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Ändringsförslag 77
Jill Evans

Förslag till direktiv
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om
upprättandet av 
Europeiska gemenskapen, särskilt 
artikel 95,

med beaktande av fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt, 
särskilt artikel 114,

Or. en

Motivering

Med detta ändringsförslag får man den rättsliga grunden att överensstämma med de 
ändringar som fördraget om Europeiska unionens funktionssätt medför.

Ändringsförslag 78
Jill Evans

Förslag till direktiv
Beaktandeled 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i 
fördraget,

i enlighet med förfarandet i artikel 294 i 
fördraget,

Or. en

Motivering

Med detta ändringsförslag får man den rättsliga grunden att överensstämma med de 
ändringar som fördraget om Europeiska unionens funktionssätt medför.

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

Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) I den undersökning som 
kommissionen beställt om farliga ämnen i 
EEE-produkter rekommenderades med 
eftertryck att bromerade organiska ämnen 
och klorerade organiska ämnen ska fasas 
ut på grund av att de kan bilda
polybromerade respektive polyklorerade 
dioxiner och furaner under 
avfallshantering; för att garantera 
minskade utsläpp av PVC, tillsatser till 
PVC och farliga förbränningsprodukter 
prioriterades samtidigt en utfasning av 
PVC framför selektiva 
riskhanteringsalternativ. I 
undersökningen rekommenderades också 
märkning av berylliummetall och 
berylliumoxid samt frivillig utfasning, i 
kombination med marknadsövervakning, 
av flera andra undersökta ämnen.

Or. en

Motivering

Man bör hänvisa till tyska Öko-Instituts rekommendationer med deras olika alternativ, och 
överväga förslagen att gå utöver rekommendationen om att ta med ämnen i bilaga IV.

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

Förslag till direktiv
Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) Det råder vetenskaplig osäkerhet om 
hur säkra nanomaterial är för 
människors hälsa och miljön, och det 
finns ingen internationellt 
överenskommen definition på 
nanomaterial och inga internationellt 
överenskomna riktlinjer för provning. 
Kommissionens vetenskapliga kommitté 
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för nya och nyligen identifierade 
hälsorisker (SCENIHR) antog den 
28−29 september 2005 ett yttrande om 
nanoteknik, i vilket man drog slutsatsen 
att dagens toxikologiska och 
ekotoxikologiska metoder kanske inte är 
tillräckliga för att lösa alla de frågor som 
aktualiseras av nanopartiklarna. Det 
kommer fram allt fler vetenskapliga 
belägg för att vissa kolnanorör kan bete 
sig som asbestfibrer och därmed påverka 
människors hälsa allvarligt. Samma sak 
gäller för nanosilverpartiklar, som kan 
hamna i miljön och få allvarliga 
konsekvenser för organismer i mark och 
vatten och landlevande organismer.

Or. en

Motivering

Ett forskningsprojekt 2009 om ny nanoteknik fastställde att cirka 807 produkter som 
innehåller nanomaterial finns tillgängliga på marknaden, och av dessa är somliga 
EEE-produkter. Det råder samstämmighet bland nanotoxikologer om att riskerna för 
allvarliga konsekvenser för hälsan och miljön är verkliga och att säkerhetsåtgärder därför är 
befogade när det gäller nanomaterial. Detta ändringsförslag hänger samman med 
ändringsförslaget till artikel 4.1 b (nytt), i vilket märkning för nanosilver och kolnanorör 
föreslås.

Ändringsförslag 81
Chris Davies

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) De ämnen som omfattas av detta 
direktiv är väl utforskade och analyserade 
och har redan varit föremål för olika 
åtgärder, både på gemenskapsnivå och i 
medlemsstaterna.

(6) De ämnen som omfattas av detta 
direktiv bör vara väl utforskade och 
analyserade innan begränsningar 
fastställs och innan de blir föremål för 
olika åtgärder, både på gemenskapsnivå 
och i medlemsstaterna.

Or. en
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Motivering

Bedömningen av de ämnen som förtecknas i bilaga III har ännu inte slutförts.

Ändringsförslag 82
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) De ämnen som omfattas av detta 
direktiv är väl utforskade och analyserade 
och har redan varit föremål för olika 
åtgärder, både på gemenskapsnivå och i 
medlemsstaterna.

(6) De ämnen som omfattas av detta 
direktiv bör vara väl utforskade och 
analyserade innan begränsningar 
fastställs och innan de blir föremål för 
olika åtgärder, både på gemenskapsnivå 
och i medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

De ämnen som förtecknas i bilaga III är planerade att bedömas, vilket bör göras noggrant;
detta har dock ännu inte slutförts.

Ändringsförslag 83
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) De ämnen som omfattas av detta 
direktiv är väl utforskade och analyserade 
och har redan varit föremål för olika 
åtgärder, både på gemenskapsnivå och i 
medlemsstaterna.

(6) De ämnen som omfattas av detta 
direktiv är delvis väl utforskade och 
analyserade och har redan varit föremål för 
olika åtgärder, både på gemenskapsnivå 
och i medlemsstaterna – och delvis måste 
sådant arbete ännu utföras innan beslut 
fattas om eventuella begränsningar 
och/eller andra åtgärder.

Or. en
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Motivering

Det vetenskapliga arbete kommissionen nämner har ännu inte slutförts för samtliga ämnen, 
framför allt de i bilaga III som är planerade att bedömas.

Ändringsförslag 84
Julie Girling

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) De ämnen som omfattas av detta 
direktiv är väl utforskade och analyserade 
och har redan varit föremål för olika 
åtgärder, både på gemenskapsnivå och i 
medlemsstaterna

(6) De ämnen som omfattas av detta 
direktiv är väl utforskade och analyserade 
och har redan varit föremål för olika 
åtgärder, både på gemenskapsnivå och i 
medlemsstaterna. Ämnen som är 
förtecknade i bilaga III bör vara väl 
utforskade och analyserade innan 
begränsningar fastställs.

Or. en

Motivering

De ämnen som förtecknas i bilaga III är planerade att bedömas, vilket bör göras noggrant; 
detta arbete har dock ännu inte slutförts.

Ändringsförslag 85
Chris Davies

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) De åtgärder som föreskrivs i detta 
direktiv utgår från befintliga internationella 
riktlinjer och rekommendationer och från 
en bedömning av tillgänglig vetenskaplig 
och teknisk information. Åtgärderna är 
nödvändiga för att uppnå den nivå av 
skydd för människors och djurs hälsa och 
för miljön som fastställts, med tanke på de 

(7) De åtgärder som föreskrivs i detta 
direktiv utgår från befintliga internationella 
riktlinjer och rekommendationer och från 
en bedömning av tillgänglig vetenskaplig 
och teknisk information. Åtgärderna är 
nödvändiga för att uppnå den nivå av 
skydd för människors och djurs hälsa och 
för miljön som fastställts, med tanke på de 



PE439.865v01-00 8/74 AM\808689SV.doc

SV

risker som skulle uppstå i gemenskapen om 
dessa åtgärder inte vidtogs. Åtgärderna bör 
ses över fortlöpande och vid behov 
anpassas till tillgänglig teknisk och 
vetenskaplig information.

risker som skulle uppstå i gemenskapen om 
dessa åtgärder inte vidtogs. Åtgärderna bör 
ses över fortlöpande och vid behov 
anpassas till tillgänglig teknisk och 
vetenskaplig information. Framför allt bör 
prioritering ges åt de risker för 
människors hälsa och miljön som 
uppkommer vid användning av ämnen 
som är förtecknade i bilaga XIV i 
förordning (EG) nr 1907/2006, med 
särskilt beaktande av 
hexabromcyklododekan (HBCDD), 
di(2-etylhexyl)ftalat, butylbensylftalat 
(BBP) och dibutylftalat (DBP).

Or. en

Motivering

Vissa farhågor för dessa ämnen har uttryckts av olika organ.

Ändringsförslag 86
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) De åtgärder som föreskrivs i detta 
direktiv utgår från befintliga internationella 
riktlinjer och rekommendationer och från 
en bedömning av tillgänglig vetenskaplig 
och teknisk information. Åtgärderna är 
nödvändiga för att uppnå den nivå av 
skydd för människors och djurs hälsa och 
för miljön som fastställts, med tanke på de 
risker som skulle uppstå i gemenskapen om 
dessa åtgärder inte vidtogs. Åtgärderna bör 
ses över fortlöpande och vid behov 
anpassas till tillgänglig teknisk och 
vetenskaplig information.

(7) De åtgärder som föreskrivs i detta 
direktiv utgår från befintliga internationella 
riktlinjer och rekommendationer och från 
en bedömning av tillgänglig vetenskaplig 
och teknisk information. Åtgärderna är 
nödvändiga för att uppnå den nivå av 
skydd för människors och djurs hälsa och 
för miljön som fastställts, med tanke på de 
risker som skulle uppstå i gemenskapen om 
dessa åtgärder inte vidtogs. Åtgärderna bör 
ses över fortlöpande och vid behov 
anpassas till tillgänglig teknisk och 
vetenskaplig information. Framför allt bör 
prioritering ges åt de risker för 
människors hälsa och miljön som 
uppkommer vid användning av ämnen 
som är förtecknade i bilaga XIV i 
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förordning (EG) nr 1907/2006, med 
särskilt beaktande av 
hexabromcyklododekan (HBCDD), 
di(2-etylhexyl)ftalat, butylbensylftalat 
(BBP) och dibutylftalat (DBP).

Or. en

Motivering

Kopplat till ändringsförslaget till bilaga III.

Ändringsförslag 87
Chris Davies

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Så snart som vetenskapliga fakta finns 
tillgängliga bör det med beaktande av 
försiktighetsprincipen undersökas om 
andra farliga ämnen kan förbjudas och 
ersättas med miljövänligare alternativ som 
åtminstone garanterar konsumenterna en 
oförändrad skyddsnivå med hänsyn till
överensstämmelsen med annan 
gemenskapslagstiftning, särskilt
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1907/2006 av den 
18 december 2006 om registrering, 
utvärdering, godkännande och begränsning 
av kemikalier (Reach)1. Särskild hänsyn 
bör tas till de eventuella konsekvenserna 
för små och medelstora företag.

(12) Så snart som vetenskapliga fakta finns 
tillgängliga bör det med beaktande av 
försiktighetsprincipen undersökas om 
andra farliga ämnen kan förbjudas och 
ersättas med miljövänligare alternativa 
ämnen eller tekniker som åtminstone 
garanterar konsumenterna en oförändrad 
skyddsnivå. Kommissionen bör därför 
undersöka de negativa effekterna av 
andra farliga ämnen, särskilt när 
EEE-produkter är uttjänta, samt om det 
går att ersätta de farliga ämnena, i syfte 
att regelbundet lägga fram 
lagstiftningsförslag för att skärpa 
bestämmelserna i detta direktiv. Denna 
undersökning bör omfatta en fullständig 
konsekvensbedömning med samråd med 
de berörda parterna såsom anges i 
artikel 4.7. I denna undersökning bör 
man också beakta överensstämmelsen med 
annan gemenskapslagstiftning och 
maximera synergieffekterna med det 
arbete som utförs i enlighet med
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1907/2006 av den 18 december 
2006 om registrering, utvärdering, 
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godkännande och begränsning av 
kemikalier (Reach)1. Särskilt hänsyn bör 
tas till de eventuella konsekvenserna för 
små och medelstora företag.

Or. en

Motivering

Ytterligare ämnen med farliga egenskaper bör tas i betraktande för framtida begränsning, 
men endast efter det att en konsekvensbedömning och en ordentlig utvärdering gjorts för att 
avgöra huruvida användning av alternativa ämnen kommer att ha en positiv nettoeffekt för 
människors hälsa och miljön.

Ändringsförslag 88
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Så snart som vetenskapliga fakta finns 
tillgängliga bör det med beaktande av 
försiktighetsprincipen undersökas om 
andra farliga ämnen kan förbjudas och 
ersättas med miljövänligare alternativ som 
åtminstone garanterar konsumenterna en 
oförändrad skyddsnivå med hänsyn till
överensstämmelsen med annan 
gemenskapslagstiftning, särskilt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1907/2006 av den 
18 december 2006 om registrering, 
utvärdering, godkännande och begränsning 
av kemikalier (Reach)1. Särskild hänsyn 
bör tas till de eventuella konsekvenserna 
för små och medelstora företag.

(12) Så snart som vetenskapliga fakta finns 
tillgängliga bör det med beaktande av 
försiktighetsprincipen undersökas om 
andra farliga ämnen kan förbjudas och 
ersättas med miljövänligare alternativ som 
åtminstone garanterar konsumenterna en 
oförändrad skyddsnivå. Denna 
undersökning bör omfatta en fullständig 
konsekvensbedömning med samråd med 
de berörda parterna. I denna 
undersökning bör man också beakta 
överensstämmelsen med annan 
gemenskapslagstiftning, särskilt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1907/2006 av den 
18 december 2006 om registrering, 
utvärdering, godkännande och begränsning 
av kemikalier (Reach)1. Särskild hänsyn 
bör tas till de eventuella konsekvenserna 
för små och medelstora företag.

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

Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Utveckling av förnybar energi är ett 
centralt mål för EU, och de förnybara 
energikällornas bidrag till miljö- och 
klimatmålen är av vital betydelse. I 
direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 
om främjande av användningen av energi 
från förnybara energikällor1 framhålls att 
överensstämmelsen mellan dessa mål och 
gemenskapens övriga miljölagstiftning 
bör säkerställas. Detta direktiv bör därför 
inte hindra utvecklingen av sådan teknik 
för förnybar energi som är ofarlig för 
miljön, hållbar och ekonomiskt 
bärkraftig, som exempelvis 
solcellspaneler, som bör undantas från 
direktivets tillämpningsområde. Även 
oberoende konsekvensanalyser som 
kommissionen beställt rekommenderar att 
solcellspaneler ska undantas från 
direktivet.
_________________
1EUT L 140, 5.6.2009, s. 16.

Or. fr

Motivering

Översynen av RoHS-direktivet bör göras i överensstämmelse med EU:s klimatmål och göra 
det möjligt att utveckla hållbar och ekonomiskt bärkraftig energi. Det måste därför vara 
möjligt att göra vissa särskilda undantag från detta direktivs tillämpningsområde för att 
hjälpa EU att uppnå sina mer allmänna mål om miljöskydd, energiförsörjningstrygghet och 
bekämpande av klimatförändringar. 

Ändringsförslag 90
Chris Davies

Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) En noggrann analys av mervärdet 
av direktiv 2002/95/EG (RoHS) bör 
utföras under den kommande översynen 
av Reach, i syfte att integrera 
RoHS-direktivet med 
förordning (EG) nr 1907/2006.

Or. en

Motivering

Det långsiktiga syftet bör vara att slå ihop Reach och RoHS.

Ändringsförslag 91
Julie Girling

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Undantag från kravet på ersättning 
med andra ämnen bör beviljas om det från 
vetenskaplig eller teknisk synpunkt inte är 
möjligt att ersätta det berörda ämnet, med 
särskild hänsyn till situationen för små och 
medelstora företag, eller om de negativa 
miljö- eller hälsomässiga eller 
socioekonomiska konsekvenserna av 
ersättningen med andra ämnen troligen 
överväger de fördelar för hälsa, miljö och 
socioekonomiska faktorer som en sådan 
ersättning kan medföra eller om 
ersättningarnas tillgänglighet och 
tillförlitlighet inte är säkerställda.
Ersättning av farliga ämnen i elektriska och 
elektroniska produkter bör också 
genomföras på ett sätt som är förenligt med 
hälsan och säkerheten hos de som använder 
elektriska och elektroniska produkter. För 
utsläppande på marknaden av 
medicintekniska produkter krävs ett 
förfarande för bedömning av 

(13) Undantag från kravet på ersättning 
med andra ämnen bör beviljas om det från 
vetenskaplig eller teknisk synpunkt inte är 
möjligt att ersätta det berörda ämnet, med 
särskild hänsyn till situationen för små och 
medelstora företag, eller om de negativa 
miljö- eller hälsomässiga eller 
socioekonomiska konsekvenserna av 
ersättningen med andra ämnen troligen 
överväger de fördelar för hälsa eller miljö 
som en sådan ersättning kan medföra eller 
om ersättningarnas tillgänglighet och 
tillförlitlighet inte är säkerställda.
Ersättning av farliga ämnen i elektriska och 
elektroniska produkter bör också 
genomföras på ett sätt som är förenligt med 
hälsan och säkerheten hos dem som 
använder elektriska och elektroniska 
produkter. För utsläppande på marknaden 
av medicintekniska produkter krävs ett 
förfarande för bedömning av 
överensstämmelse enligt direktiv 93/42/EG 
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överensstämmelse enligt direktiv 93/42/EG 
och 98/79/EG, vilket kan kräva att ett 
anmält organ som företräder behöriga 
myndigheter i medlemsstaterna kontaktas.
Om ett sådant anmält organ intygar att den 
eventuella ersättningen inte uppvisar 
tillräcklig säkerhet vid avsedd användning i 
medicintekniska produkter eller 
medicintekniska produkter för in vitro-
diagnostik, kommer detta att anses som en 
tydlig negativ följd avseende 
socioekonomiska faktorer, hälsa och 
konsumentsäkerhet. Det bör vara möjligt 
att ansöka om undantag för utrustning som 
börjar omfattas av detta direktiv från och 
med den dag det träder i kraft, även när 
detta är före den tidpunkt då utrustningen 
börjar omfattas av direktivet.

och 98/79/EG, vilket kan kräva att ett
anmält organ som företräder behöriga 
myndigheter i medlemsstaterna kontaktas. 
Om ett sådant anmält organ intygar att den 
eventuella ersättningen inte uppvisar 
tillräcklig säkerhet vid avsedd användning i 
medicintekniska produkter eller 
medicintekniska produkter för in vitro-
diagnostik, kommer detta att anses som en 
tydlig negativ följd avseende 
socioekonomiska faktorer, hälsa och 
konsumentsäkerhet. Det bör vara möjligt 
att ansöka om undantag för utrustning som 
börjar omfattas av detta direktiv från och 
med den dag det träder i kraft, även när 
detta är före den tidpunkt då utrustningen 
börjar omfattas av direktivet.

Or. en

Motivering

Endast fördelar för människors hälsa eller miljön kan motivera behovet av ett undantag i sig. 
Vid övervägande av övergång till säkrare alternativ är det viktigt att inse att säkerhet och 
tillförlitlighet inte automatiskt hänger samman. Tillförlitlighet är en produkts förmåga att 
konsekvent uppfylla sitt prestandamål, under respektive driftsförhållanden och under sin 
livslängd, medan säkerhet tar upp en produkts förmåga att utföra sina funktioner utan 
negativa effekter på hälsan eller välbefinnandet hos dem som interagerar med produkten.

Ändringsförslag 92
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Undantag från kravet på ersättning 
med andra ämnen bör beviljas om det från 
vetenskaplig eller teknisk synpunkt inte är 
möjligt att ersätta det berörda ämnet, med 
särskild hänsyn till situationen för små och 
medelstora företag, eller om de negativa 
miljö- eller hälsomässiga eller 
socioekonomiska konsekvenserna av 

(13) Undantag från kravet på ersättning 
med andra ämnen bör beviljas om det från 
vetenskaplig eller teknisk synpunkt inte är 
möjligt att ersätta det berörda ämnet, med 
särskild hänsyn till situationen för små och 
medelstora företag, eller om de negativa 
miljö- och hälsomässiga konsekvenserna 
av ersättningen med andra ämnen troligen 
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ersättningen med andra ämnen troligen 
överväger de fördelar för hälsa, miljö och 
socioekonomiska faktorer som en sådan 
ersättning kan medföra eller om 
ersättningarnas tillgänglighet och 
tillförlitlighet inte är säkerställda.
Ersättning av farliga ämnen i elektriska och 
elektroniska produkter bör också 
genomföras på ett sätt som är förenligt med 
hälsan och säkerheten hos de som använder 
elektriska och elektroniska produkter. För 
utsläppande på marknaden av 
medicintekniska produkter krävs ett 
förfarande för bedömning av 
överensstämmelse enligt direktiv 93/42/EG 
och 98/79/EG, vilket kan kräva att ett 
anmält organ som företräder behöriga 
myndigheter i medlemsstaterna kontaktas.
Om ett sådant anmält organ intygar att den 
eventuella ersättningen inte uppvisar 
tillräcklig säkerhet vid avsedd användning i 
medicintekniska produkter eller 
medicintekniska produkter för in 
vitro-diagnostik, kommer detta att anses 
som en tydlig negativ följd avseende 
socioekonomiska faktorer, hälsa och 
konsumentsäkerhet. Det bör vara möjligt 
att ansöka om undantag för utrustning som
börjar omfattas av detta direktiv från och 
med den dag det träder i kraft, även när 
detta är före den tidpunkt då utrustningen 
börjar omfattas av direktivet.

överväger de fördelar för hälsa och miljö 
som en sådan ersättning kan medföra. 
Ersättning av farliga ämnen i elektriska och 
elektroniska produkter bör också 
genomföras på ett sätt som är förenligt med 
hälsan och säkerheten hos de som använder 
elektriska och elektroniska produkter. För 
utsläppande på marknaden av 
medicintekniska produkter krävs ett 
förfarande för bedömning av 
överensstämmelse enligt direktiv 93/42/EG 
och 98/79/EG, vilket kan kräva att ett 
anmält organ som företräder behöriga 
myndigheter i medlemsstaterna kontaktas. 
Om ett sådant anmält organ intygar att den 
eventuella ersättningen inte uppvisar 
tillräcklig säkerhet vid avsedd användning i 
medicintekniska produkter eller 
medicintekniska produkter för in vitro 
diagnostik, kommer detta att anses som en 
tydlig negativ följd avseende 
socioekonomiska faktorer, hälsa och 
konsumentsäkerhet. Det bör vara möjligt 
att ansöka om undantag för utrustning som 
börjar omfattas av detta direktiv från och 
med den dag det träder i kraft, även när 
detta är före den tidpunkt då utrustningen 
börjar omfattas av direktivet.

Or. de

Motivering

Om de ämnen som förbjuds i detta direktiv används kan de allvarligt skada människor och 
miljön. Socioekonomiska aspekter är relevanta, men de väger inte tyngre än oron för vilka 
faror dessa farliga ämnen kan utgöra för människor och miljön. Den speciella situationen för 
små och medelstora företag beaktas i detta skäl.

Ändringsförslag 93
Bogusław Sonik

Förslag till direktiv
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Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Undantag från förbudet i fråga om 
vissa särskilda material och komponenter 
bör vara begränsade, så att farliga ämnen i 
elektriska och elektroniska produkter 
gradvis kan fasas ut när det blir möjligt att 
undvika ämnena i dessa användningar.

(14) Undantag från förbudet i fråga om 
vissa särskilda material och komponenter 
bör klassificeras enligt vetenskaplig eller 
teknisk typ. Dessa bör beskrivas detaljerat 
och åtskiljas med avseende på vilken typ 
de tillhör. De undantag där typen anger 
att en ersättning är omöjlig eller tekniskt 
svår bör vara föremål för regelbunden 
översyn vart fjärde år. De undantag där 
typen anger att elementets eller 
materialets fysikalisk-kemiska egenskaper 
gör att det inte är omöjligt att ersätta i en 
viss användning bör vara föremål för 
regelbunden översyn vart tionde år. Syftet 
med översynerna är att farliga ämnen i 
elektriska och elektroniska produkter 
gradvis kan fasas ut när det blir möjligt att 
undvika ämnena i dessa användningar.

Or. pl

Motivering

Under de senare åren som RoHS varit gällande har man kunna märka att det finns en del 
undantag som på grund av sin betydelse och bristen på alternativa vetenskapliga lösningar 
bör granskas betydligt mer sällan. Denna punkt i skälen inför en differentiering av 
tidsintervallen mellan översynerna av undantagen med avseende på hur de förhåller sig till 
den tekniska utvecklingen och de vetenskapliga framstegen.

Ändringsförslag 94
Chris Davies, Dirk Sterckx

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Undantag från förbudet i fråga om 
vissa särskilda material och komponenter 
bör vara begränsade, så att farliga ämnen i 
elektriska och elektroniska produkter 
gradvis kan fasas ut när det blir möjligt att 

(14) Undantag från förbudet i fråga om 
vissa särskilda material och komponenter 
bör vara begränsade, och föremål för en 
tidsbegränsad översyn, vars perioder och 
varaktighet bör fastställas från fall till 
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undvika ämnena i dessa användningar. fall, så att farliga ämnen i elektriska och 
elektroniska produkter gradvis kan fasas ut 
när det blir möjligt att undvika ämnena i 
dessa användningar.

Or. en

Motivering

Det är olämpligt att betrakta samtliga artiklar som identiska. Det bör finnas utrymme för att 
medge kortare eller längre undantag i varje enskilt fall.

Ändringsförslag 95
Julie Girling

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Undantag från förbudet i fråga om 
vissa särskilda material och komponenter 
bör vara begränsade, så att farliga ämnen i 
elektriska och elektroniska produkter 
gradvis kan fasas ut när det blir möjligt att 
undvika ämnena i dessa användningar.

(14) Undantag från förbudet i fråga om 
vissa särskilda material och komponenter 
bör vara begränsade, och föremål för en 
tidsbegränsad översyn, vars perioder och 
varaktighet bör fastställas från fall till 
fall, så att farliga ämnen i elektriska och 
elektroniska produkter gradvis kan fasas ut 
när det blir möjligt att undvika ämnena i 
dessa användningar.

Or. en

Motivering

Bedömning av undantag och därmed sammanhängande tidsfrister måste genomföras och 
fastställas med utgångspunkt i varje enskilt fall. Dessutom bör undantag vara föremål för en 
tidsbegränsad översynsprocess för att garantera större rättssäkerhet och förutsägbarhet.

Ändringsförslag 96
Christofer Fjellner

Förslag till direktiv
Skäl 14
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Undantag från förbudet i fråga om 
vissa särskilda material och komponenter 
bör vara begränsade, så att farliga ämnen i 
elektriska och elektroniska produkter 
gradvis kan fasas ut när det blir möjligt att 
undvika ämnena i dessa användningar.

(14) Undantag från förbudet i fråga om 
vissa särskilda material och komponenter 
bör vara begränsade, så att farliga ämnen i 
elektriska och elektroniska produkter 
gradvis kan fasas ut när det blir möjligt att 
undvika ämnena i dessa användningar.
Undantagsperioden bör avgöras från fall 
till fall och utgöra ett incitament till 
innovation för att den särskilda 
tillämpningen ska uppfylla målen enligt 
RoHS och för att garantera produktens 
tekniska funktionsduglighet och 
pålitlighet.

Or. en

Motivering

Undantag måste medges utifrån vad som är möjligt och realistiskt såväl ur teknisk som ur 
ekonomisk synvinkel. Det är därför inte rimligt att i förväg begränsa undantagen till endast 
fyra år.

Ändringsförslag 97
Jill Evans

Förslag till direktiv
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) I takt med att tekniken 
vidareutvecklas kan användningen av 
nanomaterial i EEE-produkter komma att 
öka. Det finns tillräckligt med 
information tillgänglig för att förbjuda 
användning av nanosilver och vissa 
kolnanorör i EEE-produkter. Det finns 
inte tillräckligt med information om 
användning av andra nanomaterial i 
EEE-produkter och de risker som hänger 
samman med denna användning. För att 
kommissionen ska kunna bedöma 
säkerheten av nanomaterial i 
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EEE-produkter bör de ekonomiska 
aktörerna anmäla användning av 
nanomaterial i EEE-produkter och 
tillhandahålla samtliga relevanta 
uppgifter med avseende på deras säkerhet 
för människors hälsa och miljön.
Kommissionen bör bedöma den mottagna 
informationen och, om det behövs, lägga 
fram ett lagstiftningsförslag om 
tillfredsställande riskhantering.
Tillverkarna bör märka EEE-produkter 
som innehåller nanomaterial så att 
konsumenterna kan göra väl 
underbyggda val.

Or. en

Motivering

Nanosilver används redan som ett antimikrobiellt medel i EEE-produkter, t.ex. som 
beläggning för mobiltelefoner, eller släpps till och med ut av tvättmaskiner. Förutom att 
dessa användningar är onödiga medför de hälso- och miljörisker. Kolnanorör får användas i 
EEE-produkter, trots att det har visats att de kan ha asbestliknande egenskaper. Vi måste 
åtgärda bristen på information om användningen av och säkerheten hos nanomaterial i 
EEE-produkter. Tillverkarna bör åläggas att rapportera uppgifter om användningar och 
säkerhet, så att kommissionen kan vidta nödvändiga lagstiftningsåtgärder, och tillverkarna 
bör märka sina produkter i enlighet med därmed.

Ändringsförslag 98
Jill Evans

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) De åtgärder som är nödvändiga för 
att genomföra detta direktiv bör antas i 
enlighet med rådets beslut 1999/468/EG 
av den 28 juni 1999 om de förfaranden 
som ska tillämpas vid utövandet av 
kommissionens 
genomförandebefogenheter1.

utgår

___________________
1 EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.
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Or. en

(Detta ändringsförslag hänger samman med att det tidigare ”föreskrivande förfarandet med 
kontroll” ersätts med det nya förfarandet med delegerade akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.)

Motivering

Skäl 20 i sin ändrade lydelse omfattar de bestämmelser som behövs.

Ändringsförslag 99
Bogusław Sonik

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Kommissionen bör särskilt ges 
befogenhet att anpassa bilagorna II, III,
IV, V och VI efter den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen och att anta andra 
nödvändiga genomförandeåtgärder.
Eftersom de bestämmelserna har allmän 
räckvidd och är avsedda att ändra icke 
väsentliga delar av direktiv 2002/95/EG, 
bör de antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(20) Kommissionen bör särskilt ges 
befogenhet att anpassa bilagorna IV och V 
efter den vetenskapliga och tekniska 
utvecklingen och att anta andra nödvändiga 
genomförandeåtgärder. Eftersom de 
bestämmelserna har allmän räckvidd och är 
avsedda att ändra icke väsentliga delar av 
direktiv 2002/95/EG, bör de antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarandet 
med kontroll i artikel 5a i beslut 
1999/468/EG.

Or. pl

Motivering

I linje med ändringen av artikel 2.1 har bilaga II strukits i samband med den föreslagna 
allmänna tillämpningen av direktivet. Bilaga III har ersatts av bilaga IIIa om undantag från 
direktivets tillämpningsområde. Bilaga VI har införts i bilaga V.

Ändringsförslag 100
Jill Evans

Förslag till direktiv
Skäl 20
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Kommissionen bör särskilt ges 
befogenhet att anpassa bilagorna II, III, 
IV, V och VI efter den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen och att anta andra 
nödvändiga genomförandeåtgärder.
Eftersom de bestämmelserna har allmän 
räckvidd och är avsedda att ändra icke 
väsentliga delar av direktiv 2002/95/EG, 
bör de antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(20) För att bestämmelserna i detta 
direktiv ska kunna anpassas till den 
vetenskapliga och tekniska utvecklingen 
och för att kunna anta andra nödvändiga 
åtgärder, bör kommissionen ges 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget vad 
gäller anpassningen av bilagorna V, VI, 
VIa och VIb, tillämpligheten av bilaga V 
för industriella övervaknings- och 
kontrollinstrument, ingående regler för 
efterlevnaden av maximikoncentrationen 
och tillämpningen av märkning av 
nanomaterial i EEE-produkter samt 
anpassningar till Reach.

Or. en

(Detta ändringsförslag hänger samman med ändringsförslagen till artikel 2.1, artikel 4.6, 
bilaga I, bilaga II och bilaga VIa, vilka utvidgar räckvidden till en allmän räckvidd. Hänger 
samman med att det tidigare ”föreskrivande förfarandet med kontroll” ersätts med det nya 
förfarandet med delegerade akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt

Motivering

Kommissionen bör endast ges befogenhet att fatta beslut om vissa bilagor genom delegerade 
akter (undantagen i bilagorna V, VI och VIa; ansökan om undantag i bilaga VIB). Det 
föreslås att bilaga II (”Bindande förteckning över produkter som omfattas av de kategorier 
som anges i bilaga I”) ska utgå helt, så den måste också utgå här. Bilagorna III och IV bör 
endast kunna ändras av lagstiftaren. Övriga delegerade befogenheter bör förtecknas 
uttryckligen.

Ändringsförslag 101
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) För att bidra till en hög skyddsnivå 
för människors hälsa och miljön ska den 
metod för att bedöma ämnen som avses i 



AM\808689SV.doc 21/74 PE439.865v01-00

SV

detta direktiv vara förenlig med annan 
kemikalielagstiftning, särskilt 
förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) 
och den lärdom som dragits av 
tillämpningen av denna lagstiftning. 
Hänvisning ska särskilt göras till 
eventuella relevanta 
kemikaliesäkerhetsbedömningar eller 
riskbedömningar som överlämnats i 
enlighet med denna förordning.

Or. en

Motivering

Information om begränsningar av ämnen och deras konsekvenser, som redan finns 
tillgänglig, får inte gå till spillo. Den kan bidra till att fylla i kunskapsluckor och främja 
hållbara beslut i enlighet med RoHS.

Ändringsförslag 102
Christofer Fjellner

Förslag till direktiv
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) För att bidra till en hög skyddsnivå 
för människors hälsa och miljön ska den 
metod för att bedöma ämnen som avses i 
detta direktiv vara förenlig med annan 
kemikalielagstiftning, särskilt 
förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) 
och den lärdom som dragits av 
tillämpningen av denna lagstiftning. 
Hänvisning ska särskilt göras till 
eventuella relevanta 
kemikaliesäkerhetsbedömningar eller 
riskbedömningar som överlämnats i 
enlighet med denna förordning.

Or. en

Motivering

Information om begränsningar av ämnen och deras konsekvenser, som redan finns 
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tillgänglig, får inte gå till spillo. Den kan bidra till att fylla i kunskapsluckor och främja 
hållbara beslut i enlighet med RoHS.

Ändringsförslag 103
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Skäl 23b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23b) En noggrann analys av mervärdet 
av RoHS-direktivet bör utföras under den 
kommande översynen av Reach, i syfte att 
integrera direktiv 2002/95/EG (RoHS) 
med förordning (EG) nr 1907/2006.

Or. en

Motivering

Reach-förordningen och RoHS-direktivet fastställer två parallella ramverk för samma 
ämnesbegränsningar i samma produkter. De båda rättsakternas överensstämmelse bör 
säkerställas för att undvika risken för motstridiga krav inom EEE-sektorn och försvagade 
miljömål.

Ändringsförslag 104
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Skäl 23c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23c) Om ett ämne som är förtecknat i 
bilaga IV genomgår det förfarande för 
tillståndskrav som anges i artikel 58.2 i 
förordning (EG) nr 1907/2006 bör 
kommissionen och de ansvariga organ 
som fastställts i enlighet med 
förordning (EG) nr 1907/2006 genomföra 
en undersökning för att bedöma behovet 
av att behålla undantagen för ämnet 
enligt RoHS och, om det behövs, fatta 
beslut om att inleda en förnyelse av det 
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särskilda undantaget.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att förbättra tydligheten mellan krav enligt RoHS och tillståndskrav enligt 
Reach, som gäller parallellt.

Ändringsförslag 105
Åsa Westlund

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv innehåller bestämmelser om 
begränsning av användningen av farliga 
ämnen i elektriska och elektroniska 
produkter i syfte att bidra till skyddet för 
människors hälsa och till miljövänlig
återvinning och bortskaffande av avfall 
som utgörs av eller innehåller elektriska 
eller elektroniska produkter.

Detta direktiv innehåller bestämmelser om 
begränsning av användningen av farliga 
ämnen i elektriska och elektroniska 
produkter i syfte att bidra till skyddet för 
miljön, människors hälsa och till 
miljöanpassad återvinning och 
bortskaffande av avfall som utgörs av eller 
innehåller elektriska eller elektroniska 
produkter.

Or. sv

Motivering

RoHS bör även omfatta miljöskydd eftersom direktivet reglerar vissa farliga ämnen i 
elektriska och elektroniska produkter och förebygger att farliga ämnen sprids från avfall som 
inte omhändertas genom miljöanpassad återvinning.

Ändringsförslag 106
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Förslag till direktiv
Artikel 2 - punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv ska tillämpas på elektriska 
och elektroniska produkter som omfattas 

1. Detta direktiv ska tillämpas på elektriska 
och elektroniska produkter – inklusive 
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av kategorierna – i bilaga I enligt bilaga II. kablar, elektriska och elektroniska 
konsumtionsvaror samt elektriska och 
elektroniska tillbehör – som omfattas av 
kategorierna i bilaga I enligt bilaga II.

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att undvika att RoHS-direktivet sträcker sig bortom elektriska och elektroniska 
produkter, för att inte riskera negativa effekter för såväl miljö som ekonomi. Exempelvis 
skulle vissa medicintekniska produkter kunna drabbas: en slang som med hjälp av en elektrisk 
pump förser en patient med vissa ämnen skulle kunna omfattas av RoHS-direktivet, trots att 
detta är en icke-elektrisk, icke-elektronisk produkt, återvinningsbar via helt andra kretslopp.

Ändringsförslag 107
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Artikel 2 - punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv ska tillämpas på elektriska 
och elektroniska produkter som omfattas 
av kategorierna – i bilaga I enligt 
bilaga II.

1. Detta direktiv ska tillämpas på elektriska 
och elektroniska produkter, inbegripet 
elektriska kablar, elektriska eller 
elektroniska konsumtionsvaror och 
elektriskt eller elektroniskt tillbehör, som 
omfattas av de kategorier som förtecknas i 
bilaga I och specificeras i bilaga II.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 14 från föredraganden ger upphov till förvirring vad gäller räckvidden av 
det reviderade RoHS-direktivet. Det bör därför förtydligas att ”kablar”, ”konsumtionsvaror” 
och ”tillbehör” endast omfattas av räckvidden om de utgör EEE-produkter.

Ändringsförslag 108
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv
Artikel 2 - punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv ska tillämpas på elektriska
och elektroniska produkter som omfattas 
av kategorierna – i bilaga I enligt bilaga 
II.

1. Detta direktiv ska tillämpas på elektriska 
och elektroniska produkter, inbegripet 
elektriska kablar, som omfattas av de 
kategorier som förtecknas i bilaga I och 
specificeras i bilaga II.

Or. en

Motivering

Att ta med ”konsumtionsvaror och tillbehör” i RoHS-direktivets räckvidd, såsom föreslås i 
ändringsförslag 14 i Jill Evans förslag till betänkande, skulle avsevärt utvidga 
RoHS-direktivets räckvidd. Exempelvis skulle ett rör som används för att administrera 
läkemedel och saltlösning genom elektriska infusionspumpar plötsligt hamna inom 
RoHS-direktivets räckvidd, trots att sådana rör inte är en elektrisk produkt. Det avsågs aldrig 
i RoHS-direktivet att sådana produkter skulle regleras som är centrala för tillhandahållandet 
av sjukvård inom EU, och som redan regleras i direktiv 93/42/EEG.

Ändringsförslag 109
Mario Pirillo

Förslag till direktiv
Artikel 2 - punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv ska tillämpas på elektriska 
och elektroniska produkter som omfattas 
av kategorierna – i bilaga I enligt bilaga II.

1. Detta direktiv ska tillämpas på elektriska 
och elektroniska produkter som omfattas 
av kategorierna i bilaga I enligt bilaga II. 
Motorfordon ska undantas från 
tillämpningsområdet,

Or. it

Motivering

Begränsningen av vissa farliga ämnen i motorfordonsbranschen regleras redan av direktiv 
2000/53/EG. För att undvika överlappande bestämmelser och dubbel lagstiftning bör 
motorfordon undantas från tillämpningsområdet för detta direktiv.

Ändringsförslag 110
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Bogusław Sonik

Förslag till direktiv
Artikel 2 - punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv ska tillämpas på elektriska 
och elektroniska produkter som omfattas 
av kategorierna – i bilaga I enligt 
bilaga II.

1. Detta direktiv ska tillämpas på elektriska 
och elektroniska produkter.

Or. pl

Motivering

För att kunna uppfylla de ambitiösa miljömålen och samtidigt göra så att detta direktiv ligger 
så nära direktiv 2002/96/EG (WEEE) som möjligt föreslås en allmän tillämpning. Man bör 
komma ihåg att det var tänkt att RoHS-direktivet och WEEE-direktivet skulle komplettera 
varandra. Syftet med denna ändring är att RoHS-direktivet ska omfatta alla elektriska och 
elektroniska produkter (EEE) som slutar sin livslängd som WEEE, så att man på EU-nivån 
behåller kontrollen över de farliga ämnena i detta avfall.

Ändringsförslag 111
Åsa Westlund

Förslag till direktiv
Artikel 2 - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Detta direktiv ska inte påverka 
tillämpningen av 
gemenskapslagstiftningens krav på 
säkerhet och hälsa, kemikalier, särskilt 
förordning (EG) 1907/2006 och särskild 
gemenskapslagstiftning om 
avfallshantering.

utgår

Or. sv

Motivering

RoHS-direktivet ska inte alltid stå tillbaka för t.ex. Reach-förordningen. Artikeln 
överensstämmer inte heller med artikel 5.4 som anger att undantag i RoHS även ska vara 
undantagna från kraven på tillstånd i Reach. Formuleringen riskerar att skapa oklarhet.
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Ändringsförslag 112
Bogusław Sonik

Förslag till direktiv
Artikel 2 - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Detta direktiv ska inte påverka 
tillämpningen av 
gemenskapslagstiftningens krav på 
säkerhet och hälsa, kemikalier, särskilt 
förordning (EG) 1907/2006 och särskild 
gemenskapslagstiftning om 
avfallshantering.

2. Detta direktiv ska inte påverka 
tillämpningen av 
gemenskapslagstiftningens krav
på säkerhet och hälsa, kemikalier, särskilt 
förordning (EG) 1907/2006, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/53/EG av den 18 september 2000 om 
uttjänta fordon1 och särskild 
gemenskapslagstiftning om 
avfallshantering.
____________
1 EGT L 269, 21.10.2000, s. 34.

Or. pl

Motivering

Denna rättelse utesluter entydigt uttjänta fordon, inklusive deras elektroniska komponenter, 
inom tillämpningsområdet för RoHS. Dessa fordon hamnar aldrig i avfallsströmmen av 
begagnade elektriska och elektroniska produkter och eftersom de regleras av annan 
lagstiftning bör de uteslutas från tillämpningsområdet för RoHS.

Ändringsförslag 113
Bogusław Sonik

Förslag till direktiv
Artikel 2 - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Detta direktiv ska inte påverka
tillämpningen av 
gemenskapslagstiftningens krav på 
säkerhet och hälsa, kemikalier, särskilt 
förordning (EG) 1907/2006 och särskild 
gemenskapslagstiftning om 

3. Detta direktiv ska inte påverka de 
tillämpningar som förtecknas i 
bilaga IIIa.
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avfallshantering.

(a) 3. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
produkter som är nödvändiga för skyddet 
av medlemsstaternas väsentliga 
säkerhetsintressen, inklusive vapen, 
ammunition och krigsmateriel avsedda 
för specifikt militära ändamål,
(b) produkter som är särskilt utformade 
som en del av en annan produkttyp som 
inte omfattas av direktivets 
tillämpningsområde och som kan fylla sin 
funktion endast om de är en del av dessa 
produkter,
(c) produkter som inte är avsedda att 
släppas ut på marknaden som en separat 
funktionell eller kommersiell enhet.

Or. pl

Motivering

I det nu gällande direktivet finns det många oklarheter. Denna rättelse syftar till att göra det 
mer konsekvent. Undantagen från direktivets tillämpningsområde kommer att förtecknas i 
bilaga IIIa. Ändringar i denna bilaga kommer att kunna göras enbart genom medbeslutande.

Ändringsförslag 114
Chris Davies, Dirk Sterckx

Förslag till direktiv
Artikel 2 - led a - inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) 3. Detta direktiv ska inte tillämpas på 3. Såvida det inte uttryckligen nämns i 
bilaga II ska detta direktiv inte tillämpas 
på

Or. en

Motivering

För det fall det beslutas att bilaga II INTE ska strykas (och en allmän räckvidd av direktivet 
därför inte får stöd) ger detta ändringsförslag bättre tydlighet och man undviker möjligheten 
att luckor i lagen skapas som kan utnyttjas av snålskjutsåkande för att motivera att de inte 
följer lagen.
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Ändringsförslag 115
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 2 - punkt 2 - led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) produkter som är särskilt utformade 
som en del av en annan produkttyp som 
inte omfattas av direktivets 
tillämpningsområde och som kan fylla sin 
funktion endast om de är en del av dessa 
produkter,

utgår

Or. fr

Motivering

Eftersom det nuvarande RoHS-direktivet inte innehåller något sådant undantag måste det 
preciseras hur långt kommissionens förslag till undantag sträcker sig, eller så måste 
undantaget utgå så länge.

Ändringsförslag 116
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Förslag till direktiv
Artikel 2 - punkt 2 - led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) produkter som är särskilt utformade 
som en del av en annan produkttyp som 
inte omfattas av direktivets 
tillämpningsområde och som kan fylla sin 
funktion endast om de är en del av dessa 
produkter,

(b) den del av en anläggning, en produkt, 
en transportprodukt, en konsumtionsvara 
eller ett tillbehör som inte är elektrisk 
eller elektronisk,

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att undvika att RoHS-direktivet sträcker sig bortom elektriska och elektroniska 
produkter, för att inte riskera negativa effekter för såväl miljö som ekonomi. Exempelvis 
skulle vissa medicintekniska produkter kunna drabbas: en slang som med hjälp av en elektrisk 
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pump förser en patient med vissa ämnen skulle kunna omfattas av RoHS-direktivet, trots att 
detta är en icke-elektrisk, icke-elektronisk produkt, återvinningsbar via helt andra kretslopp.

Ändringsförslag 117
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Artikel 2 - punkt 2 - led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) produkter som är särskilt utformade 
som en del av en annan produkttyp som 
inte omfattas av direktivets 
tillämpningsområde och som kan fylla sin 
funktion endast om de är en del av dessa 
produkter,

(b) den del av en anläggning, en produkt, 
en transportprodukt, en konsumtionsvara 
eller ett tillbehör som inte är elektrisk 
eller elektronisk,

Or. en

Motivering

Delar av en anläggning, en produkt, en transportprodukt, en konsumtionsvara eller ett 
tillbehör som inte är elektrisk eller elektronisk bör fortsätta vara undantagna från RoHS-
direktivets räckvidd. Detta stämmer överens med det allmänna målet i RoHS när det gäller 
miljöskydd, och på så vis undviks rättsosäkerhet när det gäller de delar som inte är elektriska 
eller elektroniska i de ovannämnda produkterna.

Ändringsförslag 118
Frédérique Ries

Förslag till direktiv
Artikel 2 - punkt 2 - led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) produkter som är särskilt utformade 
som en del av en annan produkttyp som 
inte omfattas av direktivets 
tillämpningsområde och som kan fylla sin 
funktion endast om de är en del av dessa 
produkter,

(b) icke elektriska eller icke elektroniska 
delar av storskaliga fasta 
industriinstallationer och 
transportprodukter,

Or. en
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Motivering

Hänger samman med vårt ändringsförslag 3 och behovet av en tydlig definition på 
storskaliga fasta industriinstallationer.

Ändringsförslag 119
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 2 - punkt 2 - led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) produkter som är särskilt utformade 
som en del av en annan produkttyp som 
inte omfattas av direktivets 
tillämpningsområde och som kan fylla sin 
funktion endast om de är en del av dessa 
produkter,

(b) produkter som är särskilt utformade 
som en del av en annan produkttyp som 
inte omfattas av direktivets 
tillämpningsområde, exempelvis en del av 
en färdig produkt som inte omfattas av 
direktivets tillämpningsområde eller en 
del av en fast installation, och som kan 
fylla sin funktion endast om de är en del av 
dessa produkter,

Or. en

Motivering

De europeiska institutionerna bör försöka ange så tydligt som möjligt vilka produkter som 
omfattas av denna lagstiftning. Industriutrustning som används i fabriker och processer inom 
industrin bör förbli utanför tillämpningsområdet. För det första har kommissionen i sina 
förberedande undersökningar inte bedömt den som relevant för miljön och för det andra 
hamnar sådan utrustning inte heller i kommunalavfallet. Termen ”fast installation” bör 
definieras i direktivet och inte bara i kommissionens vägledningsdokument (FAQ).

Ändringsförslag 120
Christofer Fjellner

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 - punkt 2 - led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) produkter som är särskilt utformade 
som en del av en annan produkttyp som 
inte omfattas av direktivets 

(b) produkter som är särskilt utformade 
som en del av en annan produkttyp som 
inte omfattas av direktivets 
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tillämpningsområde och som kan fylla sin 
funktion endast om de är en del av dessa 
produkter,

tillämpningsområde, exempelvis en del av 
en färdig produkt som inte omfattas av 
direktivets tillämpningsområde eller en 
del av en fast installation, och som kan 
fylla sin funktion endast om de är en del av 
dessa produkter,

Or. en

Motivering

För att konsekvens ska råda med annan EU-lagstiftning bör RoHS-direktivet hänvisa till 
den definition av fasta installationer som ges i direktiv 2004/108/EG om elektromagnetisk 
kompatibilitet. Industriutrustning som används i fabriker och processer inom industrin bör 
förbli utanför tillämpningsområdet, eftersom kommissionen inte bedömt den som relevant 
för miljön.
Definitionen på en ”färdig produkt” bör tas med, i den form den ingår i 
vägledningsdokumentet med ofta ställda frågor (FAQ), eftersom det skulle göra det möjligt 
att bättre identifiera tillämpningsområdet och undvika osäkerhet om vad som är delar och 
komponenter.

Ändringsförslag 121
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Artikel 2 - punkt 2 - led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) produkter som är särskilt utformade 
som en del av en annan produkttyp som 
inte omfattas av direktivets 
tillämpningsområde och som kan fylla sin 
funktion endast om de är en del av dessa 
produkter,

(b) produkter som är särskilt utformade 
som en del av en annan produkttyp som 
inte omfattas av direktivets 
tillämpningsområde, exempelvis en del av 
en färdig produkt som inte omfattas av 
direktivets tillämpningsområde eller en 
del av en fast installation, och som kan 
fylla sin funktion endast om de är en del av 
dessa produkter,

Or. en

Motivering

Produkter från företag till företag (B2B) som används under yrkesmässiga förhållanden bör 
inte omfattas av direktivens räckvidd: För det första har kommissionen i sina förberedande 
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undersökningar inte bedömt dem som relevanta för miljön och för det andra hamnar sådana 
produkter inte heller i kommunalavfallet.

Ändringsförslag 122
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 2 - punkt 2 - led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) produkter som är särskilt utformade 
som en del av en annan produkttyp som 
inte omfattas av direktivets 
tillämpningsområde och som kan fylla sin 
funktion endast om de är en del av dessa 
produkter,

(b) produkter som är särskilt utformade 
som en del av en annan produkttyp som 
inte omfattas av direktivets 
tillämpningsområde, exempelvis en del av 
en färdig produkt som inte omfattas av 
direktivets tillämpningsområde eller en 
del av en fast installation, och som kan 
fylla sin funktion endast om de är en del av 
dessa produkter,

Or. en

Motivering

Industriutrustning som används i fabriker och industriprocesser bör förbli utanför 
tillämpningsområdet. Kommissionen har inte bedömt den som relevant för miljön, och sådan 
utrustning hamnar heller inte i kommunalavfallet. Termen ”fast installation” bör definieras i 
direktivet och inte bara i vägledningsdokumentet (FAQ). För att större konsekvens ska råda 
med annan EU-lagstiftning bör RoHS-direktivet innehålla den definition av fasta 
installationer som ges i direktiv 2004/108/EG om elektromagnetisk kompatibilitet.

Ändringsförslag 123
Christofer Fjellner

Förslag till direktiv
Artikel 2 - punkt 2 - led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) produkter som är särskilt utformade 
som en del av en annan produkttyp som 
inte omfattas av direktivets 
tillämpningsområde och som kan fylla sin 
funktion endast om de är en del av dessa 

(b) produkter som är särskilt utformade 
som en del av en annan produkttyp som 
inte omfattas av direktivets 
tillämpningsområde och som kan fylla sin 
funktion endast om de är en del av dessa 
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produkter, produkter och därför inte är färdiga 
produkter,

Or. en

Motivering

Det främsta målet med direktivet är att se till att WEEE samlas in och hanteras på rätt sätt.
Fasta installationer monteras och nedmonteras av specialiserad personalDe utgör en separat 
avfallsström som redan tas om hand. Sådana produkter hamnar inte i kommunalavfallet.

Direktivet ska inte gälla transportutrustning för vare sig personer eller varor. Det 
produktområdet är undantaget från ekodesign-direktivet. Direktivet om uttjänta fordon 
motsvarar WEEE och RoHS, förutom att det gäller bilar, och det skulle kunna skapa 
överlappande lagstiftning.

Ändringsförslag 124
Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv
Artikel 2 - punkt 2 - led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) solcellspaneler som är avsedda att 
användas i ett system som har utformats, 
monterats och installerats för permanent 
drift på en på förhand fastställd plats för 
elproduktion i offentligt, kommersiellt och 
privat syfte, om det med säkerhet kan 
uteslutas att de använda ämnena inte 
utgör någon fara för människor och 
miljön,

Or. de

Motivering

Om ett öppet tillämpningsområde införs, ska solcellspaneler inte omfattas av detta direktiv. 
Solcellsindustrin präglas av innovationer. Det krävs planeringssäkerhet, så att man kan 
fortsätta att utveckla sådana innovationer, som i stor utsträckning bidrar till att skydda 
miljön, skapa arbetstillfällen och stimulera den ekonomiska utvecklingen. Tidsbegränsade 
undantag från tillämpningsområdet uppfyller inte detta villkor.



AM\808689SV.doc 35/74 PE439.865v01-00

SV

Ändringsförslag 125
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 2 - punkt 2 - led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) icke-elektriska och icke-elektroniska 
konsumtionsvaror och tillbehör,

Or. en

Motivering

RoHS-direktivet gäller elektriska och elektroniska produkter. Icke-elektriska och icke-
elektroniska komponenter bör således inte omfattas av dess tillämpningsområde. Vidare 
omfattas konsumtionsvaror och tillbehör (exempelvis bläckpatroner, som lyder under Reach) 
av annan EU-lagstiftning och behöver därför inte omfattas av RoHS. Detta måste klargöras.

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

Förslag till direktiv
Artikel 2 - punkt 2 - led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) transportmedel och delar av dessa för 
personer eller varor,

Or. en

Motivering

Transportutrustning och fordon omfattas av många olika förordningar och krav på säkerhet 
och driftseffektivitet.

Ändringsförslag 127
Anja Weisgerber, Chris Davies, Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 2 - punkt 2 - led ca (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) vägtransportmedel för personer eller 
varor,

Or. en

Motivering

Vägtransportmedel bör undantas från RoHS-direktivet så att man undviker dubbel 
lagstiftning tillsammans med direktivet om uttjänta fordon (2000/53/EG), som också 
innehåller begränsningar för ämnen och fullt ut täcker alla fordonskomponenter och -
material, även elektriska system och elektronik. Det sektorsspecifika direktivet om uttjänta 
fordon är det som bäst möjliggör en bedömning av möjligheten att byta ut ämnen, med 
beaktande av särskilda säkerhetsrelaterade och andra krav i fordonsmiljön (exempelvis högre 
vibration).

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

Förslag till direktiv
Artikel 2 - punkt 2 - led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) transportmedel,

Or. en

Motivering

Ett öppet tillämpningsområde kräver en tydlig förteckning över undantag, särskilt för 
produkter som redan omfattas av annan lagstiftning. Man bör undvika att det kommer in ett 
ohanterligt antal ansökningar om undantag. Syftet med detta direktiv bör inte vara att 
inkludera transportmedel som flygplan, tåg, fartyg och bilar. Mindre transportmedel som 
saknar särskild lagstiftning om avfallshantering och som i högre grad riskerar att hamna i 
(hushålls)avfallet, exempelvis elcyklar, bör däremot ingå i direktivet. Detta anges i vårt 
förslag till definition av transportmedel i artikel 3.

Ändringsförslag 129
Christofer Fjellner

Förslag till direktiv
Artikel 2 - punkt 2 - led cb (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cb) transportmedel för personer och 
varor,

Or. en

Motivering

Det främsta målet med direktivet är att se till att WEEE samlas in och hanteras på rätt sätt. 
Fasta installationer monteras och nedmonteras av specialiserad personal. De utgör en 
separat avfallsström som redan tas om hand. Sådana produkter hamnar inte i 
kommunalavfallet. Direktivet ska inte gälla transportutrustning för vare sig personer eller 
varor. Det produktområdet är undantaget från ekodesign-direktivet. Direktivet om uttjänta 
fordon motsvarar WEEE och RoHS, förutom att det gäller bilar, och det skulle kunna skapa 
överlappande lagstiftning.

Ändringsförslag 130
Christofer Fjellner

Förslag till direktiv
Artikel 2 - punkt 2 - led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) fasta installationer,

Or. en

Motivering

Det främsta målet med direktivet är att se till att WEEE samlas in och hanteras på rätt sätt. 
Fasta installationer monteras och nedmonteras av specialiserad personal. De utgör en 
separat avfallsström som redan tas om hand. Sådana produkter hamnar inte i 
kommunalavfallet. Direktivet ska inte gälla transportutrustning för vare sig personer eller 
varor. Det produktområdet är undantaget från ekodesign-direktivet. Direktivet om uttjänta 
fordon motsvarar WEEE och RoHS, förutom att det gäller bilar, och det skulle kunna skapa 
överlappande lagstiftning.

Ändringsförslag 131
Chris Davies, Holger Krahmer, Dirk Sterckx

Förslag till direktiv
Artikel 2 - punkt 2 - led ca (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) fasta installationer,

Or. en

Motivering

Fasta installationer kan innefatta eldörrar och hissar, som är avsedda att användas 
permanent och som är en del av själva byggnadskonstruktionen och ofta måste uppfylla olika 
säkerhetsnormer. Häri ingår INTE vägghängda tv-apparater eller andra föremål av mer 
tillfällig natur.

Ändringsförslag 132
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Förslag till direktiv
Artikel 2 - punkt 2 - led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cb) storskaliga fasta 
industriinstallationer,

Or. en

Motivering

Ett öppet tillämpningsområde som innefattar alla elektriska och elektroniska produkter 
kräver en tydlig förteckning över undantag, särskilt för produkter som redan omfattas av 
annan lagstiftning. Man bör även undvika att det kommer in ett ohanterligt antal ansökningar 
om undantag, särskilt i sådana fall där avfallsströmmen är under god kontroll. Storskaliga 
fasta industriinstallationer enligt definitionen i våra förslag i artikel 3 installeras, hanteras, 
kontrolleras och nedmonteras av yrkesmän, och det finns ingen risk att de skulle hamna i den 
klassiska EEE-avfallsströmmen.

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

Förslag till direktiv
Artikel 2 - punkt 2 - led cc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(cc) storskaliga industriverktyg,

Or. en

Motivering

Ett öppet tillämpningsområde som innefattar alla elektriska och elektroniska produkter 
kräver en tydlig förteckning över undantag, särskilt för produkter som redan omfattas av 
annan lagstiftning. Man bör även undvika att det kommer in ett ohanterligt antal ansökningar 
om undantag, särskilt i sådana fall där avfallsströmmen är under god kontroll. Det är inte 
troligt att verktyg enligt definitionen i våra förslag i artikel 3 hamnar i den klassiska 
EEE-avfallsströmmen, och de installeras, hanteras och nedmonteras i industrimiljön.

Ändringsförslag 134
Chris Davies

Förslag till direktiv
Artikel 2 - punkt 2 - led cc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cc) storskaliga fasta industriverktyg,

Or. en

Motivering

Storskaliga fasta industriverktyg är föremål som tas bort av yrkesmän och återvinns. De är 
långt borta från vanliga WEEE-produkter.

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

Förslag till direktiv
Artikel 2 - punkt 2 - led cd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cd) produkter som tillverkas i eller 
importeras till EU för att användas inom 
forskning och utveckling och i 
utvecklingsredskap,

Or. en
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Motivering

Utvecklingsredskap är inte produktdelar avsedda att släppas ut på marknaden som separata 
funktionella eller kommersiella enheter och släpps heller inte ut på marknaden som enskilda 
varor. Så snart de blir färdiga produkter som släpps ut på marknaden kommer de dock att 
omfattas av direktivets bestämmelser. Direktivet bör inte hämma forskning, utveckling och 
innovation i EU. Därför bör undantaget för EEE i samband med forskning och utveckling 
(exempelvis prototyper framställda i små serier) kvarstå, med bestämmelser som liknar dem i 
Reach (förordning (EG) nr 1907/2006).

Ändringsförslag 136
Chris Davies

Förslag till direktiv
Artikel 2 - punkt 2 - led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cb) produkter som tillverkas i eller 
importeras till EU för att användas inom 
forskning och utveckling,

Or. en

Motivering

För att undvika att innovationen oavsiktligt blir lidande.

Ändringsförslag 137
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv
Artikel 2 - punkt 2 - led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) produkter som tillverkas i eller 
importeras till EU för att användas inom
forskning och utveckling,

Or. en

Motivering

Förslaget att utvidga tillämpningsområdet till alla EEE-produkter, även utrustning avsedd för 
forskning och utveckling (exempelvis prototyper framställda i små serier), skulle hämma 
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innovationen inom EU och som en följd av detta gynna forskning och utveckling utanför EU. 
Undantaget för EEE i samband med forskning och utveckling bör kvarstå, precis som i Reach 
(förordning (EG) 1907/2006).

Ändringsförslag 138
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Förslag till direktiv
Artikel 2 - punkt 2 - led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) produkter avsedda för forskning och 
utveckling, exempelvis prototyper som 
tillverkas i små serier och inte är avsedda 
att släppas ut på marknaden,

Or. fr

Motivering

Undantag bör ges för vissa produkter avsedda för forskning och utveckling (prototyper till 
medicinteknisk utrustning som pacemakrar eller infusionspumpar) som inte är tänkta att 
släppas ut på marknaden men som är viktiga för innovation. Denna bestämmelse gäller även i 
förordning 1907/2006 (Reach).

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

Förslag till direktiv
Artikel 2 - punkt 2 - led ce (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ce) reservdelar för reparation, 
återanvändning, funktionsuppgradering 
eller kapacitetsförbättring av elektriska 
eller elektroniska produkter som släppts 
ut på marknaden före den 1 juli 2006, 
eller för EEE-produkter som omfattas av 
ett undantag och som släpptes ut på 
marknaden innan undantaget upphörde 
att gälla; detta gäller även i samband med 
infasningsbestämmelser för särskilda 
kategorier i enlighet med artikel 4 i detta 
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direktiv,

Or. en

Motivering

För den rättsliga klarhetens skull bör undantaget för reservdelar flyttas tillbaka från artikel 4 
till artikel 2.

Ändringsförslag 140
Chris Davies

Förslag till direktiv
Artikel 2 - punkt 2 - led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) reservdelar för reparation eller 
återanvändning av elektriska eller 
elektroniska produkter som släppts ut på 
marknaden före den 1 juli 2006, eller för 
EEE-produkter som omfattas av ett 
undantag och som släpptes ut på 
marknaden innan undantaget upphörde 
att gälla,

Or. en

Motivering

För att förhindra att krav införs retroaktivt.

Ändringsförslag 141
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 2 - punkt 2 - led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) icke-elektriska och icke-elektroniska 
konsumtionsvaror och tillbehör,

Or. en
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Motivering

Det var väl aldrig meningen att lagstiftningen skulle omfatta bläck till en skrivare eller spiken 
i ett elverktyg. Detta bör klargöras.

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

Förslag till direktiv
Artikel 2 - punkt 2 - led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) solcellspaneler avsedda att användas
i ett system konstruerat, sammansatt eller 
installerat för att användas permanent på 
en fastställd plats i syfte att producera el 
till offentliga eller kommersiella 
tillämpningar eller tillämpningar i 
bostäder,

Or. fr

Motivering

Särskilt undantag måste ges till solcellspaneler för att möjliggöra en långsiktig utveckling av 
denna teknik, som ger betydande miljövinster. Att denna teknik växer sig stark är av 
avgörande betydelse för att EU ska kunna uppnå sitt mål om förnybara energikällor fram till 
2020. Genom att utforma ändringsförslaget på det här viset drar man en tydlig gräns 
gentemot användningen av solcellsteknik i konsumtionsprodukter, som inte omfattas av 
undantaget.

Ändringsförslag 143
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Artikel 2 - punkt 2 - led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) alla icke-elektriska och 
icke-elektroniska utrustningsdelar och 
förbrukningsvaror, till exempel slipmedel, 
sågblad, dammsugarpåsar osv.,
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Or. de

Motivering

Slipmedel och liknande omfattas inte av tillämpningsområdet för gällande RoHS-direktiv. De 
innehåller inga av de ämnen som anges i bilagorna III och IV [art. 4.7] och är därför 
irrelevanta för minskningen av dessa ämnen. Eftersom de emellertid ofta är fästa vid en 
elektrisk apparat, borde de uttryckligen undantas från tillämpningsområdet. De förbrukas när 
de används och måste ersättas med nya. Därför har de ingen motiverad koppling till 
insamlings- och materialåtervinningsgraden för elektriska och elektroniska produkter.

Ändringsförslag 144
Chris Davies

Förslag till direktiv
Artikel 2 - punkt 2 - led cd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cd) teknik för alstring av förnybar energi 
avsedd att användas i ett system 
konstruerat, sammansatt och installerat 
för att användas permanent på en 
fastställd plats i syfte att producera energi 
till offentliga eller kommersiella 
tillämpningar eller tillämpningar i 
bostäder,

Or. en

Motivering

Ett stabilt regelverk är viktigt för utvecklingen av sektorn för förnybar energi. Att som nu 
inbegripa detta i RoHS riskerar att undergräva EU:s strategi för främjande av förnybar 
energi.

Ändringsförslag 145
Chris Davies

Förslag till direktiv
Artikel 2 - punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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3a. Senast den 31 december 2014 ska 
kommissionen förelägga 
Europaparlamentet och rådet en rapport 
med en bedömning av direktivets 
tillämpningsområde för att eventuellt 
inbegripa de produkter som för 
närvarande är undantagna i enlighet med 
artikel 2.3 och i bilaga VI. 

Or. en

Motivering

Undantag bör möjliggöras nu, samtidigt som lagstiftningens tillämpningsområde bör ses över 
efter lämpliga konsekvensbedömningar.

Ändringsförslag 146
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 2 - punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Varje ändring av direktivets 
tillämpningsområde ska föregås av en 
omfattande och representativ 
konsekvensbedömning på EU-nivå efter 
samråd med berörda parter, däribland 
industrin och det civila samhället.

Or. en

Motivering

Ändringar i direktivets tillämpningsområde får betydande konsekvenser för de produkter och 
sektorer som berörs, och därför krävs en konsekvensbedömning innan sådana ändringar 
görs. Berörda sektorer och civilsamhällesorganisationer, exempelvis icke-statliga 
organisationer, bör höras för att bland annat beslut ska baseras på de fakta som dessa 
grupper tillhandahåller. 

Ändringsförslag 147
Oreste Rossi

Förslag till direktiv



PE439.865v01-00 46/74 AM\808689SV.doc

SV

Artikel 2 - punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Varje ändring av direktivets 
tillämpningsområde ska föregås av en 
omfattande och representativ 
konsekvensbedömning på EU-nivå med 
samråd med berörda parter.

Or. en

Motivering

I enlighet med de allmänna principerna i den nya lagstiftningsramen och strategin för bättre 
lagstiftning bör det göras en omfattande konsekvensbedömning med samråd med berörda 
parter och utvärderingar av vilka konsekvenserna skulle bli av att RoHS-direktivets 
tillämpningsområde utvidgades. Precis som man tidigare gjort med medicinteknisk utrustning 
och övervaknings- och kontrollutrustning i direktiv 2002/95/EG krävs det en
konsekvensbedömning med förslag till undantag för att övergången ska bli smidig vid en 
eventuell utvidgning av RoHS-direktivets tillämpningsområde.

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

Förslag till direktiv
Artikel 2 - punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Trots undantaget från direktivets 
tillämpningsområde ska ekonomiska 
aktörer vidta alla nödvändiga åtgärder för 
att se till att konsumenternas, 
arbetstagarnas och miljöns exponering 
för de ämnen som är förtecknade i 
bilaga IV och som ingår i material och 
komponenter i EEE-produkter minskas 
till den lägsta nivå som är tekniskt och 
praktiskt möjlig.

Or. en

Motivering

Det måste klargöras att undantag från direktivet inte fråntar de ekonomiska aktörerna deras 
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ansvar att så långt möjligt minska exponeringen för de förbjudna ämnena under hela 
livscykeln.

Ändringsförslag 149
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 3 - led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) elektriska och elektroniska produkter 
(nedan kallade EEE-produkter): produkter 
som är beroende av elektrisk ström eller 
elektromagnetiska fält för att fungera 
korrekt samt produkter för generering, 
överföring och mätning av sådan ström och 
sådana fält, och som är avsedda att 
användas med en spänning på högst 
1000 volt växelström eller 1500 volt 
likström,

a) elektriska och elektroniska produkter 
(nedan kallade EEE-produkter): produkter 
som är beroende av elektrisk ström eller 
elektromagnetiska fält för att fungera 
korrekt samt produkter för generering, 
överföring och mätning av sådan ström och 
sådana fält, och som omfattas av någon av 
de kategorier som anges i bilagan till 
RoHS-direktivet och är avsedda att 
användas med en spänning på högst 1000 
volt växelström eller 1500 volt likström;
beroende innebär att produkterna behöver 
elektricitet som primär energi för att fylla 
sin grundläggande funktion,

Or. en

Motivering

För att konsekvens ska råda med annan EU-lagstiftning bör RoHS-direktivet hänvisa till den 
definition av fasta installationer som ges i direktiv 2004/108/EG om elektromagnetisk 
kompatibilitet. Exempel på fasta installationer är sådana som finns i anläggningar för 
petrokemisk produktion, biltillverkning, farmaceutisk tillverkning, materialhantering, 
kraftproduktion, vattenrening och papperstillverkning samt vissa elinstallationer.

Ändringsförslag 150
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 3 - led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) elektriska och elektroniska produkter a) elektriska och elektroniska produkter 
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(nedan kallade EEE-produkter): produkter 
som är beroende av elektrisk ström eller 
elektromagnetiska fält för att fungera 
korrekt samt produkter för generering, 
överföring och mätning av sådan ström och 
sådana fält, och som är avsedda att 
användas med en spänning på högst 
1000 volt växelström eller 1500 volt 
likström,

(nedan kallade EEE-produkter): produkter 
som är beroende av elektrisk ström eller 
elektromagnetiska fält för att fungera 
korrekt samt produkter för generering, 
överföring och mätning av sådan ström och 
sådana fält, och som omfattas av någon av 
de kategorier som anges i bilaga I.A till 
detta direktiv och är avsedda att användas 
med en spänning på högst 1000 volt 
växelström eller 1500 volt likström;
beroende innebär att produkterna behöver 
elektricitet som primär energi för att fylla 
sin grundläggande funktion,

Or. en

Motivering

Begreppet ”beroende” bör förtydligas i enlighet med kommissionens vägledningsdokument 
(FAQ).

Ändringsförslag 151
Julie Girling

Förslag till direktiv
Artikel 3 - led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) elektriska och elektroniska produkter 
(nedan kallade EEE-produkter): produkter 
som är beroende av elektrisk ström eller 
elektromagnetiska fält för att fungera 
korrekt samt produkter för generering, 
överföring och mätning av sådan ström och 
sådana fält, och som är avsedda att 
användas med en spänning på högst 
1000 volt växelström eller 1500 volt 
likström,

a) elektriska och elektroniska produkter 
(nedan kallade EEE-produkter): produkter 
som är beroende av elektrisk ström eller 
elektromagnetiska fält för att fungera 
korrekt samt produkter för generering, 
överföring och mätning av sådan ström och 
sådana fält, och som är avsedda att 
användas med en spänning på högst 
1000 volt växelström eller 1500 volt 
likström; beroende innebär att 
produkterna behöver elektricitet som 
energi för att fylla sin grundläggande 
funktion,

Or. en
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Motivering

Anordningar som räknas som ”elektriska och elektroniska produkter” måste definieras 
bättre. Ändringsförslaget skiljer mellan anordningar vars grundfunktion kräver elektricitet 
för att fungera och sådana vars grundfunktion inte kräver någon elektricitet.

Ändringsförslag 152
Chris Davies, Dirk Sterckx

Förslag till direktiv
Artikel 3 - led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) tillverkare: varje fysisk eller juridisk 
person som tillverkar en EEE-produkt eller 
som låter konstruera eller tillverka en 
EEE-produkt i eget namn eller under eget 
varumärke,

b) tillverkare: varje fysisk eller juridisk 
person som tillverkar en EEE-produkt eller 
som låter konstruera eller tillverka en 
EEE-produkt eller saluför den produkten, 
i eget namn eller under eget varumärke,

Or. en

Motivering

Eftersom förordning (EG) 765/2008 ligger till grund för den aktuella omarbetningen av RoHS 
bör definitionerna anpassas till varandra, så att man undviker förvirring eller olika 
tolkningar. 

Ändringsförslag 153
Chris Davies

Förslag till direktiv
Artikel 3 - led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) socioekonomiska kriterier: de 
konsekvenser, utom för människors hälsa 
och för miljön, som begränsning eller 
ersättning medför jämfört med fortsatt 
användning av det farliga ämnet; 
socioekonomiska kriterier hänför sig till 
ersättningsprodukternas tillförlitlighet 
samt immaterialrättsliga begränsningar 
avseende ersättningsprodukterna,
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Or. en

Motivering

Denna definition skapar rättslig klarhet beträffande användningen av socioekonomiska 
kriterier i samband med undantag. Definitionen är i linje med innebörden av 
socioekonomiska kriterier i den socioekonomiska analys som görs i bilaga XVI till Reach-
förordningen.

Ändringsförslag 154
Julie Girling

Förslag till direktiv
Artikel 2 - punkt 3 - led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) kablar, konsumtionsvaror och 
tillbehör,

Or. en

Motivering

Att inbegripa kablar, konsumtionsvaror och tillbehör kan visa sig väldigt problematiskt inom 
vissa områden, särskilt i samband med medicinska tjänster, där kablar och tillbehör ofta 
används men har en annan funktion än att tillhandahålla elektrisk ström. Detta är även i linje 
med ändringsförslaget till artikel 3a, enligt vilket ”beroende innebär att produkterna behöver 
elektricitet som energi för att fylla sin grundläggande funktion”. Med kablar som används i 
medicinsk utrustning förhåller det sig ofta annorlunda.

Ändringsförslag 155
Chris Davies

Förslag till direktiv
Artikel 3 - led pa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

pa) storskaliga fasta industriverktyg: 
maskiner eller system som består av en 
kombination av produkter, system, färdiga 
produkter och/eller komponenter och som 
installeras av yrkesmän på en viss plats i 
ett industrimaskineri eller en 
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industribyggnad i syfte att utföra en 
specifik uppgift,

Or. en

Motivering

Den definition som används i kommissionens FAQ-dokument om RoHS. 

Ändringsförslag 156
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Artikel 3 - led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

l) homogent material: material med
genomgående konstant sammansättning
som inte mekaniskt kan åtskiljas i enskilda 
material, vilket innebär att materialen i 
princip inte kan separeras genom 
mekaniska åtgärder såsom isärskruvning, 
kapning, krossning och slipning,

l) homogent material: antingen

– material som genomgående består av 
endast ett material,
– en kombination av flera material som 
inte mekaniskt kan åtskiljas i enskilda 
material, förutom ytbeläggningar, eller

– ytbeläggning, eller
– små komponenter eller material med en 
storlek på högst 4 mm³,

Or. en

Motivering

Det är viktigt att skapa rättslig klarhet vid provtagning och testning. För den rättsliga 
klarhetens skull bör ”mekaniskt åtskiljas” ges en separat definition.

Ändringsförslag 157
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Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Artikel 3 - led la (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

la) mekaniskt åtskiljas: att materialet i 
princip kan åtskiljas genom mekaniska 
åtgärder såsom isärskruvning, kapning, 
krossning, malning och slipning,

Or. en

Motivering

Det är viktigt att skapa rättslig klarhet vid provtagning och testning. För den rättsliga 
klarhetens skull bör ”mekaniskt åtskiljas” ges en separat definition.

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

Förslag till direktiv
Artikel 3 - led la (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

la) mekaniskt åtskiljas: att materialet i 
princip kan åtskiljas genom mekaniska 
åtgärder såsom isärskruvning, kapning, 
krossning, malning och slipning.

Or. en

Motivering

Här klarläggas definitionen av ”homogent material”.

Ändringsförslag 159
Jill Evans

Förslag till direktiv
Artikel 3 - led pa (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

pa) nanomaterial: avsiktligt tillverkat 
material som har en eller fler dimensioner 
i storleksordningen 100 nm eller mindre, 
inbegripet strukturer, agglomerat eller 
aggregat, som kan vara större än 100 nm 
men bibehålla egenskaper som är 
utmärkande för nanonivå.
Egenskaper som är utmärkande för 
nanonivå inbegriper
(i) de egenskaper som avser de stora 
särskilda ytorna hos det berörda 
materialet och/eller
(ii) särskilda fysisk-kemiska egenskaper 
som skiljer sig från egenskaperna hos 
samma materials icke-nanoform.

Or. en

Motivering

Det måste införas en definition på nanomaterial. Definitionen här är densamma som alla de 
tre institutionerna kommit överens om i förordningen om nya livsmedel.

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

Förslag till direktiv
Artikel 3 - led pa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

pa) nanomaterial: avsiktligt tillverkat 
material som har en eller fler dimensioner 
i storleksordningen 300 nm eller mindre, 
eller som består av åtskilda funktionella 
delar, antingen internt eller ytligt, varav 
många har en eller flera dimensioner i 
storleksordningen 300 nm eller mindre, 
inbegripet strukturer, agglomerat eller 
aggregat, som kan vara större än 300 nm 
men bibehålla egenskaper som är 
utmärkande för nanonivå.
(i) Egenskaper som sammanhänger med 
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de stora särskilda ytorna hos det berörda 
materialet.
(ii) Särskilda fysisk-kemiska egenskaper 
som skiljer sig från egenskaperna hos 
samma materials icke-nanoform.

Or. en

Motivering

Märkningen av särskilda nanomaterial och eventuella framtida föreskrifter om nanomaterial 
förutsätter en heltäckande definition av nanomaterial för att konsumentskyddet ska kunna 
maximeras. I den bör det tas hänsyn till ett brett storleksspektrum (upp till 300 nm) samt till 
de särpräglade nanoegenskaperna hos dessa material och definitionen bör också omfatta 
agglomerat och aggregat.

Ändringsförslag 161
Jill Evans

Förslag till direktiv
Artikel 3 - led pa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

pa) konsumtionsvara: varje enhet som 
innehåller en eller flera elektriska eller 
elektroniska delar som behövs för att en 
EEE-produkt ska fungera och som inte 
heller kan fungera utan samband med 
EEE-produkten. 

Or. en

(Ändringsförslag 26 tas med på nytt.)

Motivering

EEE-produkter och konsumtionsvaror är ömsesidigt beroende av varandra och
konsumtionsvaror bör därför tas med i direktivet, i all synnerhet som de brukar ha kortare 
livslängd och alltså blir avfall snabbare än EEE-produkter. En definition bör därför infogas.
Denna definition inskränker sig till produkter med elektriska eller elektroniska delar. Alltså 
skulle till exempel färgpatroner till skrivare tas med i den, men inte CD-spelare, papper för 
utskrifter, diskmedel för diskmaskiner eller borrskär.

Ändringsförslag 162
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Christofer Fjellner

Förslag till direktiv
Artikel 3 - led pa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

pa) fasta installationer: fasta 
installationer i den bemärkelse som avses 
i artikel 2 c i direktiv 2004/108/EG om 
elektromagnetisk kompatibilitet, som är 
monterade, installerade och avsedda för 
permanent användning på en på förhand 
fastställd plats.

Or. en

Motivering

För att konsekvens ska råda med annan EU-lagstiftning bör RoHS-direktivet hänvisa till 
den definition av fasta installationer som ges i direktiv 2004/108/EG om elektromagnetisk 
kompatibilitet. Industriutrustning som används i fabriker och processer inom industrin bör 
förbli utanför tillämpningsområdet, eftersom kommissionen inte bedömt den som relevant 
för miljön.
Definitionen på en ”färdig vara” bör tas med, i den form den ingår i dokumentet med ofta 
ställda frågor, eftersom det skulle göra det möjligt att bättre identifiera tillämpningsmrådet 
och undvika osäkerhet om vad som ska räknas till delar och komponenter.

Ändringsförslag 163
Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Artikel 3 - led pa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

pa) fasta installationer: fasta 
installationer i den bemärkelse som avses 
i artikel 2 c i direktiv 2004/108/EG om 
elektromagnetisk kompatibilitet.

Or. en

Motivering

För att konsekvens ska råda med annan EU-lagstiftning bör RoHS-direktivet hänvisa till den 
definition av fasta installationer som ges i direktiv 2004/108/EG om elektromagnetisk 
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kompatibilitet. Industriutrustning som används i fabriker och processer inom industrin bör 
förbli utanför tillämpningsområde. För det första har kommissionen i sina förberedande 
undersökningar inte bedömt den som relevant för miljön och för det andra hamnar sådan 
utrustning inte heller i kommunalavfallet.

Ändringsförslag 164
Chris Davies, Holger Krahmer, Dirk Sterckx

Förslag till direktiv
Artikel 3 - led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) fast installation: en särskild 
kombination av olika typer av apparater 
och i förekommande fall andra 
anordningar som är monterade, 
installerade och avsedda för permanent 
användning på en på förhand fastställd 
plats.

Or. en

Motivering

Det behövs en definition för att begreppet fast installation ska tolkas lika i alla 
medlemsstater. Den här definitionen finns med i direktiv 2004/108/EG om elektromagnetisk 
kompatibilitet.

Ändringsförslag 165
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 3 - led pa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

pa) fasta installationer: fasta installationer 
i den bemärkelse som avses i artikel 2 c i 
direktiv 2004/108/EG om elektromagnetisk 
kompatibilitet, som är monterade, 
installerade och avsedda för permanent 
användning på en på förhand fastställd 
plats.
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Or. en

Motivering

Av omsorg om bättre rättssäkerhet bör den vägledning som finns i kommissionens dokument
med ofta ställda frågor tas med.

Ändringsförslag 166
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 3 - led pb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

pb) färdig produkt: varje anordning eller 
del av utrustning som har en direkt 
funktion, eget utrymme och, om 
tillämpligt, uttag och anslutningar avsedda 
för slutkonsumenter. Direkt funktion 
definieras som varje funktion hos en 
komponent eller en färdig produkt som
fyller den funktion som tillverkaren angett 
i bruksanvisningen för slutanvändare. 
Denna funktion kan finnas tillgänglig 
utan några andra justeringar eller 
anslutningar än enkla sådana som kan 
utföras av vem som helst.

Or. en

Motivering

Av omsorg om bättre rättssäkerhet bör den vägledning som finns i kommissionens dokument 
med ofta ställda frågor tas med.

Ändringsförslag 167
Jill Evans

Förslag till direktiv
Artikel 3 - led pb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

pb) tillbehör: varje enhet som innehåller 



PE439.865v01-00 58/74 AM\808689SV.doc

SV

en eller flera elektriska eller elektroniska 
delar, som är avsedda att användas 
tillsammans med en EEE-produkt och 
inte är nödvändiga för att EEE-produkten 
ska fungera, men som själva inte kan 
fungera utan EEE-produkten.

Or. en

(Ändringsförslag 27 tas med på nytt.)

Motivering

RoHS bör också omfatta tillbehör. Det bör därför ingå en definition. Denna definition 
inskränker sig till produkter med elektriska eller elektroniska delar. Den skulle alltså 
innefatta separate linser till en digitalkamera, men inte kameraväskan eller linsfodralet.

Ändringsförslag 168
Chris Davies

Förslag till direktiv
Artikel 3 - led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) tillbehör: varje särskild elektrisk enhet 
som används tillsammans med EEE-
produkten för att produkten eller dess 
elförsörjning eller användarens 
växelverkan med produkten ska fungera.

Or. en

Motivering

Den definition som föredraganden föreslagit innebär en risk för att icke-elektriska 
komponenter inom EEE-produkter, såsom papper, ska tas med. Från den här definitionen 
undantas papper, medan telefonladdare och datormöss tas med.

Ändringsförslag 169
Jill Evans

Förslag till direktiv
Artikel 3 - led pc (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

pc) elektrisk eller elektronisk del: varje 
enhet med två eller flera anslutande 
ledningar eller metallplattor, som ingår i 
en strömkrets och tillhandahåller en 
särskild funktion.

Or. en

Motivering

I de definitioner på ”konsumtionsvara” och ”tillbehör” talas det om att de innehåller 
”elektriska och elektroniska delar” och därför måste det ges en definition av vad som avses 
med sådana delar.

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

Förslag till direktiv
Artikel 3 - led pc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

pc) transportmedel: fordon som har fler 
än två hjul och används för transport av 
personer eller varor, såsom flygplan, 
fartyg, tåg, spårvagnar, bussar, lastbilar 
och bilar,

Or. en

Motivering

Det behövs en definition eftersom det införts ett undantag för ”transportmedel” i artikel 2.

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

Förslag till direktiv
Artikel 3 - led pd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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pd) storskaliga fasta 
industriinstallationer: en särskild 
kombination av olika slags apparater och 
i förekommande fall andra anordningar, 
som är avsedd att användas i en 
industrimiljö, som monteras och 
installeras permanent på en på förhand 
fastställd plats och som inte kan 
avlägsnas utan att byggnaden eller en del 
därav förstörs.,

Or. en

Motivering

Det behövs en definition eftersom det införts ett undantag för ”storskaliga fasta 
industriinstallationer” i artikel 2.

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

Förslag till direktiv
Artikel 3 - led pe (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

pe) storskaliga industriverktyg: maskiner 
eller system avsedda att användas endast 
inom industrin. De installeras av fackmän 
som anställts av tillverkaren, användaren, 
en företrädare för tillverkaren eller andra 
specialiserade yrkesmän som har ansvar 
endast för installationsverksamheten. De 
befinner sig på samma ställe under hela 
användningsfasen.

Or. en

Motivering

Det behövs en definition eftersom det införts ett undantag för ”storskaliga industriverktyg” i 
artikel 2.

Ändringsförslag 173
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Frédérique Ries

Förslag till direktiv
Artikel 3 - led pa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

pa) storskaliga fasta 
industriinstallationer: en särskild 
kombination av olika slags apparater och 
i förekommande fall andra anordningar, 
som är avsedd att användas i en 
industrimiljö, som monteras och 
installeras permanent på en på förhand 
fastställd plats, inklusive 
värmeanordningar, och som normalt inte 
kan avlägsnas utan att byggnaden eller en 
del därav förstörs.

Or. en

Motivering

Det behövs också en definition av storskaliga fasta industriinstallationer.

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

Förslag till direktiv
Artikel 3 - led pf (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

pf) utvecklingsredskap: bland annat 
paneler och system som används för 
utvärdering, validering, demonstration 
eller utveckling och prov som framtagits i 
samband med teknisk utveckling och inte 
är avsedda att släppas ut på marknaden 
som en enda funktionell eller kommersiell 
enhet,

Or. en

Motivering

Det behövs en definition eftersom det införts ett undantag för ”utvecklingsredskap” i 
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artikel 2.

Ändringsförslag 175
Åsa Westlund

Förslag till direktiv
Artikel 3 - led pa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

pa) nanomaterial: alla avsiktligt 
framställda material där partikelstorleken 
har ändrats,

Or. sv

Motivering

En definition av nanomaterial är på sin plats med tanke på att det omnämns i direktivet.

Ändringsförslag 176
Bogusław Sonik

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 - led pa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

pa) fungera korrekt: den funktion som i 
drift förbrukar mest energi,

Or. pl

Motivering

Tack vare denna definition blir det lätt att identifiera elektriska och elektroniska produkter. 
Den omöjliggör en felaktig tolkning och löser problemet med hybridprodukter som inte direkt 
drivs med ström utan innehåller elektroniska komponenter som bidrar till driften. Dessutom 
omfattar artikel 3a i direktivet produkter som är direkt avsedda att generera, överföra och 
mäta sådan ström och sådana fält.

Ändringsförslag 177
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Bogusław Sonik

Förslag till direktiv
Artikel 3 - led pb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

pb) undantag av typen A: ett undantag 
från användningar som är undantagna 
från förbudet i artikel 4.1 och för vilka det 
inte existerar eller inte finns spridda 
tekniska lösningar som innebär att man 
genom att använda en ersättningsprodukt 
kan tillverka en produkt av samma 
kvalitet,

Or. pl

Ändringsförslag 178
Bogusław Sonik

Förslag till direktiv
Artikel 3 - led pc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

pc) undantag av typen B: ett undantag 
från användningar som är undantagna 
från förbudet i artikel 4.1 och för vilka det 
inte finns några fysikaliska möjligheter 
eller fysikalisk-kemiska element som gör 
det möjligt att ta fram en teknik för att 
tillverka material av samma kvalitet,

Or. pl

Motivering

Att införa olika typer av undantag gör det möjligt att, i ändringen till artikel 5.1b och 5.1bb, 
förteckna alla undantag till direktivet i en enda tabell och samtidigt behålla samma 
numrering. Att behålla samma numrering är viktigt för företagare och hjälper dem att 
undvika onödiga kostnader för att uppdatera sin dokumentation. Införandet av de olika 
typerna av undantag gör det lätt att skilja på rent tekniska undantag, där företagarna har 
problem med tillämpningen av tekniken, och rent fysikaliska undantag, där företagarna har 
bekymmer med elementegenskaperna.
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Ändringsförslag 179
Jill Evans

Förslag till direktiv
Artikel 4 - punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
EEE-produkter inklusive reservdelar för 
reparation eller återanvändning som släpps 
ut på marknaden inte innehåller de ämnen 
som förtecknas i bilaga IV.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
EEE-produkter inklusive reservdelar för 
reparation eller återanvändning, kablar, 
konsumtionsvaror och tillbehör för 
funktionsuppgradering eller 
kapacitetsförbättring, som släpps ut på 
marknaden inte innehåller de ämnen som 
förtecknas i del A i bilaga IV.

Or. en

(Ändringsförslag 28 tas med på nytt.)

Motivering

Ändringsförslaget följer av att kablar, konsumtionsvaror och tillbehör uttryckligen 
undantagits från direktivets tillämpningsområde. Detta direktiv bör också omfatta delar för 
funktionsuppgradering eller kapacitetsförbättring. Det behövs en underrubrik i bilaga IV för 
att vi ska kunna fastställa hur länge framöver nya begränsningar ska gälla.

Ändringsförslag 180

Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Förslag till direktiv
Artikel 4 - punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
EEE-produkter inklusive reservdelar för 
reparation eller återanvändning som släpps 
ut på marknaden inte innehåller de ämnen 
som förtecknas i bilaga IV.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
EEE-produkter inklusive reservdelar för 
reparation eller återanvändning, 
funktionsuppgradering eller 
kapacitetsförbättring, som släpps ut på 
marknaden inte innehåller de ämnen som 
förtecknas i del A i bilaga IV.
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Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag motsvarar ändringsförslag 28 från föredraganden. Det upprepas här 
för att det ska framgå att bilaga IV försetts med underrubrikerna del A och del B.

Ändringsförslag 181
Jill Evans

Förslag till direktiv
Artikel 4 - punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska se till att 
EEE-produkter, inklusive reservdelar för 
reparation eller återanvändning, kablar, 
konsumtionsvaror och tillbehör för 
funktionsuppgradering eller 
kapacitetsförbättring, som släpps ut på 
marknaden inte innehåller de ämnen som 
förtecknas i del B i bilaga IV.

Or. en

(Ändringsförslag 29 tas med på nytt.)

Motivering

Det behövs en underrubrik i bilaga IV för att vi ska kunna fastställa hur länge framöver nya 
begränsningar ska gälla.

Ändringsförslag 182
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Förslag till direktiv
Artikel 4 - punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska se till att 
EEE-produkter, inklusive reservdelar för 
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reparation eller återanvändning, 
funktionsuppgradering eller 
kapacitetsförbättring, som släpps ut på 
marknaden inte innehåller de ämnen som 
förtecknas i del B i bilaga IV.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag motsvarar ändringsförslag 29 från föredraganden. Det upprepas här 
för att det ska framgå att bilaga IV försetts med underrubrikerna del A och del B.

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

Förslag till direktiv
Artikel 4 - punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Medlemsstaterna ska se till att 
EEE-produkter inklusive ämnen som 
förtecknas i bilaga IVa, märks med hjälp 
av särskilda metoder som ska utvecklas 
enligt artikel 6.1 tredje strecksatsen a 
(ny).

Or. en

Motivering

Öko-institutet har rekommenderat märkning av vissa av dessa ämnen (punkterna 3 och 4). 
När märkning förbättrar möjligheterna till materialåtervinning, säkerheten vid behandling av 
WEEE och informationen till konsumenterna bör detta beaktas. Vi måste se till att 
beröringspunkterna med direktiv 2005/32/EG om upprättande av en ram för att fastställa 
krav på ekodesign för energianvändande produkter blir så bra som möjligt. (Detta 
ändringsförslag har anknytning till de ändringsförslag som hänför sig till artikel 6.1 tredje 
strecksatsen a (ny) respektive till bilaga IVa (ny)).

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

Förslag till direktiv
Artikel 4 - punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Punkt 1 ska inte tillämpas på 
reservdelar för reparation eller 
återanvändning av följande:

utgår

a) EEE-produkter som släppts ut på 
marknaden före 1 juli 2006.
b) Medicintekniska produkter som släppts 
ut på marknaden före 1 januari 2014.
c) Medicintekniska produkter för in 
vitro-diagnostik som släppts ut på 
marknaden före 1 januari 2016.
d) Övervaknings- och kontrollinstrument 
som släppts ut på marknaden före 
1 januari 2014.
e) Industriella övervaknings- och 
kontrollinstrument som släppts ut på 
marknaden före 1 januari 2017.
f) EEE-produkter som omfattades av ett 
undantag och släpptes ut på marknaden 
innan undantaget upphörde att gälla.

Or. en

Motivering

För att lagstiftningen ska bli klar och tydlig bör det här tas upp i artikel 2, såsom vi 
föreslagit.

Ändringsförslag 185
Bogusław Sonik

Förslag till direktiv
Artikel 4 - punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Punkt 1 ska inte tillämpas på 
reservdelar för reparation eller 
återanvändning av följande:

utgår

a) EEE-produkter som släppts ut på 
marknaden före 1 juli 2006.
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b) Medicintekniska produkter som släppts 
ut på marknaden före 1 januari 2014.
c) Medicintekniska produkter för in 
vitro-diagnostik som släppts ut på 
marknaden före 1 januari 2016.
d) Övervaknings- och kontrollinstrument 
som släppts ut på marknaden före 
1 januari 2014.
e) Industriella övervaknings- och 
kontrollinstrument som släppts ut på 
marknaden före 1 januari 2017.
f) EEE-produkter som omfattades av ett 
undantag och släpptes ut på marknaden 
innan undantaget upphörde att gälla.

Or. pl

Motivering

Delar av denna punkt har av tydlighetsskäl flyttats till bilaga IIIa, som tar upp produkter som 
undantas från direktivets tillämpningsområde.

Ändringsförslag 186
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 4 - punkt 4 - inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Punkt 1 ska inte tillämpas på reservdelar 
för reparation eller återanvändning av 
följande:

4. Punkt 1 ska inte tillämpas på reservdelar 
inom ramen för garantier eller för
reparation eller omkalibrering av 
industriella övervaknings- och 
kontrollinstrument eller för
återanvändning, funktionsuppgradering 
eller kapacitetsförbättring av följande:

Or. en

Motivering

Undantag för reservdelar behövs för att användningstiden för industriella övervaknings- och 
kontrollinstrument ska kunna förlängas och för att precisionen i dem ska kunna bevaras med 
hjälp av omkalibreringar. Tack vare reservdelar som levererats under garantitiden och efter 
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denna går det lättare att reparera EEE-produkter efter det att de en gång levererats till 
förstagångsanvändaren. Reservdelar används också inom tillfälliga utbytesarrangemang, 
medan industriella övervaknings- och kontrollinstrument som inte fungerar omkalibreras för 
att de ska ha kvar sin precision och sedan återställs till användarna, så att spilltiderna i 
industriella tillämpningar blir så korta som möjligt.

Ändringsförslag 187
Chris Davies

Förslag till direktiv
Artikel 4 - punkt 4 - inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Punkt 1 ska inte tillämpas på reservdelar 
för reparation eller återanvändning av 
följande:

4. Punkt 1 ska inte tillämpas på reservdelar 
inom ramen för garantier eller för
reparation eller omkalibrering av 
industriella övervaknings- och 
kontrollinstrument eller för
återanvändning, funktionsuppgradering 
eller kapacitetsförbättring av följande:

Or. en

Motivering

Det behövs undantag för sådana utbyten som inte sker i samband med försäljning, för att 
utrustningen ska kunna användas längre och bevara sin precision med hjälp av 
omkalibreringar.

Ändringsförslag 188
Jill Evans

Förslag till direktiv
Artikel 4 - punkt 4 - inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Punkt 1 ska inte tillämpas på reservdelar 
för reparation eller återanvändning av 
följande:

4. Punkt 1 ska inte tillämpas på reservdelar 
för reparation eller återanvändning, kablar, 
konsumtionsvaror och tillbehör för 
funktionsuppgradering eller 
kapacitetsförbättring av följande:

Or. en
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(Ändringsförslag 30 tas med på nytt.) (Kopplat till ändringsförslaget till artikel 4.1)

Motivering

Om den allmänna räckvidden ska utvidgas till att gälla för kablar, konsumtionsvaror och 
tillbehör samt delar för funktionsuppgradering eller kapacitetsförbättring måste detta återges 
i motsvarande undantag.

Ändringsförslag 189
Chris Davies

Förslag till direktiv
Artikel 4 - punkt 4 - inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Punkt 1 ska inte tillämpas på reservdelar 
för reparation eller återanvändning av 
följande:

4. Punkt 1 ska inte tillämpas på reservdelar 
inom ramen för garantier eller för 
reparation eller omkalibrering av 
industriella övervaknings- och 
kontrollinstrument eller för
återanvändning, funktionsuppgradering 
eller kapacitetsförbättring av följande:

Or. en

Motivering

Det behövs undantag för sådana utbyten som inte sker i samband med försäljning, för att 
utrustningen ska kunna användas längre och bevara sin precision med hjälp av 
omkalibreringar.

Ändringsförslag 190
Chris Davies

Förslag till direktiv
Artikel 4 - punkt 4 - led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Utrustning som överförs från företag 
till företag och vars delar återvunnits från 
utrustning som släppts ut på marknaden 
före den 1 juli 2006 och där det kan 
spåras och beläggas att de återvunna 
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delarna återanvänts, återanvändningen 
kan granskas enligt föreskrivna normer 
och konsumenten klart får veta att 
återanvändning av delar ägt rum. Detta 
undantag ska gälla i tio år efter det att 
direktivet trätt i kraft.

Or. en

Motivering

Avsikten är att tillverkarna, framför allt de som som tillverkar utrustning för kopiering och 
utskrifter, ska kunna samla in delar av sina gamla maskiner och använda dem i nya maskiner. 
Ofta slits nämligen de flesta delarna i sådana maskiner knappast alls vid normal drift, så de 
kan återanvändas lika bra som nya delar.

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

Förslag till direktiv
Artikel 4 - punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Punkt 1 ska inte tillämpas om 
reservdelar som återvunnits från 
EEE-produkter som släppts ut på 
marknaden före den 1 juli 2006 
återanvänds i utrustning som släppts ut 
på marknaden före den 1 juli 2016, 
förutsatt att återanvändningen sker i 
slutna kretslopp som kan underkastas 
granskning samt att konsumenten får veta 
att återanvändning ägt rum.

Or. en

Motivering

Av omsorg om effektiv resursanvändning måste EU arbeta mer för återanvändningen. Om 
reservdelar som fungerar bra och kan återanvändas bortskaffas, förstörs eller ersätts i förtid 
bara för att de släppts ut på marknaden före den 1 juli 2006 och inte uppfyller RoHS-
direktivet belastas miljön i onödan. Om detta tillfälliga undantag inte medges blir följden att 
hela maskiner får bortskaffas, också om de flesta delarna i dem följer RoHS-direktivet. 
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Eftersom återanvändningen ska ske i ett slutet kretslopp kommer dessa delar att lämpligt 
kontrolleras och hanteras när de en gång tjänat ut.

Ändringsförslag 192
Bogusław Sonik

Förslag till direktiv
Artikel 4 - punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Punkt 1 ska inte tillämpas på aktiva 
medicintekniska produkter för 
implantation. Senast 2020 ska 
kommissionen se över undantaget för 
aktiva medicintekniska produkter för 
implantation i syfte att föreslå att de 
inkluderas.

utgår

Or. pl

Motivering

Delar av denna punkt har av tydlighetsskäl flyttats till bilaga IIIa, som tar upp produkter som 
undantas från direktivets tillämpningsområde.

Ändringsförslag 193
Chris Davies

Förslag till direktiv
Artikel 4 - punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Punkt 1 ska inte tillämpas på aktiva 
medicintekniska produkter för 
implantation. Senast 2020 ska 
kommissionen se över undantaget för 
aktiva medicintekniska produkter för 
implantation i syfte att föreslå att de 
inkluderas.

5. Punkt 1 ska inte tillämpas på aktiva 
medicintekniska produkter för 
implantation. Senast 2020 ska 
kommissionen se över undantaget för 
aktiva medicintekniska produkter för 
implantation i syfte att, utgående från 
vetenskaplig och teknisk rådgivning, 
utreda om det finns lämpliga säkra och 
pålitliga alternativ till dem, samt för att
föreslå att de inkluderas.



AM\808689SV.doc 73/74 PE439.865v01-00

SV

Or. en

Motivering

Avsikten är att det inte ska råda någon konflikt med behovet att säkerställa tillgången på 
aktiva medicintekniska produkter för implantation.

Ändringsförslag 194
Jill Evans

Förslag till direktiv
Artikel 4 - punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Punkt 1 ska inte tillämpas på 
reservdelar för reparation eller 
återanvändning, kablar, 
konsumtionsvaror och tillbehör för 
funktionsuppgradering eller 
kapacitetsförbättring av följande:
(a) EEE-produkter som släppts ut på 
marknaden före den [...*].
(b) EEE-produkter som omfattas av ett 
undantag och släppts ut på marknaden 
innan det undantaget upphörde att gälla.
*42 månader efter det att detta direktiv 
har trätt i kraft.

Or. en

(Ändringsförslag 32 tas med på nytt.)

Motivering

Undantaget för kablar, konsumtionsvaror och tillbehör, reservdelar för EEE-produkter som 
släppts ut på marknaden innan de nya begränsningarna tillämpades, eller för EEE-produkter 
som omfattas av ett undantag och som släppts ut på marknaden innan detta undantag upphört 
att gälla, bör gälla på samma sätt för de nya begränsningarna.

Ändringsförslag 195
Jill Evans

Förslag till direktiv
Artikel 4 - punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Punkt 1 ska inte tillämpas på de 
användningar som förtecknas i 
bilaga V och VI .

6. Punkterna 1 och 1a ska inte tillämpas 
på de användningar som förtecknas i 
bilagorna V, VI och VIa.

Or. en

(Ett förbiseende rättas till och ändringsförslag 33 återinförs. Har anknytning till de 
ändringsförslag som hänför sig till artiklarna 2.1 och 4.1a samt till bilagorna I och VIa.)

Motivering

Införandet av en allmän räckvidd kräver en separat bilaga så att användningar som är 
undantagna från förbudet i artikel 4.1 blir möjliga för EEE-produkter som för närvarande 
inte omfattas av räckvidden för RoHS, eftersom de inte omfattas av någon av de tio första 
kategorierna. Det måste finnas möjlighet till undantag från den nya begränsningen som 
föreslagits i punkt 1.

Ändringsförslag 196
Bogusław Sonik

Förslag till direktiv
Artikel 4 - punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Punkt 1 ska inte tillämpas på de 
användningar som förtecknas i
bilaga V och VI.

6. Punkt 1 ska inte tillämpas på de 
användningar som förtecknas i bilaga V.

Or. pl

Motivering

Bilaga VI har införts i bilaga V. Det finns ingen anledning att ha en särskild förteckning med 
undantag bara för medicinska produkter och produkter för översyn och kontroll, då detta kan 
orsaka förvirring för tillverkarna när de ska hänföra en produkt till en viss grupp. Denna 
ändring styrks även av införandet av de olika typerna av undantag i artikel 5.1b och 5.1bb 
samt av ändringen av artikel 2.1, som inför en öppen tillämpning av direktivet.


