdelen voor de reparatie en het 
hergebruik van:

4. Lid 1 is niet van toepassing op 
reserveonderdelen tijdens de 
garantieperiode of ter ondersteuning van 
reparaties of recalibrering van industriële 
meet- en regelapparatuur of voor het 
hergebruik, het aanpassen van de 
functionele aspecten of het verbeteren van 
de capaciteit van:

Or. en
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Motivering

Vrijstellingen voor deze "niet te koop" uitwisselingen zijn nodig om de levensduur van 
apparatuur te verlengen en de nauwkeurigheid ervan te handhaven door recalibrering.

Amendement 190
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) business-to-business apparatuur 
waarbij delen van apparatuur worden 
herwonnen die vóór 1 juli 2006 op de 
markt was gebracht en waarbij het 
hergebruik van de herwonnen delen kan 
worden getraceerd en geverifieerd, het 
hergebruikproces kan worden 
gecontroleerd aan de hand van 
voorgeschreven normen en het 
hergebruik duidelijk aan de consument 
kenbaar wordt gemaakt. Deze vrijstelling 
geldt voor een periode van 10 jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en

Motivering

Bedoeld om ervoor te zorgen dat producenten van met name printers en kopieerapparatuur 
onderdelen van hun oude machine kunnen inzamelen voor hergebruik in nieuwe toestellen.  In 
veel gevallen ondervinden de meeste onderdelen van dergelijke apparatuur geen slijtage tijdens 
het normale functioneren en zijn ze zo goed als nieuw voor hergebruikdoeleinden.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Lid 1 is niet van toepassing op het 
hergebruik van reserveonderdelen die 
worden herwonnen uit EEA die vóór 1 
juli 2006 op de markt is gebracht, op 
voorwaarde dat het hergebruik plaatsvindt 
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in controleerbare, gesloten business-to-
business inruilsystemen, en dat het 
hergebruik kenbaar wordt gemaakt aan 
de consument.

Or. en

Motivering

Om efficiënt om te gaan met de grondstoffen moet de EU hergebruik verder bevorderen. Het 
voortijdig verwijderen, vernietigen of vervangen van goed-functionerende en herbruikbare 
reserveonderdelen, omdat zij vóór 1 juli 2006 op de markt zijn gebracht en derhalve niet aan de 
BGS-beperkingen voldoen, zou onnodige schade aan het milieu toebrengen. Als deze tijdelijke 
vrijstelling niet wordt verleend, zullen hele toestellen inclusief een meerderheid van de 
onderdelen die wel aan de BGS voldoen, worden verwijderd. Omdat hergebruik plaatsvindt in 
een gesloten inruilsysteem, zal het einde van de levensduur van deze onderdelen zorgvuldig 
worden gecontroleerd en beheerd.

Amendement 192
Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Lid 1 is niet van toepassing op actieve 
implanteerbare medische hulpmiddelen. 
De Commissie herziet uiterlijk in 2020 de 
uitsluiting van actieve implanteerbare 
medische hulpmiddelen met het oog op de 
opneming daarvan.

Schrappen

Or. pl

Motivering

Omwille van de duidelijkheid zijn delen van deze alinea overgebracht naar bijlage IIIa, die 
betrekking heeft op apparatuur die is uitgesloten van het toepassingsgebied van deze richtlijn.

Amendement 193
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Lid 1 is niet van toepassing op actieve 
implanteerbare medische hulpmiddelen. De 
Commissie herziet uiterlijk in 2020 de 

5. Lid 1 is niet van toepassing op actieve 
implanteerbare medische hulpmiddelen. De 
Commissie herziet uiterlijk in 2020 de 
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uitsluiting van actieve implanteerbare 
medische hulpmiddelen met het oog op de 
opneming daarvan.

uitsluiting van actieve implanteerbare 
medische hulpmiddelen met het oog op de 
beoordeling van geschikte veilige en 
betrouwbare alternatieven op basis van 
wetenschappelijk en technologisch advies 
en de opneming daarvan.

Or. en

Motivering

Om ervoor te zorgen dat er geen conflict is met de noodzaak ervoor te zorgen dat er actieve 
implanteerbare medische hulpmiddelen beschikbaar zijn.

Amendement 194
Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 - lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Lid 1 bis is niet van toepassing op 
reserveonderdelen voor de reparatie, het 
hergebruik, kabels, verbruiksartikelen en 
accessoires, en onderdelen voor het 
aanpassen van de functionele aspecten of 
het verbeteren van de capaciteit van:
a) vóór [...*] in de handel gebrachte EEA;
b) EEA waarvoor vrijstelling is verleend 
en die voor het verstrijken van die 
uitzondering in de handel is gebracht.
* op te nemen datum: 42 maanden na 
inwerkingtreding richtlijn.

Or. en

(Vervanging van amendement 32.)

Motivering

De vrijstelling voor kabels, verbruiksartikelen, accessoires en reserveonderdelen voor EEA die 
vóór de toepassing van de nieuwe beperkingen op de markt zijn gebracht of voor EEA die al een 
vrijstelling hebben en op de markt werden gebracht voordat deze vrijstelling was verstreken, 
moet op analoge wijze voor de nieuwe beperkingen gelden.
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Amendement 195
Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Lid 1 geldt niet voor de in de bijlagen V 
en VI genoemde toepassingen.

6. Lid 1 en 1 bis geldt niet voor de in de 
bijlagen V, VI en VIa genoemde 
toepassingen.

Or. en

(Correctie van een overzicht, vervangt amendement 33. Houdt verband met de amendementen op 
artikel 2, lid 1, en artikel 4, lid 1 bis, bijlage I en bijlage VIa)

Motivering

De invoering van een open toepassingsgebied vereist een afzonderlijke bijlage zodat vrijstelling 
kan worden verleend voor toepassingen die niet onder het verbod vallen van artikel 4, lid 1, voor 
EEA die momenteel niet onder het toepassingsgebied van de BGS-richtlijn vielen omdat ze niet 
tot een van de 10 eerste categorieën behoorden. Er moet een mogelijkheid bestaan voor 
vrijstellingen van de nieuwe beperking die wordt voorgesteld in lid 1.

Amendement 196
Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Lid 1 geldt niet voor de in de bijlagen V
en VI genoemde toepassingen.

6. Lid 1 geldt niet voor de in bijlage V
genoemde toepassingen.

Or. pl

Motivering

Bijlage VI werd ondergebracht in bijlage V. Er is geen reden om een afzonderlijke lijst van 
vrijstellingen voor medische apparatuur en meet- en regelapparatuur te handhaven, omdat dit 
voor verwarring onder producenten kan zorgen over de vraag welke apparatuur in welke 
categorie valt. Dit amendement is tevens een reactie op de invoering van typen vrijstellingen in 
artikel 5, lid 1, b, en artikel 5, lid 1, b bis, en het amendement op artikel 2, lid 1, dat de richtlijn 
een open toepassingsgebied verschaft.


