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Ændringsforslag 197
Chris Davies

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Hvis der er en uacceptabel miljø- og 
sundhedsrisiko ved anvendelsen af stoffer, 
og navnlig stoffer fra bilag III, der skal
behandles på fællesskabsplan, gennemgås 
listen over forbudte stoffer i bilag IV efter 
en metode baseret på forløbet i artikel 69 
til 72 i forordning (EF) nr. 1907/2006.

7. Kommissionen ændrer listen over 
forbudte stoffer i bilag IV, hvis det menes, 
at tilstedeværelsen af et stof i WEEE 
udgør en risiko for menneskers sundhed 
og miljøet på grund af dets farlige 
egenskaber, som ikke kontrolleres 
tilstrækkeligt, og som bør behandles på 
fællesskabsplan.

Foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
18, stk. 2.

Evalueringen af stoffer med henblik på 
fremtidige begrænsninger og undtagelser 
i henhold til dette direktiv skal:
- baseres på solid videnskabelig 
dokumentation
- omfatte de alternative stoffers 
indvirkning

- tage højde for:

a) socioøkonomiske aspekter

b) de alternative stoffers tilgængelighed 
og pålidelighed.

I metoden for evaluering af 
begrænsninger og undtagelser for stoffer 
tages der hensyn til den positive og 
negative belastning for menneskers 
sundhed og stoffernes sikkerhed og 
potentielle alternative stoffer med hensyn 
til:
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- alle relevante livsfaser, herunder 
genanvendelse, genvinding og behandling 
af udtjent WEEE

- ukontrolleret eller spredt dispersion i 
miljøet

- arbejdstagernes og miljøets eksponering 
for disse stoffer.

Tilføjelsen af nye stoffer i bilag IV 
vurderes på grundlag af Kommissionens 
eller en medlemsstats indsendelse af et 
dossier og efter høring af:

-udvalget oprettet i henhold til artikel 18 i 
direktiv 2006/12/EF;

-Udvalget for Risikovurdering i Det 
Europæiske Kemikalieagentur, oprettet i 
henhold til forordning 1907/2006;

- berørte parter, herunder 
erhvervsdrivende, 
genvindingsvirksomheder, 
behandlingsvirksomheder, 
miljøorganisationer og arbejdstager- og 
forbrugersammenslutninger.

I dossieret skal der henvises til alle 
kemiske sikkerhedsrapporter eller 
risikovurderinger indleveret i henhold til 
forordning (EF) nr. 1907/2006 og alle 
relevante risikovurderinger indleveret i 
forbindelse med andre EU-forordninger 
eller direktiver.

Or. en

Begrundelse

Begrænsninger og undtagelser for stoffer i henhold til RoHS-direktivet skal fremover bygge 
på en omfattende evaluering, og der skal navnlig tages højde for de seneste videnskabelige 
beviser. Ændringsforslaget skal sikre, at kriterierne og proceduren for evalueringen er klare 
og utvetydige.
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Ændringsforslag 198
Bogusław Sonik

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Hvis der er en uacceptabel miljø- og 
sundhedsrisiko ved anvendelsen af stoffer, 
og navnlig stoffer fra bilag III, der skal 
behandles på fællesskabsplan, gennemgås 
listen over forbudte stoffer i bilag IV efter 
en metode baseret på forløbet i artikel 69 
til 72 i forordning (EF) nr. 1907/2006.
Foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
18, stk. 2.

7. I overensstemmelse med 
forsigtighedsprincippet gennemgår og 
modificerer Kommissionen listen over 
forbudte stoffer i bilag IV, hvis det 
konstateres, at et stof i EEE eller affald 
fra EEE har en negativ indvirkning på 
miljørigtig nyttiggørelse og bortskaffelse 
af affald fra elektrisk og elektronisk 
udstyr eller har en negativ indvirkning på 
menneskers sundhed ved anvendelse af 
EEE eller forarbejdning af affaldet heraf. 
Kommissionen vedtager i denne 
forbindelse en metode, der bruges til at 
undersøge og modificere bilag IV under 
hensyntagen til, om stoffet:
a) kan have en negativ indvirkning på 
muligheden for at forberede genbrug af 
EEE eller at genanvende materialer fra 
brugt EEE;
b) kan føre til en ukontrolleret eller spredt 
miljøfrigivelse af denne slags stoffer eller 
farlige rester eller degraderede produkter 
i forbindelse med genbrug, genanvendelse 
eller anden forarbejdning af 
affaldsmaterialer fra EEE;
c) kan føre til en utilladelig risiko for 
ansatte, der er med til at indsamle eller 
forarbejde affald fra EEE.
Denne metode kræver, at der sikres 
overensstemmelse med anden lovgivning 
om kemiske substanser, især forordning 
(EF) nr. 1907/2006 (REACH). Metoden 
er baseret på viden opnået via 
lovgivningens anvendelse samt 
fastsættelsen af opfordringer og 
anbefalinger fra ECHA i forbindelse med 
listen over højrisikostoffer. 
Det overvejes at optage forbudte stoffer i 
bilag IV på Kommissionens initiativ eller 
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efter ansøgning herom af 
medlemsstaterne. Foranstaltninger, der har 
til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 18, stk. 2.

Or. pl

Begrundelse

Kommissionen skal have detaljerede retningslinjer til udarbejdning af ændringsforslag til 
bilag nr. IV, der er det vigtigste i dette direktiv. Retningslinjerne er udvalgt således, at der i 
første omgang tages hensyn til mangler, som skyldes REACH-lovgivningen (1907/2006) 
vedrørende vurdering af stoffer. Det handler om affaldsfasen ved nyttiggørelse af elektrisk og 
elektronisk udstyr. Der tages hensyn til genbrug, genanvendelse og ukontrolleret eller spredt 
miljøfrigivelse. Når Kommissionen foreslår at lade nye stoffer omfatte af direktivet, skal den 
også tage hensyn til anbefalingerne fra ECHA i forbindelse med listen over højrisikostoffer.

Ændringsforslag 199
Sergio Berlato

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Hvis der er en uacceptabel miljø- og 
sundhedsrisiko ved anvendelsen af stoffer, 
og navnlig stoffer fra bilag III, der skal 
behandles på fællesskabsplan, gennemgås 
listen over forbudte stoffer i bilag IV efter 
en metode baseret på forløbet i artikel 69 
til 72 i forordning (EF) nr. 1907/2006.
Foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
18, stk. 2.

7. Hvis der er en uacceptabel miljø- og 
sundhedsrisiko ved et stof under 
genvindings-, nyttiggørelses- eller 
bortskaffelsesfasen for affald af elektrisk 
og elektronisk udstyr, kan Kommissionen, 
under hensyntagen til udtalelsen fra 
Udvalget for Risikovurdering under Det 
Europæiske Kemikalieagentur (ECHA), 
tage listen over forbudte stoffer i bilag IV 
op til revision på baggrund af en metode, 
der bygger på følgende kriterier:

a) dokumentation for, at de eksisterende 
foranstaltninger ikke er tilstrækkelige til 
en passende kontrol af den risiko, som 
stoffet udgør, hvis det er til stede i affald 
af elektrisk og elektronisk udstyr;
b) oplysninger om risiciene for den 
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menneskelige sundhed og miljøet i 
forbindelse med fremstilling, anvendelse 
og bortskaffelse af alternativerne;
c) en sammenlignende vurdering af stoffet 
og de foreslåede alternativer;
d) en begrundelse for, at det er nødvendigt 
med en indsats på EU-plan, og at en 
begrænsning er den mest 
hensigtsmæssige foranstaltning, idet der 
tages højde for dens effektivitet, 
gennemførlighed og mulighed for at blive 
overvåget; 
e) en bestemmelse om, at den risiko, som 
et stof udgør i affald af elektrisk og 
elektronisk udstyr, overstiger fordelene, 
hvad angår forbrugersikkerhed.
Kommissionen skal alt andet lige anvende 
samme metode til at fjerne et stof fra 
listen over forbudte stoffer i bilag IV.
Før bilag IV ændres, skal Kommissionen 
bl.a. høre producenterne af de stoffer, der 
anvendes i elektrisk og elektronisk udstyr, 
producenterne af elektrisk og elektronisk 
udstyr, dem, der beskæftiger sig med 
genvinding af sådant udstyr, de ansvarlige 
for affaldsbehandlingsanlæg, 
miljøorganisationerne og 
forbrugersammenslutningerne.
Kommissionen skal på sit websted 
offentliggøre alle forslag og de tilhørende 
begrundelser og give de interesserede 
parter mulighed for at komme med 
bemærkninger. Kommissionen tager 
hensyn til de modtagne udtalelser og 
videresender dem til det udvalg, der er 
omhandlet i artikel 18.
Foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
18, stk. 2.

Or. it
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Begrundelse

Med dette ændringsforslag sender lovgiveren et klart politisk signal til Kommissionen om, at 
den skal udvikle en metode til revision af bilag IV. Denne metode skal være risikobaseret og 
skal tage højde for de videnskabelige beviser både for de stoffer, der er medtaget i bilag IV, 
og for alternativerne til disse stoffer. 

Ændringsforslag 200
Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Hvis der er en uacceptabel miljø- og 
sundhedsrisiko ved anvendelsen af stoffer, 
og navnlig stoffer fra bilag III, der skal 
behandles på fællesskabsplan, gennemgås 
listen over forbudte stoffer i bilag IV efter 
en metode baseret på forløbet i artikel 69 
til 72 i forordning (EF) nr. 1907/2006. 
Foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
18, stk. 2.

7. Hvis der er en uacceptabel miljø- og 
sundhedsrisiko ved et stof i forbindelse 
med genanvendelsen, nyttiggørelsen eller 
bortskaffelsen af affald af elektrisk og 
elektronisk udstyr, kan Kommissionen, 
under hensyntagen til Udvalget for 
Risikovurdering og Udvalget for 
Socioøkonomisk Analyse i Det 
Europæiske Kemikalieagentur, revidere 
listen over forbudte stoffer i bilag IV på 
grundlag af en metode, som indeholder 
følgende kriterier:
1. Beviser for at eksisterende 
foranstaltninger ikke på tilstrækkelig vis 
kontrollerer den risiko, som stoffet udgør, 
når det er til stede i affald af elektrisk og 
elektronisk udstyr;
2. Oplysninger om risici for menneskers 
sundhed og miljøet i forbindelse med 
fremstilling, anvendelse og bortskaffelse 
af alternative stoffer;
3. En komparativ vurdering af stoffet og 
det eller de foreslåede alternative stoffer;
4. En begrundelse for, at der bør handles 
på fællesskabsplan, og at en begrænsning 
er den mest hensigtsmæssige 
foranstaltning, idet der tages hensyn til 
dens effektivitet, praktiske fordele og 
kontrollerbarhed;
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5. I hvilket omfang den risiko, som stoffet 
udgør i affald af elektrisk og elektronisk 
udstyr, opvejes af de fordele, det medfører 
for forbrugersikkerheden.
Kommissionen anvender den tilsvarende 
metode for at fjerne et stof fra listen over 
forbudte stoffer i bilag IV. Inden 
Kommissionen ændrer bilag IV, hører 
den bl.a. producenter af stoffer anvendt i 
elektrisk og elektronisk udstyr, 
producenter af elektrisk og elektronisk 
udstyr, genvindingsvirksomheder, 
behandlingsvirksomheder, 
miljøorganisationer og arbejdstager- og 
forbrugersammenslutninger.
Kommissionen gør alle forslag og 
begrundelser herfor offentlig tilgængelige 
på sit websted og giver alle berørte parter 
lejlighed til at fremsætte bemærkninger.
Kommissionen tager hensyn til de 
modtagne synspunkter, som den også skal 
videresende til det udvalg, der henvises til 
i artikel 18.  
Foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
18, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag giver lovgiveren Kommissionen tydelige politiske retningslinjer 
for, hvordan en metode til evalueringen af bilag IV skal udvikles. Metoden skal bygge på 
risici og tage højde for de videnskabelige beviser, der findes for både det stof, der foreslås 
medtaget i bilag IV, og dets alternativer.
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Ændringsforslag 201
Christofer Fjellner

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Hvis der er en uacceptabel miljø- og 
sundhedsrisiko ved anvendelsen af stoffer, 
og navnlig stoffer fra bilag III, der skal 
behandles på fællesskabsplan, gennemgås 
listen over forbudte stoffer i bilag IV efter 
en metode baseret på forløbet i artikel 69 
til 72 i forordning (EF) nr. 1907/2006. 
Foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
18, stk. 2.

7. Hvis der er en uacceptabel miljø- og 
sundhedsrisiko ved anvendelsen af stoffer, 
og navnlig stoffer fra bilag III, der skal 
behandles på fællesskabsplan, gennemgås 
listen over forbudte stoffer i bilag IV efter 
den metode, der er fastsat i artikel 69 til 72 
i forordning (EF) nr. 1907/2006. 

Metoden for evaluering af stoffer med 
hensyn til dette direktiv skal baseres på 
solid videnskabelig dokumentation, 
repræsentative og pålidelige oplysninger 
og alle kemiske sikkerhedsrapporter eller 
risikovurderinger indleveret i henhold til 
forordning (EF) nr. 1907/2006. Metoden 
skal bl.a. indeholde en konsekvensanalyse 
af alternative stoffer, og der skal tages 
højde for:

a) den socioøkonomiske belastning

b) de alternative stoffers tilgængelighed 
og pålidelighed

c) den positive og negative belastning for 
menneskers sundhed og stoffernes 
sikkerhed og potentielle alternative stoffer 
med hensyn til:

- alle relevante livscyklusfaser, herunder 
genanvendelse, genvinding og behandling 
af udtjent WEEE

- ukontrolleret eller spredt dispersion i 
miljøet
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- arbejdstagernes og miljøets eksponering 
for disse stoffer.

For at bidrage til et højt 
beskyttelsesniveau for menneskers 
sundhed og miljøet skal metoden være i 
overensstemmelse med anden lovgivning 
på kemikalieområdet, navnlig forordning 
(EF) 1907/2006 (REACH) og den viden, 
man har opnået gennem anvendelsen af 
denne lovgivning.

Or. en

Begrundelse

For at forhindre en negativ indvirkning på menneskers sundhed og miljøet er det vigtigt på 
forhånd at vurdere konsekvensen af udfasninger. REACH-forordningen indeholder en metode 
for begrænsningen af stoffer, hvilket også bør være tilfældet i RoHS-direktivet. 
Ændringsforslaget understreger særlige aspekter, som bør evalueres forud for beslutningen 
om at ændre bilag IV i RoHS-direktivet. Det forklarer også den konkrete værdi af RoHS at 
være ekstra opmærksom på affaldsfasen af EEE. Det skal sikres, at alternative stoffer ikke får 
uforudsete negative virkninger.

Ændringsforslag 202
Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Hvis der er en uacceptabel miljø- og 
sundhedsrisiko ved anvendelsen af stoffer, 
og navnlig stoffer fra bilag III, der skal 
behandles på fællesskabsplan, gennemgås 
listen over forbudte stoffer i bilag IV efter 
en metode baseret på forløbet i artikel 69 
til 72 i forordning (EF) nr. 1907/2006. 
Foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
18, stk. 2.

7. Hvis der er en uacceptabel miljø- og 
sundhedsrisiko ved anvendelsen af stoffer, 
og navnlig stoffer fra bilag III, der skal 
behandles på fællesskabsplan, gennemgås 
listen over forbudte stoffer i bilag IV efter 
en metode baseret på forløbet i artikel 69 
til 72 i forordning (EF) nr. 1907/2006. 
Evalueringen af stoffer med henblik på 
fremtidige begrænsninger og undtagelser 
i henhold til dette direktiv skal:

- baseres på solid videnskabelig 
dokumentation
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- omfatte de alternative stoffers 
indvirkning
- tage højde for:
a) socioøkonomiske aspekter
b) de alternative stoffers tilgængelighed 
og pålidelighed.
I metoden for evalueringen af 
begrænsninger og undtagelser med 
hensyn til anvendelsen af stoffer tages der 
navnlig hensyn til den positive og negative 
belastning for menneskers sundhed og 
stoffernes sikkerhed og potentielle 
alternative stoffer med hensyn til:
- alle relevante livsfaser, herunder 
genanvendelse, genvinding og behandling 
af udtjent WEEE
- ukontrolleret eller spredt dispersion i 
miljøet
- arbejdstagernes og miljøets eksponering 
for disse stoffer.
En sådan metode skal så vidt muligt sikre 
overensstemmelsen med anden lovgivning 
på kemikalieområdet, navnlig forordning 
(EF) nr. 1907/2006 (REACH) og den 
viden, man har opnået gennem 
anvendelsen af denne lovgivning. Man 
bør navnlig henvise til alle relevante 
rapporter om kemikaliesikkerhed eller 
risikovurdering indsendt i henhold til 
denne forordning.

Or. en

Begrundelse

De kriterier, der anvendes i dette evalueringsforløb skal være så præcise og utvetydige som 
muligt, så det kan sikres, at yderligere begrænsninger for stoffer fremover vil være 
velbegrundet.
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Ændringsforslag 203
Julie Girling

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Hvis der er en uacceptabel miljø- og 
sundhedsrisiko ved anvendelsen af stoffer, 
og navnlig stoffer fra bilag III, der skal 
behandles på fællesskabsplan, gennemgås 
listen over forbudte stoffer i bilag IV efter 
en metode baseret på forløbet i artikel 69 
til 72 i forordning (EF) nr. 1907/2006.

7. Hvis der er en uacceptabel miljø- og 
sundhedsrisiko ved anvendelsen af stoffer, 
og navnlig stoffer fra bilag III, der skal 
behandles på fællesskabsplan, gennemgås 
listen over forbudte stoffer i bilag IV efter 
en metode baseret på forløbet i artikel 69 
til 72 i forordning (EF) nr. 1907/2006.

Foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
18, stk. 2.

Evalueringen af stoffer med henblik på 
fremtidige begrænsninger og undtagelser 
i henhold til dette direktiv skal:

- baseres på solid videnskabelig 
dokumentation
- omfatte de alternative stoffers 
indvirkning
- tage højde for:
a) socioøkonomiske aspekter
b) de alternative stoffers tilgængelighed 
og pålidelighed.
I metoden for evalueringen af 
begrænsninger og undtagelser med 
hensyn til anvendelsen af stoffer tages der 
navnlig hensyn til den positive og negative 
belastning for menneskers sundhed og 
stoffernes sikkerhed og potentielle 
alternative stoffer med hensyn til:
- alle relevante livsfaser, herunder 
genbrug, genvinding og behandling af 
udtjent WEEE
- ukontrolleret eller spredt dispersion i 
miljøet
- arbejdstagernes og miljøets eksponering 
for disse stoffer.
En sådan metode skal så vidt muligt sikre 
overensstemmelsen med anden lovgivning 
på kemikalieområdet, navnlig forordning 
(EF) nr. 1907/2006 (REACH) og den 
viden, man har opnået gennem 



PE439.897v01-00 14/114 AM\809039DA.doc

DA

anvendelsen af denne lovgivning. Man 
bør navnlig henvise til alle relevante 
rapporter om kemikaliesikkerhed eller 
risikovurdering indsendt i henhold til 
denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Begrænsninger og undtagelser for stoffer i henhold til RoHS-direktivet skal fremover bygge 
på en videnskabelig evaluering. De kriterier, der skal anvendes i dette evalueringsforløb skal 
være så præcise og utvetydige som muligt, så det kan sikres, at yderligere begrænsninger for 
stoffer fremover vil være velbegrundet. Det skal sikres, at alternative stoffer ikke får 
uforudsete negative virkninger.

Ændringsforslag 204
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Hvis der er en uacceptabel miljø- og 
sundhedsrisiko ved anvendelsen af stoffer, 
og navnlig stoffer fra bilag III, der skal 
behandles på fællesskabsplan, gennemgås 
listen over forbudte stoffer i bilag IV efter 
en metode baseret på forløbet i artikel 69 
til 72 i forordning (EF) nr. 1907/2006. 
Foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
18, stk. 2.

7. Hvis der er en uacceptabel miljø- og 
sundhedsrisiko ved anvendelsen af stoffer, 
og navnlig stoffer fra bilag III, der skal 
behandles på fællesskabsplan, gennemgås 
listen over forbudte stoffer i bilag IV i 
henhold til den procedure, der er 
beskrevet i artikel 69 til 73 i forordning 
(EF) nr. 1907/2006. 

Det er væsentligt, at vurderingen af disse 
stoffer er baseret på repræsentative og 
pålidelige videnskabelige data, der tager 
højde for eksisterende og mulige positive 
og negative konsekvenser.
Vurderingsmetoden skal bl.a. omfatte en 
konsekvensanalyse af alternativer 
(tilgængelighed og gennemførlighed) og 
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tage højde for både de miljømæssige og 
videnskabelige aspekter samt de 
økonomiske og samfundsmæssige 
aspekter gennem hele produktets 
livscyklus.
For at bidrage til beskyttelse af 
menneskers sundhed og miljøet hænger 
metoden sammen med bestemmelserne i 
forordning (EF) nr. 1907/2006. 
Foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
18, stk. 2.

Or. fr

Begrundelse

For at undgå skadelige virkninger på miljøet og menneskers sundhed vedrørende forbud mod 
visse stoffer er det vigtigt på forhånd at vurdere konsekvenserne af en sådan foranstaltning.. I 
REACH-direktivet fastsættes en procedure for begrænsning af anvendelse af visse kemiske 
stoffer, som er væsentlig, og som ligeledes bær gælde forRoHS-direktivet.

Ændringsforslag 205
Åsa Westlund

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Hvis der er en uacceptabel miljø- og 
sundhedsrisiko ved anvendelsen af stoffer, 
og navnlig stoffer fra bilag III, der skal 
behandles på fællesskabsplan, gennemgås 
listen over forbudte stoffer i bilag IV efter 
en metode baseret på forløbet i artikel 69 
til 72 i forordning (EF) nr. 1907/2006. 
Foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
18, stk. 2.

7. Hvis der er en miljø- og sundhedsrisiko 
ved anvendelsen af stoffer, og navnlig 
stoffer fra bilag III, der skal behandles på 
fællesskabsplan, gennemgås listen over 
forbudte stoffer i bilag IV efter en metode 
baseret på forløbet i artikel 69 til 72 i 
forordning (EF) nr. 1907/2006. 
Foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
18, stk. 2.

Or. sv
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Begrundelse

Begrebet "uacceptabel miljø- og sundhedsrisiko" er et begreb, som snarere angiver resultatet 
af en vurdering end udgangspunktet for en sådan vurdering.

Ændringsforslag 206
Frédérique Ries

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 7 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forlængelse af de nye henstillinger om 
medtagelse af stoffer i bilag XIV til 
forordning (EF) nr. 1907/2006, skal 
Kommissionen foreslå en tilføjelse af 
disse stoffer i bilag III.

Or. en

Begrundelse

Den prioriterede revision i henhold til bilag III skal være tydeligt forbundet med specifikke 
kriterier baseret på en kandidatliste og henstilling om tilføjelse af et stof i bilag XIV til 
forordning 1907/2006.

Ændringsforslag 207
Christofer Fjellner

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Inden der foretages ændringer i bilag 
IV, skal de berørte parter høres, navnlig 
producenter af elektrisk og elektronisk 
udstyr, herunder SMV'er, producenter af 
stoffer anvendt i elektrisk og elektronisk 
udstyr og miljø- og 
forbrugerbeskyttelsesorganisationer.  
Der skal i den henseende oprettes et 
konsultationsforum. Kommissionen gør 
alle forslag og begrundelser herfor 
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offentlig tilgængelige på sit websted og 
tillader alle berørte parter at fremsætte 
bemærkninger herom.
Kommissionen offentliggør alle de 
modtagne bemærkninger og tager hensyn 
til dem i sit arbejde.

Or. en

Justification

Before substance restrictions are established, it is important to gather all information, data 
and comments available. A transparent preparatory process is also necessary due to Better 
Regulation principles. A Consultation Forum already exists under Directive 2009/125 EC on 
Eco Design, which covers the products that also fall in the RoHS scope, and can serve as a 
model for the consultation process under RoHS. The Commission states in recital 9 that Eco 
Design requirements can also be covered by the RoHS Directive. The Eco Design Directive 
foresees a stakeholder consultation mechanism, but RoHS does not yet do so.

Ændringsforslag 208
Bogusław Sonik

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Kommissionen vedtager detaljerede 
bestemmelser om udtagelse af prøver, 
undersøgelse af elektronisk udstyr og 
fastsættelse af overensstemmelse med de 
maksimale koncentrationsværdier fastsat i 
artikel 4, stk. 2, med særlig hensyntagen 
til SMV'ernes muligheder.

Or. pl

Begrundelse

RoHS-direktivet indeholder ikke henvisninger til normer, og det er derfor meget svært for 
fabrikanter at overholde de forskellige medlemsstaters krav til markedstilsyn. Det medfører 
store omkostninger. Hvis Kommissionen fremlægger et dokument med fastsættelse af, hvordan 
medlemsstaterne skal kontrollere overensstemmelse med direktivet, kan det bidrage til, at 
unødige omkostninger fjernes. Det kan også bidrage til, at tilsynsmyndighederne gensidigt 
accepterer undersøgelsesresultater.
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Ændringsforslag 209
Bogusław Sonik

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 7 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7b. Kommissionen skaber en standard til 
fastsættelse af en 
materialeerklæringsformular for 
materialer, komponenter og dele i EEE. 
Materialeerklæringen skal indeholde data 
om koncentrationen af regulerede stoffer i 
EEE, identifikation af 
erklæringsudstederen, anvendte 
undtagelser i komponenter eller dele i 
EEE samt andre felter, som 
Kommissionen fastsætter.

Or. pl

Begrundelse

SMV'erne har meget høje omkostninger forbundet med udarbejdning af teknisk 
dokumentation. Det gælder også for undersøgelser til bekræftelse af overensstemmelse med 
RoHS. Oplysningspligter må slet ikke medføre store omkostninger for SMV'erne i krisetider. 
Det forslås derfor at indføre et substitutionsdokument, som SMV'erne kan bruge til at 
fastsætte overensstemmelse med direktivet. Det er vigtigt, at dokumentet opfattes af 
medlemsstaternes tilsynsmyndigheder som en teknisk dokumentation.

Ændringsforslag 210
Jill Evans

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vedtager med henblik på 
tilpasning af bilagene til den 
videnskabelige og tekniske udvikling 
følgende foranstaltninger:

1. For at sikre en tilpasning af bilag V, VI 
og VIa til den videnskabelige og tekniske 
udvikling, vedtager Kommissionen, i form 
af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 18, 
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foranstaltninger, der:

Or. en

(Hænger sammen med erstatningen af den tidligere "forskriftsprocedure med kontrol" med 
den nye procedure med delegerede retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde.)

Begrundelse

Kommissionen bør kun få bemyndigelse til at træffe beslutning om de bilag, der omfatter 
undtagelser (bilag V, VI og VIa).

Ændringsforslag 211
Bogusław Sonik

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vedtager med henblik på 
tilpasning af bilagene til den 
videnskabelige og tekniske udvikling 
følgende foranstaltninger:

1. Kommissionen vedtager med henblik på 
tilpasning af bilagene til den 
videnskabelige og tekniske udvikling samt 
under hensyntagen til kriterierne i artikel 
4, stk. 7, især vedrørende miljørigtig 
nyttiggørelse og bortskaffelse af affald fra 
elektrisk og elektronisk udstyr, følgende 
foranstaltninger:

Or. pl

Begrundelse

I dette ændringsforslag præciseres Kommissionens opgaver med henblik på at tilpasse 
bilagene til den videnskabelige og tekniske udvikling. Kommissionen har til opgave at træffe 
bevidste beslutninger og gøre det med forsigtighed, især i forbindelse med 
undtagelsesproceduren, så der ikke opstå konflikter med REACH-lovgivningen. De ambitiøse 
miljømål skal desuden opretholdes.
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Ændringsforslag 212
Bogusław Sonik

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Der vedtages de nødvendige ændringer, 
der er for at tilpasse bilaget II

udgår

Or. pl

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal skabe orden. Indholdet af dette punkt er fuldt ud dækket af artikel
5.1.

Ændringsforslag 213
Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) fastsætte niveauet for den maksimale 
koncentrationsværdi for hvert af de 
stoffer, der er opført i bilag IV

Or. en

Begrundelse

De maksimale koncentrationsværdier skal, som i det gældende RoHS-direktiv, fastsættes for 
alle nye begrænsede stoffer.
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Ændringsforslag 214
Bogusław Sonik

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at opføre materialer og komponenter i 
EEE i bilag V og VI, hvis en af følgende 
betingelser er opfyldt:

b) at opføre materialer og komponenter i 
EEE af A-typen i bilag V, hvis en af 
følgende betingelser er opfyldt:

Or. pl

Begrundelse

Hovedformålet med dette ændringsforslag er at skelne mellem nogle undtagelsestyper. 
Undtagelser af A-typen forekommer, når der findes substitutionsprodukter, men hvor det ikke 
er muligt at indarbejde dem som følge af tekniske produktionsvilkår. Undtagelser af B-typen 
skyldes videnskabelige problemer og mangel på substitutionsprodukter, der har de samme 
fysisk-kemiske egenskaber, så de kan opfylde den samme funktion. I ændringsforslaget 
anerkendes det, at det er nemmere at gennemføre ændringer i en teknologisk produktion end 
ændringer, hvor det er nødvendigt at forske i nye materialer med henblik på at opfylde 
kravene i direktivet.

Ændringsforslag 215
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra b – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- ?substitutionsprodukternes 
tilgængelighed og pålidelighed er ikke 
sikret,

- ?substitutionsprodukternes 
tilgængelighed og pålidelighed er ikke 
sikret. Kommissionen skal være varsom 
med monopolsituationer eller 
begrænsninger af den intellektuelle 
ejendomsret som en mulig underliggende 
årsag til den utilstrækkelige 
tilgængelighed af substitutionsprodukter.
Der skal henvises til sådanne situationer i 
evalueringen af ansøgninger om 
undtagelse, og der skal fremsættes 
henstillinger med henblik på at afhjælpe 
situationen og sikre en bredere 
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distribution af substitutionsprodukter.

Or. en

Begrundelse

Begrænsninger af den intellektuelle ejendomsret og monopolsituationer med hensyn til 
substitutionsprodukter eller nye designmuligheder påvirker overvejelserne omkring 
tilgængeligheden i undtagelsesprocessen. Hvis en undtagelse indrømmes på grundlag af en 
utilstrækkelig tilgængelighed som følge af sådanne begrænsninger af den intellektuelle 
ejendomsret eller monopolsituationer, skal det fremgå tydeligt af den tilhørende vurdering.
Der bør fremsættes henstillinger om at ændre denne situation med henblik på at skabe 
incitamenter til at udbrede fornyelser.

Ændringsforslag 216
Åsa Westlund

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra b – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- den negative miljø-, sundheds-,
forbrugerbeskyttelsesmæssige eller 
socioøkonomiske belastning som følge af 
substitutionen er større end de mulige 
miljø-, sundheds- eller 
forbrugerbeskyttelsesmæssige og/eller 
socioøkonomiske fordele herved

- den negative miljø-, sundheds- eller
forbrugerbeskyttelsesmæssige belastning 
som følge af substitutionen er større end de 
mulige miljø-, sundheds- eller 
forbrugerbeskyttelsesmæssige fordele 
herved

Or. sv

Ændringsforslag 217
Bogusław Sonik

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra b – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- det er ikke teknisk eller videnskabeligt
gennemførligt at eliminere eller substituere 
dem ved hjælp af designændringer eller 
materialer og komponenter, der ikke 
kræver anvendelse af materialer eller 

- det er svært eller ikke teknisk 
gennemførligt at eliminere eller substituere 
dem ved hjælp af designændringer eller 
materialer og komponenter, der ikke 
kræver anvendelse af materialer eller 
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stoffer anført i artikel 4, stk. 1, stoffer anført i artikel 4, stk. 1,

Or. pl

Begrundelse

Hovedformålet med dette ændringsforslag er at skelne mellem nogle undtagelsestyper. 
Undtagelser af A-typen forekommer, når der findes substitutionsprodukter, men hvor det ikke 
er muligt at indarbejde dem som følge af tekniske produktionsvilkår. Undtagelser af B-typen 
skyldes videnskabelige problemer og mangel på substitutionsprodukter, der har de samme 
fysisk-kemiske egenskaber, så de kan opfylde den samme funktion. I ændringsforslaget 
anerkendes det, at det er nemmere at gennemføre ændringer i en teknologisk produktion end 
ændringer, hvor det er nødvendigt at forske i nye materialer med henblik på at opfylde 
kravene i direktivet.

Ændringsforslag 218
Bogusław Sonik

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra b b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) at opføre materialer og komponenter i 
EEE af B-typen i bilag V, hvis en af 
følgende betingelser er opfyldt: 
- det er svært eller ikke teknisk 
gennemførligt at eliminere eller 
substituere dem ved hjælp af 
designændringer eller materialer og 
komponenter, der ikke kræver anvendelse 
af materialer eller stoffer anført i artikel 
4, stk. 1, som følge af de fysisk-kemiske 
egenskaber af elementerne og stofferne;
- det er ikke muligt at sikre 
substitutionsprodukternes tilgængelighed
og pålidelighed.

Or. pl

Begrundelse

Ændringsforslaget i artikel 5.1bb er en konsekvens af den funktionelle ændring af bilag V. 
Hovedformålet med ændringsforslaget er at konstatere, at en del af de vedtagne undtagelser 
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ikke omfatter teknologiske ændringer. De skyldes i stedet fysiske regler og elementernes 
egenskaber. Hvis substitutionsprodukter indføres i sådanne løsninger, er det nødvendigt at 
gennemføre en række grundlæggende undersøgelser og udarbejde nye materialer, som senere 
skal indarbejdes i produktionen (ændringsforslaget skal kun tages i betragtning sammen med 
ændringsforslagene til artikel 5.1bb, artikel 5.1, artikel 5.1cc, artikel 5.2, artikel 5.2a samt 
bilag V og VI ).

Ændringsforslag 219
Bogusław Sonik

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at fjerne materialer og komponenter i 
EEE fra bilag V og VI, hvis betingelserne 
under litra b) ikke længere er opfyldt.

c) at fjerne materialer og komponenter i 
EEE af A-typen fra bilag V efter et år, hvis 
betingelserne under litra b) ikke længere er 
opfyldt.

Or. pl

Begrundelse

Dette ændringsforslag giver kun mulighed for at slette undtagelser af A-typen i bilag V. 
Undtagelser af B-typen skal først ændres til undtagelser af A-typen for at kunne slettes. Der 
skal forløbe et år fra det øjeblik, hvor det besluttes at slette i bilaget, til det tidspunkt, hvor 
alle medlemsstaterne vitterligt indfører kravet. Det skal gøres med henblik på at sikre en 
flydende produktion, forhindre finansielle tab, tab i magasinbeholdningen og dannelse af 
unødigt affald (ændringsforslaget skal kun tages i betragtning sammen med 
ændringsforslagene til artikel 5.1bb, artikel 5.1, artikel 5.1cc, artikel 5.2, artikel 5.2a samt 
bilag V og VI).

Ændringsforslag 220
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 

Foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
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dette direktiv, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
18, stk. 2.

dette direktiv, revideres under anvendelse 
af en metode baseret på fremgangsmåden 
i artikel 69 til 72 i forordning (EF) nr. 
1907/2006. Disse foranstaltninger til 
ændring af ikke-væsentlige bestemmelser 
i dette direktiv vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
18, stk. 2.

Or. de

Begrundelse

Allerede i artikel 4, stk. 7, henvises der til at benytte instrumenterne i REACH til begrænsning 
af stoffer. Disse instrumenter omfatter ifølge artikel 69 i REACH-forordningen imidlertid 
også en revision af de eksisterende begrænsninger. Derfor skal REACH-instrumenterne som 
helhed benyttes, således også hvad bestemmelsen i artikel 5, stk. 1c, angår. Denne 
bestemmelse fastsætter, at efter en revision af undtagelser skal det også være muligt at fjerne 
dem.

Ændringsforslag 221
Bogusław Sonik

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) ændrer undtagelser af B-typen til 
undtagelser af A-typen, hvis betingelserne 
i artikel 5.1bb) ikke længere er opfyldt

Or. pl

Begrundelse

I dette ændringsforslag tales der om muligheden for at overføre undtagelser fra området med 
grundlæggende undersøgelser til området med almen anvendelse. Når der er udarbejdet en 
løsning uden stoffer og regulerede elementer, brydes artikel 5.1bb. Den pågældende 
undtagelse ændres på Kommissionens anmodning til en undtagelse af A-typen i forbindelse 
med udbredelse af teknologien (ændringsforslaget skal kun tages i betragtning sammen med 
ændringsforslagene til artikel 5.1bb, artikel 5.1, artikel 5.1cc, artikel 5.2, artikel 5.2a samt 
bilag V og VI).
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Ændringsforslag 222
Jill Evans

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
18, stk. 2.

Foranstaltninger vedtages enkeltvis.

Or. en

(Hænger sammen med erstatningen af den tidligere "forskriftsprocedure med kontrol" med 
den nye procedure med delegerede retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde.)

Begrundelse

Kommissionen fremsætter i øjeblikket forskellige forslag om undtagelser i én pakke.
Beslutninger om undtagelser, som indholdsmæssigt er fuldkommen uafhængige af hinanden, 
bliver derved knyttet sammen. For at gøre indsigelse mod en undtagelse vil Rådet eller 
Parlamentet skulle gøre indsigelse mod alle de foreslåede undtagelser. Da det virker 
urimeligt, kan det i praksis gå ud over lovgiverens kontrolret. Undtagelser og slettelsen af 
dem bør vedtages enkeltvis.

Ændringsforslag 223
Bogusław Sonik

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Foranstaltninger vedtaget i 
overensstemmelse med stk. 1, litra b), 
gælder i højst fire år og kan fornyes. 
Kommissionen træffer i rette tid beslutning 
om ansøgninger om fornyelse, der er 
indsendt senest 18 måneder før en 
undtagelses udløb.

2. Foranstaltninger af A-typen vedtaget i 
overensstemmelse med stk. 1, litra b), skal 
revideres hvert fjerde år. I forbindelse 
med revisionen fastslår Kommissionen 
under hensyntagen til videnskabelige og 
tekniske data, om betingelserne i litra b) 
ikke længere er opfyldt. Hvis 
betingelserne i litra b) fortsat er opfyldt, 
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forlænger Kommissionen undtagelsens 
gyldighed indtil den efterfølgende 
revision. I overensstemmelse med artikel 
5a indgiver den erhvervsdrivende eller 
dennes repræsentant en anmodning om at 
indføre en ny undtagelse.

Or. pl

Begrundelse

W tej poprawce znajdują się ścisłe wymagania dla Komisji odnośnie do postępowania z 
wyjątkami typu „A” włączonymi do załącznika V, dla których obowiązuje 4-letni okres 
pomiędzy przeglądami.. Komisja tylko przeprowadzając przegląd wyjątku może przyjąć 
techniczne i naukowe dowody i stwierdzić, że wyjątek należy wykasować lub wznowić. 
Komisja jest również zobowiązana do przeglądu technicznego i naukowego wszystkich 
wyjątków typu „A” z załącznika V. (poprawka powinna być brana pod uwagę łącznie z 
poprawką (art. 5.1bb; art. 5.1, art. 5.1cc art. 5.2; art. 5.2a oraz załącznikiem V i VI)

Ændringsforslag 224
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Foranstaltninger vedtaget i 
overensstemmelse med stk. 1, litra b), 
gælder i højst fire år og kan fornyes. 
Kommissionen træffer i rette tid beslutning 
om ansøgninger om fornyelse, der er 
indsendt senest 18 måneder før en 
undtagelses udløb.

2. Foranstaltninger vedtaget i 
overensstemmelse med stk. 1, litra b), 
angiver revisionsdatoen for tilføjelsen af 
materialer og anvendelser af EEE i bilag 
V og VI efter en konkret vurdering. Der 
skal i proceduren for angivelse af en 
undtagelses gyldighedsperiode navnlig 
tages højde for de passende perioder, der 
kræves for at markedsføre EEE, som 
indeholder alternative stoffer, og udstyrets 
tekniske funktion og pålidelighed.
En ansøgning om undtagelse eller 
fornyelse skal indsendes til Kommissionen 
senest 30 måneder, inden undtagelsen 
ophører.
Kommissionen træffer beslutning om 
ansøgninger om undtagelse eller fornyelse, 
der er indsendt senest 9 måneder efter 
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indgivelsen af ansøgningen. 
Hvis Kommissionen beslutter ikke at 
forny en undtagelse, offentliggør den en 
begrundelse og de modtagne 
bemærkninger.

Or. en

Begrundelse

Den "one size fits all"-model, som Kommissionen foreslår ved at fastsætte en maksimal 
gyldighedsperiode på 4 år for alle undtagelser i RoHS-direktivet, er uigennemførlig. I 
betragtning af de innovations- og investeringscyklusser, der kendetegner elektrisk og 
elektronisk udstyr med langsigtede produktkøreplaner, er de foreslåede tidsrammer ikke 
realistiske. Der bør fastsættes en realistisk og begrundet tidsramme i hvert enkelt tilfælde.

Ændringsforslag 225
Chris Davies

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Foranstaltninger vedtaget i 
overensstemmelse med stk. 1, litra b), 
gælder i højst fire år og kan fornyes. 
Kommissionen træffer i rette tid beslutning 
om ansøgninger om fornyelse, der er 
indsendt senest 18 måneder før en 
undtagelses udløb.

2. Foranstaltninger vedtaget i 
overensstemmelse med stk. 1, litra b), kan 
fornyes efter en konkret vurdering og 
gælder, indtil Kommissionen enten 
beslutter at forny eller slette undtagelsen i 
forbindelse med en tidsbegrænset 
revision, forudsat at ansøgningen om 
fornyelse er indgivet senest 18 måneder 
inden undtagelsens udløb. Kommissionen 
træffer senest 6 måneder før en 
undtagelses udløb beslutning om 
ansøgninger om fornyelse, der er indsendt 
inden for de angivne tidsrammer.

Kommissionen beslutter, om den 
indrømmer eller afviser en undtagelse 
senest 12 måneder efter modtagelsen af 
en ansøgning om undtagelse for 
produkter, der i øjeblikket ikke er omfattet 
af direktivets anvendelsesområde.
a) Når Kommissionen træffer beslutning 
om at tilføje materialer og dele af EEE i 
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bilag V og VI, angiver den:
– de specifikke materialer og dele af EEE, 
der skal være omfattet af bilag V og VI
– i givet fald, ændring(er) af 
nummereringen i bilag V og VI
– overgangsordninger:
– den eller de datoer for, hvornår 
undtagelsen eller undtagelserne enten 
bliver fornyet eller slettet (herefter 
benævnt "revisionsdato(erne)".
Kommissionen skal bekræfte modtagelsen 
af hver ansøgning om undtagelser og 
tildele ansøgningen et nummer, som skal 
anvendes i al korrespondance vedrørende 
ansøgningen, indtil revisionen anses for 
at være afsluttet. Ansøgninger om at 
tilføje materialer og dele af EEE i bilag V 
og VI skal indeholde de oplysninger, der 
er fastsat i henhold til artikel 6 efter 
forskriftsproceduren med kontrol, jf. 
artikel 18, stk. 2.
b) Når Kommissionen træffer beslutning 
om at slette materialer og dele af EEE fra 
bilag V og VI, angiver den for hver 
undtagelse:
– de materialer og dele af EEE, som skal 
slettes fra bilag V og VI, og/eller når 
foranstaltninger medfører, at 
anvendelsesområdet for (en) eksisterende 
undtagelse(r) begrænses, de fornødne 
ændringer af materialer og dele af EEE i 
bilag V og VI
– i givet fald, ændringer af 
nummereringen i bilag V og VI
– overgangsordninger:
– den eller de datoer for, hvornår 
materialer og dele af EEE i bilag V og VI 
bliver slettet.

Or. en
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Begrundelse

Det er ikke hensigtsmæssigt at begrænse alle undtagelser til den samme periode på 4 år. Det 
giver mere mening at behandle hver enkelt sag særskilt, men det kræver en gennemsigtig 
procedure, der giver retssikkerhed og forudsigelighed. Der bør fastsættes en frist for 
Kommissionens overvejelser af nye undtagelser, så der kan sikres en øget retssikkerhed.

Ændringsforslag 226
Christofer Fjellner

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Foranstaltninger vedtaget i 
overensstemmelse med stk. 1, litra b), 
gælder i højst fire år og kan fornyes. 
Kommissionen træffer i rette tid beslutning 
om ansøgninger om fornyelse, der er 
indsendt senest 18 måneder før en 
undtagelses udløb.

2. Foranstaltninger vedtaget i 
overensstemmelse med stk. 1, litra b), 
angiver revisionsdatoen for tilføjelsen af 
materialer og anvendelser af EEE i bilag 
V og VI efter en konkret vurdering.
Der skal i proceduren for angivelse af en 
undtagelses gyldighedsperiode navnlig 
tages højde for de passende perioder, der 
kræves for at markedsføre EEE, som 
indeholder alternative stoffer, og udstyrets 
tekniske funktion og pålidelighed.
En ansøgning om undtagelse eller 
fornyelse skal indsendes til Kommissionen 
senest 30 måneder inden undtagelsens
ophør.
Kommissionen træffer beslutning om 
ansøgninger om undtagelse eller fornyelse 
senest 9 måneder efter indgivelsen af 
ansøgningen.
Hvis Kommissionen beslutter ikke at 
forny en undtagelse, offentliggør den en 
begrundelse og de modtagne 
bemærkninger.

Or. en

Begrundelse

Hensigten må være at fremme fornyelse og fremstille mere miljøvenlige produkter. Produkter 
har yderst forskelllige produktcyklusser, nogle korte og andre meget længere. Derfor bør der 
gives undtagelser efter fleksible tidsperioder. Det gør det muligt at give undtagelser på et 
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realistisk og gennemførligt grundlag, og begrænser ikke undtagelserne til fire år.

Ændringsforslag 227
Julie Girling

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Foranstaltninger vedtaget i 
overensstemmelse med stk. 1, litra b), 
gælder i højst fire år og kan fornyes. 
Kommissionen træffer i rette tid beslutning 
om ansøgninger om fornyelse, der er 
indsendt senest 18 måneder før en 
undtagelses udløb.

2. Foranstaltninger vedtaget i 
overensstemmelse med stk. 1, litra b), 
angiver gyldighedsdatoen for tilføjelsen af 
materialer og anvendelser af EEE i bilag 
V og VI efter en konkret vurdering.

Der skal i proceduren for fastsættelse af 
en gyldighedsdato navnlig tages højde for 
de passende perioder, der kræves for at 
markedsføre EEE, som indeholder 
alternative stoffer, og udstyrets tekniske 
funktion og pålidelighed.
Ansøgninger om fornyelse skal indgives 
senest 18 måneder inden undtagelsens
ophør, og Kommissionen træffer 
beslutning om ansøgninger om fornyelse 
senest 6 måneder, inden den eksisterende 
undtagelse udløber. I de tilfælde hvor 
undtagelsen ikke fornyes, skal der være 
en overgangsperiode på mindst 18 
måneder, før undtagelsen trækkes tilbage, 
så erhvervsdrivende har tid til at foretage 
tilpasninger.

Or. en

Begrundelse

Den "one size fits all"-model, som Kommissionen foreslår ved at fastsætte en maksimal 
gyldighedsperiode på 4 år for alle undtagelser i RoHS-direktivet, er uigennemførlig. Det er 
også vigtigt at fastsætte en tydelig frist for Kommissionens beslutning om en mulig fornyelse 
af en undtagelse. Hvis der ikke indrømmes en undtagelse, giver den foreslåede periode på 18 
måneder producenten mulighed for at tilpasse sig situationen.
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Ændringsforslag 228
Åsa Westlund

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Foranstaltninger vedtaget i 
overensstemmelse med stk. 1, litra b), 
gælder i højst fire år og kan fornyes. 
Kommissionen træffer i rette tid beslutning 
om ansøgninger om fornyelse, der er 
indsendt senest 18 måneder før en 
undtagelses udløb.

2. Foranstaltninger vedtaget i 
overensstemmelse med stk. 1, litra b), 
gælder i indtil fire år, idet afgørelse herom 
træffes efter en konkret vurdering, for 
kategorierne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 og 11 i 
bilag I og i højst otte år, idet afgørelse 
herom træffes efter en konkret vurdering,
for kategorierne 8 og 9 i bilag I.
Undtagelser kan fornyes. Kommissionen 
træffer senest seks måneder før en 
undtagelses udløb beslutning om 
ansøgninger om fornyelse, der er indsendt 
senest 18 måneder før en undtagelses 
udløb. Hvis Kommissionen finder, at der 
er behov for mere tid til lovbestemte 
certificeringsprocedurer eller til at sikre 
en tilstrækkelig tilgængelighed af 
substitutionsprodukter end indtil 
undtagelsens udløb, giver den henstand i 
en periode efter undtagelsens udløb.
Beslutningen om henstandens længde 
træffes efter en konkret vurdering, og 
henstand kan ikke gives i mere end 18 
måneder efter undtagelsens udløb.
Foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv, vedtages i henhold til artikel 
290 i TEUF.

Or. en
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Ændringsforslag 229
Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Foranstaltninger vedtaget i 
overensstemmelse med stk. 1, litra b), 
gælder i højst fire år og kan fornyes. 
Kommissionen træffer i rette tid beslutning 
om ansøgninger om fornyelse, der er
indsendt senest 18 måneder før en 
undtagelses udløb.

2. Foranstaltninger vedtaget i 
overensstemmelse med stk. 1, litra b), 
angiver gyldighedsdatoen for tilføjelsen af 
materialer og anvendelser af EEE i bilag 
V og VI efter en konkret vurdering. Der 
skal i proceduren for fastsættelse af en 
gyldighedsdato navnlig tages højde for de 
passende perioder, der kræves for at 
markedsføre EEE, som indeholder 
alternative stoffer, og udstyrets tekniske 
funktion og pålidelighed. Kommissionen 
træffer beslutning om ansøgninger om 
fornyelse senest 9 måneder efter 
indgivelsen af ansøgningen om fornyelse. 
Ansøgningen om fornyelse skal være
indsendt senest 27 måneder før en 
undtagelses udløb.

Or. en

Begrundelse

Den "one size fits all"-model, som Kommissionen foreslår, er uigennemførlig: I betragtning af 
de innovations- og investeringscyklusser, der kendetegner elektrisk og elektronisk udstyr med 
langsigtede produktkøreplaner, er de foreslåede tidsrammer ikke realistiske. Der bør 
fastsættes en realistisk tidsramme i hvert enkelt tilfælde.

Ændringsforslag 230
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Foranstaltninger vedtaget i 
overensstemmelse med stk. 1, litra b), 
gælder i højst fire år og kan fornyes. 
Kommissionen træffer i rette tid 

2. Foranstaltninger vedtaget i 
overensstemmelse med stk. 1, litra b), 
gælder i indtil fire år. Der kan på grundlag 
af de forelagte oplysninger i ansøgningen 
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beslutning om ansøgninger om fornyelse, 
der er indsendt senest 18 måneder før en 
undtagelses udløb.

undtagelsesvist gives tilladelse til en 
længere undtagelsesperiode efter en 
konkret vurdering.
Kommissionen træffer beslutning om en 
ansøgning om undtagelse eller fornyelsen 
af en undtagelse senest 9 måneder efter 
indgivelsen af ansøgningen. Ansøgninger 
om fornyelse skal være indsendt senest 18 
måneder før en undtagelses udløb.
Hvis Kommissionen afviser en ansøgning 
om fornyelse, indrømmer den en 
henstandsperiode for markedsføringen af 
udstyret, med undtagelse af de tilfælde 
hvor en fortsat markedsføring udgør en 
uacceptabel risiko for menneskers 
sundhed eller miljøet. Henstandsperioden 
må ikke overstige 6 måneder for 
markedsføringen og yderligere 18 
måneder for anvendelsen af det 
pågældende udstyr.

Or. en

Begrundelse

De konkrete behov i flere industrielle sektorer bør i højere grad afspejles i teksten, end det er 
tilfældet i ændringsforslag 42 i betænkningsudkastet. F.eks. har en række medicinsk udstyr 
(bl.a. apparater til billeddiagnostik og kirurgiske robotter) lange udviklingscyklusser (5-8 år).
Derfor vil den henstandsperiode på 18 måneder, som ordføreren har foreslået, ikke være 
tilstrækkelig for anvendelser af afgørende medicinsk udstyr. Der er desuden behov for at 
kunne forlænge tidsfristen efter en konkret vurdering og med forbehold for en passende 
begrundelse.

Ændringsforslag 231
Jill Evans

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Foranstaltninger vedtaget i 
overensstemmelse med stk. 1, litra b), 
gælder i højst fire år og kan fornyes. 
Kommissionen træffer i rette tid 
beslutning om ansøgninger om fornyelse, 

2. Foranstaltninger vedtaget i 
overensstemmelse med stk. 1, litra b), 
gælder i op til fire år, idet afgørelse herom 
træffes efter en konkret vurdering, og kan 
fornyes. 
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der er indsendt senest 18 måneder før en 
undtagelses udløb.

Or. en

(Delvis erstatning af ordførerens ændringsforslag 42. Knyttet til ændringsforslaget om en ny 
artikel 5, stk. 2c)

Begrundelse

Det skal gøres klart, at beslutninger om undtagelser skal træffes i de enkelte tilfælde. Det 
foreslås, at Kommissionens beslutningsprocedure tydeliggøres med angivelsen af præcise 
frister i et andet stykke i denne artikel.

Ændringsforslag 232
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Foranstaltninger vedtaget i 
overensstemmelse med stk. 1, litra b), 
gælder i højst fire år og kan fornyes. 
Kommissionen træffer i rette tid beslutning 
om ansøgninger om fornyelse, der er 
indsendt senest 18 måneder før en 
undtagelses udløb.

2. Foranstaltninger vedtaget i 
overensstemmelse med stk. 1, litra b), 
gælder i indtil fire år, idet afgørelse herom 
træffes efter en konkret vurdering, for 
kategorierne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 og 11 i 
bilag I og i højst otte år, idet afgørelse 
herom træffes efter en konkret vurdering,
for kategori 8 og kategori 9, industrielle 
instrumenter, i bilag I. Undtagelser kan 
fornyes. Ved afgørelsen af undtagelsens 
varighed tager Kommissionen hensyn til 
den socioøkonomiske belastning.
Kommissionen træffer senest seks 
måneder før en undtagelses udløb
beslutning om ansøgninger om fornyelse, 
der er indsendt senest 18 måneder før en 
undtagelses udløb. Hvis Kommissionen 
finder, at der er behov for mere tid til 
lovbestemte certificeringsprocedurer eller 
til at sikre en tilstrækkelig tilgængelighed 
af substitutionsprodukter end indtil 
undtagelsens udløb, giver den henstand i 
en periode efter undtagelsens udløb.
Beslutningen om henstandens længde 
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træffes efter en konkret vurdering, og 
henstand kan ikke gives i mere end 18 
måneder efter undtagelsens udløb. De 
specifikke undtagelser i bilag V, VI og 
VIa skal forsynes med en klar angivelse af 
nøgledatoer og frister, bl.a. undtagelsens 
udløbsdato, fristen for ansøgningen om 
fornyelse og udløbsdatoen for 
overgangsperioden, i tilfælde af at en 
fornyelse ikke godkendes. Hvis en 
ansøgning om fornyelse er blevet 
fremsendt inden ansøgningsfristens sidste 
dag, men der ikke er truffet en beslutning 
inden for den ovennævnte tidsramme, er 
undtagelserne fortsat gyldige efter den 
angivne dato for revisionen, indtil der 
træffes en beslutning om ansøgningen om 
fornyelse.
Foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv, vedtages i henhold til artikel 
290 i TEUF.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for tydelige frister og andre datoer i forbindelse med undtagelsesproceduren for 
at øge ansøgernes retssikkerhed og planlægningssikkerhed. Alle nyligt indrømmede og 
fornyede undtagelser skal fortsat være gyldige efter den angivne dato for revisionen, indtil 
der træffes en afgørelse om fornyelsen, forudsat at der blev fremsendt en ansøgning til 
Kommissionen senest på ansøgningsfristens sidste dag(e). Medicinsk udstry (kategori 8) og 
industrielle overvågnings- og reguleringsinstrumenter (under kategori 9) bør kunne 
indrømmes undtagelser af en maksimal varighed på 8 år.

Ændringsforslag 233
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Foranstaltninger vedtaget i 
overensstemmelse med stk. 1, litra b), 
gælder i højst fire år og kan fornyes. 

2. Foranstaltninger vedtaget i 
overensstemmelse med stk. 1, litra b), 
gælder i højst fire år og kan fornyes. 
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Kommissionen træffer i rette tid beslutning 
om ansøgninger om fornyelse, der er 
indsendt senest 18 måneder før en 
undtagelses udløb.

Foranstaltninger, der er vedtaget i 
overensstemmelse med stk. 1, litra b), skal 
have en gyldighedsperiode på otte år for 
de anvendelser, der er opført under 
kategori 9, industrielle overvågnings- og 
reguleringsinstrumenter, og kan fornyes.
Kommissionen træffer i rette tid beslutning 
om ansøgninger om fornyelse, der er 
indsendt senest 18 måneder før en 
undtagelses udløb.

Or. en

Begrundelse

Undtagelser for industrielle overvågnings- og reguleringsinstrumenter skal udløbe efter otte 
år på grund af de lange godkendelsesperioder for at opfylde sektorens høje standarder for 
pålidelighed. Pålidelige substitutionsprodukter for kritiske anvendelser, såsom bly i den 
strålingsbeskyttelse, der anvendes i kræftbehandlingen, er og vil ikke være tilgængelige i flere 
årtier. Produkterne ændres hvert syvende til tiende år. Der bør derfor gælde en 8-årig 
gyldighedsperiode for industrielle undtagelser under kategori 9.

Ændringsforslag 234
Bogusław Sonik

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Foranstaltninger af B-typen vedtaget i 
overensstemmelse med stk. 1, litra bb), 
skal revideres hvert 10. år og kan fornyes. 
På grundlag af de indsendte ansøgninger 
suppleret med egne videnskabelige og 
tekniske data konstaterer Kommissionen, 
om betingelserne i stk. 1, litra bb, ikke 
længere er opfyldt. Hvis Kommissionen 
afgør, at betingelserne fastsat i stk. 1, litra 
bb, fortsat er opfyldt, fornyr 
Kommissionen undtagelsen og fastsætter 
en dato for den næste revision, men 
tidsrummet fra den seneste revision må 
ikke være kortere end fem år. 
Ansøgninger om undtagelse eller deres 
fornyelse indgives af erhvervsdrivende 
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eller deres repræsentanter i 
overensstemmelse med artikel 5a.

Or. pl

Begrundelse

Poprawka zawiera ścisłe wytyczne dla Komisji odnośnie postępowania z wyjątkami typu „B” 
włączonymi do załącznika V, dla których obowiązuje 10-letni okres przeglądu. Komisja 
rozpatrzy wnioski o przedłużenie okresu przeglądu danego rozwiązania tylko, jeżeli 
przedsiębiorcy wypełnią wniosek i prześlą go do komisji zgodnie z art. 5a. Odciąży to Komisję 
z potrzeby przeglądu wszystkich wyjątków raz na cztery lata. Komisja powinna we wnioskach 
otrzymać od przedsiębiorców wystarczające dowody, aby bez obszernej weryfikacji 
wspomagana przez komitet podąć decyzję.(poprawka powinna być brana pod uwagę łącznie z 
poprawką (art. 5.1bb; art. 5.1, art. 5.1cc art. 5.2; art. 5.2a.

Ændringsforslag 235
Chris Davies

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I de tilfælde hvor en undtagelse ikke 
indrømmes eller fornyes, skal der være en 
overgangsperiode på mindst 12 måneder, 
så erhvervsdrivende har tid til at foretage 
tilpasninger. Er Kommissionen af den 
opfattelse, at der er behov for mere end 12 
måneder, kan overgangsperioden 
forlænges efter en konkret vurdering.

Or. en

Begrundelse

I dette ændringsforslag foreslås det, at der vedtages en fast overgangsperiode på 12 måneder 
for produkttilpasningen, når en undtagelse ikke fornyes eller indrømmes.
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Ændringsforslag 236
Jill Evans

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Ansøgninger om indrømmelse eller 
fornyelse af undtagelse fra artikel 4, stk. 
1, skal  indgives i henhold til bilag Vlb. 
Den oprindelige anmodning skal 
ajourføres i ansøgningen om fornyelse af 
undtagelse således, at den afspejler den 
seneste udvikling;

Or. en

(Skal ses i sammenhæng med ændringsforslaget om tilføjelse af et nyt bilag VIb og 
ændringsforslaget, hvorefter artikel 6, stk. 1, første led, slettes).

Begrundelse

Dette ændringsforslag tager udgangspunkt i de aktuelle drøftelser i Rådet. Der bør være 
entydige krav til ansøgere, som anmoder om indrømmelse eller fornyelse af en undtagelse. En 
ansøgning om fornyelse skal ajourføres således, at den afspejler den seneste udvikling.

Ændringsforslag 237
Jill Evans

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Kommissionen skal 
a) bekræfte, at den har modtaget 
ansøgningen, ved senest 15 dage herefter 
at sende en skriftlig bekræftelse. I 
bekræftelsen anføres datoen for 
ansøgningens modtagelse
b) omgående underrette medlemsstaterne 
om ansøgningen og stille ansøgningen og 
eventuelle supplerende oplysninger, som 
er indgivet af ansøgeren,
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til rådighed for dem
c) stille et sammendrag af ansøgningen til 
rådighed for offentligheden.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens umiddelbare forpligtelser efter modtagelse af en ansøgning bør klarlægges.

Ændringsforslag 238
Jill Evans

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. Ansøgninger skal indgives senest 18 
måneder inden forbuddet træder i kraft, 
eller i givet fald inden undtagelsen 
ophører . Kommissionen skal træffe 
afgørelse senest seks måneder inden 
forbuddet træder i kraft, eller i givet fald 
inden undtagelsen ophører .
Ved vurderingen af undtagelsens 
varighed eller fornyelse skal 
Kommissionen tage hensyn til de 
samfundsøkonomiske virkninger. Hvis 
Kommissionen mener, at der er behov for 
mere tid inden forbuddet eller ophøret af 
undtagelsen træder i kraft for at sikre, at 
der findes passende erstatninger, kan den 
fastsætte en overgangsperiode efter 
ansøgning om forbuddet eller ophør af 
undtagelsen. Overgangsperiodens 
varighed fastsættes i hvert enkelt tilfælde 
og skal ikke strække sig over 18 måneder 
fra ansøgning om forbuddet eller ophør af 
undtagelsen .
Kommissionen vedtager disse 
foranstaltninger i form af delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
18.
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Or. en

(Delvis udskiftning  af ordførerens ændringsforslag 42. Skal ses i sammenhæng med 
udskiftningen af den tidligere "forskriftsprocedure med kontrol" med den nye procedure med 

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

Begrundelse

Erhvervsdrivende kræver retssikkerhed i forbindelse med undtagelser. Kommissionen bør 
derfor have en tidsfrist for sine afgørelser. Der kan tildeles en overgangsperiode på op til 18 
måneder fra ansøgning om forbud eller ophør af undtagelsen til sikring af korrekt tilpasning. 
Dette medfører en overgangsperiode på op til 24 måneder, som ifølge de erhvervsdrivende 
giver dem tilstrækkelig tid til at tilpasse sig. Der skal tages højde for samfundsøkonomiske 
hensyn, når varigheden af en undtagelse fastsættes.

Ændringsforslag 239
Jill Evans

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen hører bl.a. 
producenterne af elektrisk og elektronisk 
udstyr, genvindingsvirksomheder, 
behandlingsvirksomheder, 
miljøorganisationer og arbejdstager- og 
forbrugersammenslutninger, inden den 
ændrer bilagene.

3. Kommissionen hører bl.a. 
erhvervsdrivende, 
genvindingsvirksomheder, 
behandlingsvirksomheder, 
miljøorganisationer og arbejdstager- og 
forbrugersammenslutninger, inden den 
ændrer bilag V, VI og VIa. Bemærkninger 
modtaget af Kommissionen i forbindelse 
med disse høringer skal gøres offentligt 
tilgængeligt. Kommissionen skal redegøre 
for den modtagne information og gøre 
den offentligt tilgængelig.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen bør kun have bemyndigelse til at ændre visse bilag ved hjælp af delegerede 
retsakter. Termen erhvervsdrivende bør bruges i overensstemmelse med de ændrede 
definitioner. Den sidste del genindsætter bestemmelserne i RoHS 1.0 i ændret form og 
specificerer at bemærkningerne skal gøres offentligt tilgængelige, hvilket kodificerer den 
aktuelle praksis med offentlig høring af interessenter.  Henvisningen til komitologiudvalget 
elimineres, da det ikke længere eksisterer i henhold til artikel 290 i TEUF).
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Ændringsforslag 240
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen hører bl.a. producenterne 
af elektrisk og elektronisk udstyr, 
genvindingsvirksomheder, 
behandlingsvirksomheder, 
miljøorganisationer og arbejdstager- og 
forbrugersammenslutninger, inden den 
ændrer bilagene.

3. Kommissionen gennemfører en 
konsekvensanalyse og hører producenterne 
af elektrisk og elektronisk udstyr, 
genvindingsvirksomheder, 
behandlingsvirksomheder, 
miljøorganisationer og arbejdstager- og 
forbrugersammenslutninger, inden den 
ændrer bilagene.

Or. en

Begrundelse

Det er en absolut nødvendighed, at der gennemføres en fuld konsekvensanalyse baseret på 
videnskabelig dokumentation, inden flere nye tilsætningsstoffer omfattes af restriktioner i 
henhold til RoHS. Uden en grundig vurdering af alternativerne er det umuligt i tilstrækkelig 
grad at vurdere, om den foreslåede restriktion vil være en nettogevinst for menneskers 
sundhed og miljøet.

Ændringsforslag 241
Chris Davies

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen hører bl.a. producenterne 
af elektrisk og elektronisk udstyr, 
genvindingsvirksomheder, 
behandlingsvirksomheder, 
miljøorganisationer og arbejdstager- og 
forbrugersammenslutninger, inden den 
ændrer bilagene.

3. Kommissionen gennemfører en 
konsekvensanalyse og hører  
producenterne af elektrisk og elektronisk 
udstyr, genvindingsvirksomheder, 
behandlingsvirksomheder, 
miljøorganisationer og arbejdstager- og 
forbrugersammenslutninger, inden den 
ændrer bilagene.
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Or. en

Ændringsforslag 242
Bogusław Sonik

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis materialer eller komponenter er 
optaget i bilag V og VI i dette direktiv på 
basis af artikel 5, stk. 1, litra b), heri, 
anses disse anvendelser også for at være 
undtaget fra godkendelseskravene i 
artikel 58, stk. 2, i forordning (EF) nr. 
1907/2006.

udgår

Or. pl

Begrundelse

Bestemmelsen i artikel 5.4 indfører retlig usikkerhed mellem RoHS-direktivet og REACH-
forordningen. Undtagelser, der bedømmes på grundlag af kriterierne i RoHS-direktivet, må 
ikke have indvirkning på bestemmelserne i REACH-forordningen. Det vil også skabe kaos 
blandt de erhvervsdrivende, der ikke vil vide, hvor de skal søge efter informationer.

Ændringsforslag 243
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis materialer eller komponenter er 
optaget i bilag V og VI i dette direktiv på 
basis af artikel 5, stk. 1, litra b), heri, anses 
disse anvendelser også for at være undtaget 
fra godkendelseskravene i artikel 58, stk. 2, 
i forordning (EF) nr. 1907/2006.

4. Hvis materialer eller komponenter er 
optaget i bilag V og VI i dette direktiv på 
basis af artikel 5, stk. 1, litra b), heri, anses 
disse anvendelser også for at være undtaget 
fra godkendelseskravene i artikel 58, stk. 2, 
i forordning (EF) nr. 1907/2006 i 
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gyldighedsperioden for den undtagelse, 
der er tildelt i henhold til dette direktiv.
Så længe anvendelsen af et tilsætningsstof 
er tilladt i overensstemmelse med 
forordning (EØF) nr. 1907/2006 skal 
sådanne anvendelser også anses som 
undtaget fra de krav, der vedrører 
ansøgning om en undtagelse, som er 
fastsat i dette direktiv i den 
gyldighedsperiode, der gælder for den 
tilladelse, der er givet i henhold til 
forordning (EØF) nr. 1907/2006 .

Or. en

Begrundelse

Udvikling af reelt innovative anordninger vil pr. definition medføre brug af de eneste kendte 
teknologiske løsninger, som er tilgængelige på designtidspunktet, og det kræver anvendelse af 
undtagelser. Krav om at opnå to undtagelser for samme anvendelse inden den kommer på 
markedet (f.eks. en RoHS-undtagelse og en godkendelse udstedt i henhold til REACH) ville 
være alt for besværligt, især eftersom størstedelen af undtagelsesordningen derfor skulle 
inkluderes.

Ændringsforslag 244
Bogusław Sonik

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionen modificerer bilag V 
ved at angive undtagelserne i detaljer og 
definere typen af hver undtagelse i 
overensstemmelse med kriterierne fastsat i 
artikel 5, stk. 1, litra b) og bb). 
Foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
18, stk. 2.

Or. pl
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Begrundelse

Bestemmelsen i artikel 5.4 indfører retlig usikkerhed mellem RoHS-direktivet REACH-
forordningen. Undtagelser, der bedømmes på grundlag af kriterierne i RoHS-direktivet, må 
ikke have indvirkning på bestemmelserne i REACH-forordningen. Det vil også skabe kaos 
blandt de erhvervsdrivende, der ikke vil vide, hvor de skal søge efter informationer. I stedet 
for denne artikel bemyndiges Kommissionen til at indføre de nødvendige ændringer i bilag V 
samt at indføre en skelnen mellem undtagelserne.

Ændringsforslag 245
Jill Evans

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionen skal senest den [...*] i 
form af delegerede retsakter i henhold til 
artikel 18 vedtage hvilke af undtagelserne 
tildelt i bilag V, der også skal finde 
anvendelse for industrielle overvågnings-
og reguleringsinstrumenter. Hvis der ikke 
er truffet nogen afgørelse på det 
tidspunkt, skal de undtagelser, der er 
indrømmet i bilag V også finde 
anvendelse for industrielle overvågnings-
og reguleringsinstrumenter .
* indsæt dato 18 måneder efter direktivets 
ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen anmodede en konsulent om at vurdere undtagelser for klasse 8 og 9 til den 
omarbejdede version. Konsulenten vurderede ikke de undtagelser, der allerede er blevet 
indrømmet for andre klasser, da man antog, at de også ville finde anvendelse for klasse 8 og 
9. Da der ikke blev udført specifik vurdering, fremførte Kommissionen dog ikke 
undtagelserne, men overlader det til virksomhederne at lave de relevante ansøgninger. 
Eftersom industrielle overvågnings- og reguleringsinstrumenter har forholdsvis lange 
designcyklusser, bør de informeres hurtigst muligt om status for undtagelserne for deres 
produkter.
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Ændringsforslag 246
Jill Evans

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Kommissionen kan ændre bilag VIb i 
form af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 18 for at 
tilføje yderligere aspekter.

Or. en

(Skal ses i sammenhæng med ændringsforslaget, der introducerer et nyt bilag VIb).

Begrundelse

Der skal skabes en mekanisme til at give Kommissionen mulighed for at tilføje yderligere 
aspekter til ansøgningen om undtagelse eller dens fornyelse.

Ændringsforslag 247
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Hvis brugen af et stof er tilladt i 
henhold til forordning (EF) nr. 
1907/2006, betragtes udstyr, der bruger 
dette stof, som værende i 
overensstemmelse med de krav, som dette 
direktiv fastlægger i den forbindelse, i den 
udstedte godkendelses gyldighedsperiode i 
henhold til forordning (EF) nr. 
1907/2006.

Or. fr

Begrundelse

I Kommissionens forslag står der, at det for materialer og komponenter, der nyder godt af en 
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undtagelse i henhold til RoHS-direktivet, ikke er nødvendigt at opnå godkendelse inden for 
rammerne af REACH. Eftersom REACH-direktivet træder i kraft før RoHS-direktivet, er det 
vigtigt at sikre, at det modsvarende direktiv ligeledes er gyldigt, så man undgår såvel 
retsusikkerhed som administrativt ekstraarbejde.

Ændringsforslag 248
Holger Krahmer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Så længe anvendelsen af et 
tilsætningsstof er tilladt i 
overensstemmelse med forordning (EØF) 
nr. 1907/2006 anses sådant udstyr for at 
overholde kravene i nærværende direktiv i 
den gyldighedsperiode, der gælder for 
godkendelsen i overensstemmelse med 
forordning (EØF) nr. 1907/2006.

Or. en

Begrundelse

Det angives i RoHS-forslaget til omarbejdning, at det ikke er nødvendigt at søge REACH-
godkendelse for RoHS-undtagelser, men der er stadig retlig usikkerhed, eftersom kravene til 
REACH-godkendelse træder i kraft tidligere end det omarbejdede RoHS-direktiv. Derfør bør 
godkendelser tildelt i henhold til REACH undtages fra RoHS i den angivne gyldighedsperiode 
for at sikre retssikkerheden for producenter af elektrisk og elektronisk udstyr.

x

Ændringsforslag 249
Bogusław Sonik

Forslag til direktiv
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
Ansøgninger om undtagelse og fornyelse 

af undtagelsesperiode
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1. Ansøgninger om undtagelse indsendes i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
de følgende punkter. 
2. Ansøgningerne indsendes til 
Kommissionen. Kommissionen:
a) bekræfter skriftligt modtagelsen af 
ansøgningen i løbet af 14 dage efter 
modtagelsen. Modtagelsesdatoen angives 
på bekræftelsen;
b) informerer omgående medlemsstaterne 
om ansøgningen og giver dem adgang til 
ansøgningen samt alle ikkebeskyttede 
oplysninger, som ansøgeren har angivet; 
c) giver offentlig adgang til et resume af 
ansøgningen nævnt i punkt 3, litra e), 
under hensyntagen til 
forretningshemmeligheder og den 
intellektuelle ejendomsret.
3. En ansøgning skal indeholde: 
a) fabrikantens navn og adresse;
b) oplysninger om det materiale eller den 
bestanddel samt de konkrete anvendelser, 
som anmodningen om undtagelse 
vedrører. Der skal også anføres 
oplysninger om materialets eller 
bestanddelens egenskaber,
c) begrundelse af undtagelsen i 
overensstemmelse med betingelserne 
fastsat i artikel 5, herunder en analyse af 
eventuelle stoffer eller alternative 
teknikker. Begrundelsen kan også 
fremlægges i form af et eksemplar med en 
beskrivelse af undersøgelserne, herunder 
uafhængige undersøgelser, der er 
verificeret af andre enheder (hvis det er 
muligt),
d) i relevante tilfælde - angivelse af 
informationer, der skal beskyttes, samt en 
verificerbar begrundelse;
e) et resume af ansøgningen, 
f) den undtagelsestype (A eller B), som 
undtagelsen vedrører.
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4. Kommissionen analyserer ansøgningen 
om tildeling af undtagelse og 
gennemfører en uafhængig undersøgelse 
til begrundelse af undtagelsen.
5. Når Kommissionen analyserer 
ansøgningen, skal den tage hensyn til 
SMV'ernes muligheder i forbindelse med 
udarbejdningen af punkt 3b og 3c.
6. Kommissionen træffer i løbet af et 
passende tidsrum en afgørelse om hver 
ansøgning, herunder ansøgninger om 
fornyelse. Ansøgninger om fornyelse på 
basis af artikel 4.2a indgives senest 24 
måneder inden undtagelsens revision. Det 
skal foregå under hensyntagen til behovet 
for at give fabrikanter retssikkerhed, 
indtil Kommissionen vedtager en
beslutning.
7. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til 
anvendelse af denne artikel under 
hensyntagen til SMV'ernes situation, 
herunder bestemmelser om et format og 
de typer oplysninger, der skal gives, når 
ansøgninger om undtagelse eller 
fornyelse indgives, herunder analyse af 
alternativer og, hvis der findes egnede 
alternativer, substitutionsplaner, som der 
henvises til i forordning (EF) nr. 
1907/2006. Foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 18, stk. 2.

Or. pl

Begrundelse

Denne artikel indfører en systematisk metode til at tilføje undtagelser og giver Kommissionen 
mandat til at oprette formularer vedrørende registrering af undtagelser.
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Ændringsforslag 250
Jill Evans

Forslag til direktiv
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
Nanomaterialer

1. Erhvervsdrivende skal informere 
Kommissionen om anvendelse af 
nanomaterialer i elektrisk og elektronisk 
udstyr og stille alle relevante data, hvad 
angår deres sundheds- og miljørisici i 
løbet af deres livscyklus, til rådighed.
2. Kommissionen skal vurdere sundheds-
og miljørisici, især hvad angår anvendelse 
og behandling, i forbindelse med 
nanomaterialer i elektrisk og elektronisk 
udstyr senest [...*] med udgangspunkt i 
den information, der er indgivet af de 
erhvervsdrivende i overensstemmelse med 
stk. 1. Resultatet skal meddeles i en 
rapport til Europa-Parlamentet og Rådet.  
Rapporten ledsages om fornødent af et 
lovgivningsforslag om passende 
risikostyring af nanomaterialer i elektrisk 
og elektronisk udstyr .
3. Erhvervsdrivende skal mærke elektrisk 
og elektronisk udstyr, der indeholder 
nanomaterialer, senest den [...**].
* indsæt dato 36 måneder efter direktivets 
ikrafttræden.
** indsæt dato 24 måneder efter 
direktivets ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Vi må sætte en stopper for de manglende oplysninger vedrørende anvendelse og 
sikkerhedsrisici i forbindelse med nanomaterialer i elektrisk og elektronisk udstyr. Der bør 
stilles krav til producenterne om indrapportering af anvendelse og sikkerhedsdata, så 
Kommissionen kan igangsætte de nødvendige juridiske foranstaltninger.  Forbrugerne bør 
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have kendskab til, hvorvidt elektrisk og elektronisk udstyr indeholder nanomaterialer.

Ændringsforslag 251
Jill Evans

Forslag til direktiv
Artikel 6 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gennemførelsesforanstaltninger Delegerede retsakter

Or. en

(Hænger sammen med udskiftningen af den tidligere "forskriftsprocedure med kontrol" med 
den nye procedure med delegerede retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde.)

Begrundelse

Med Lissabontraktaten blev artikel 290 om delegerede retsakter og artikel 291 om 
gennemførelsesretsakter introduceret. Ordet "gennemførelse" kan derfor forstås som 
afgrænset til "gennemførelsesforanstaltninger".  Men for foranstaltninger, der skal træffes i 
overensstemmelse med denne artikel, finder artikel 290 anvendelse, og ikke artikel 219. 
Terminologien bør derfor ændres i overenstemmelse hermed.

Ændringsforslag 252
Jill Evans

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager de nærmere 
bestemmelser for:

Senest […*] vedtager Kommissionen 
vedtager i form af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 18 
detaljerede regler for:
* Indsæt dato 18 måneder efter ikrafttrædelsen af 
dette direktiv.

Or. en
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(Hænger sammen med udskiftningen af den tidligere "forskriftsprocedure med kontrol" med 
den nye procedure med delegerede retsakter under artikel 290 i traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde.)

Begrundelse

Der er behov for at fastsætte en klar frist forvedtagelsen af retsakterne.

x

Ændringsforslag 253
Bogusław Sonik

Forslag til direktiv
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gennemførelsesbestemmelser udgår
Kommissionen vedtager de nærmere 
bestemmelser for:
- ansøgninger om undtagelse, herunder et 
format og de typer oplysninger, der skal 
gives, når de pågældende ansøgninger 
indgives, herunder analyse af alternativer 
og, hvis der findes egnede alternativer, 
substitutionsplaner, som der henvises til i 
forordning (EF) nr. 1907/2006
- overholdelse af de maksimale 
koncentrationsværdier anført i artikel 4, 
stk. 2
- gennemførelsen af artikel 5, stk. 2, 
under hensyntagen til behovet for at give 
fabrikanter retssikkerhed, indtil 
Kommissionen vedtager en beslutning om 
fornyelse af undtagelser.
Foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
18, stk. 2.

Or. pl
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Begrundelse

Denne artikel er nu overflødig. Bestemmelserne fra artiklen findes i artiklerne 5a, 4.8, 5.2 og 
5.2a.

Ændringsforslag 254
Jill Evans

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- ansøgninger om undtagelse, herunder et 
format og de typer oplysninger, der skal 
gives, når de pågældende ansøgninger 
indgives, herunder analyse af alternativer 
og, hvis der findes egnede alternativer, 
substitutionsplaner, som der henvises til i 
forordning (EF) nr. 1907/2006

udgår

Or. en

(Erstatter ændringsforslag 46, hænger sammen med det ændringsforslag, der indsætter en ny 
artikel 5, stk. 2a, og bilag VIb.)

Begrundelse

Dette ændringsforslag tager udgangspunkt i de aktuelle drøftelser i Rådet. Der bør være 
entydige krav til ansøgere, som anmoder om undtagelse eller fornyelse af en undtagelse.

Ændringsforslag 255
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- ansøgninger om undtagelse, herunder et 
format og de typer oplysninger, der skal 
gives, når de pågældende ansøgninger 
indgives, herunder analyse af alternativer 

- ansøgninger om undtagelse, herunder et 
format og de typer verificerbare 
oplysninger, der skal gives, samt en 
omfattende vejledning, når de pågældende 
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og, hvis der findes egnede alternativer, 
substitutionsplaner, som der henvises til i 
forordning (EF) nr. 1907/2006

ansøgninger indgives, herunder analyse af 
alternativer på livscyklusbasis og, hvis der 
findes egnede alternativer, 
substitutionsplaner, som der henvises til i 
forordning (EF) nr. 1907/2006, herunder 
den nødvendige overførselstid til 
forskriftsgodkendelse og et tilstrækkeligt 
udbud af egnede alternativer. En klar frist 
for undtagelsesprocedurer, herunder 
relevante referencer til ECHA-
procedurer, bør være tilgængelig på 
Kommissionens hjemmeside. Sagsakter og 
dokumenter, der skal indsendes ved 
ansøgning om undtagelse, skal, så vidt 
muligt, henvise til data og dokumentation 
der er nødvendig ved 
godkendelsesproceduren i henhold til 
forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH).

Or. en

Begrundelse

En automatisk overførsel af en godkendelse udstedt i henhold til REACH til en undtagelse i 
henhold til RoHS giver juridiske vanskeligheder i betragtning af de forskellige procedurer, de 
forskellige anvendelsesområder og forskellige virkninger i tredjelande. For at mindske den 
administrative byrde for ansøgere bør de nødvendige dokumenter og oplysninger i henhold til 
RoHS imidlertid i format og indhold i så høj grad som muligt i betragtning af de specifikke 
undtagelseskriterier og procedurer i RoHS svare til de respektive krav i henhold til 
godkendelsesproceduren i REACH. 

Ændringsforslag 256
Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- overholdelse af de maksimale 
koncentrationsværdier anført i artikel 4, 
stk. 2

- give de europæiske 
standardiseringsorganer mandat til 
ufortøvet at udvikle harmoniserede 
standarder for RoHS-overensstemmelse 
for alle produktkategorier på listen i bilag 
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1. Definitionen af 'homogent materiale' i 
artikel 3, pkt. 1, er det fælles 
udgangspunkt for yderligere specificering 
i standardiseringen, især angående 
prøveforberedelse;

Or. en

Begrundelse

Tekniske detaljer såsom overensstemmelse med MCV’er bør specificeres gennem etablering 
af harmoniserede standarder.

Ændringsforslag 257
Jill Evans

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- gennemførelsen af artikel 5, stk. 2, 
under hensyntagen til behovet for at give 
fabrikanter retssikkerhed, indtil 
Kommissionen vedtager en beslutning om 
fornyelse af undtagelser.

udgår

Or. en

(Hænger sammen med det ændringsforslag, der indsætter en ny artikel 5, stk. 2b.)

Begrundelse

Det foreslås, at den rette anvendelse af artikel 5, stk. 2, fastsættes i den almindelige 
lovgivningsprocedure.
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Ændringsforslag 258
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- gennemførelsen af artikel 5, stk. 2, under 
hensyntagen til behovet for at give 
fabrikanter retssikkerhed, indtil 
Kommissionen vedtager en beslutning om 
fornyelse af undtagelser.

- gennemførelsen af artikel 5, stk. 2, under 
hensyntagen til behovet for at give 
fabrikanter retssikkerhed med hensyn til 
kontrol, seneste vedtagelsestidspunkt og 
tidsfrister for kommissionsbeslutning om 
fornyelse af undtagelser.

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse sikrer  overensstemmelse med yderligere bestemmelser om 
undtagelsesproceduren i  artikel 5, stk. 2.

Ændringsforslag 259
Chris Davies, Dirk Sterckx

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- gennemførelsen af artikel 5, stk. 2, under 
hensyntagen til behovet for at give 
fabrikanter retssikkerhed, indtil 
Kommissionen vedtager en beslutning om 
fornyelse af undtagelser.

- gennemførelsen af artikel 5, stk. 2, under 
hensyntagen til behovet for at give 
fabrikanter retssikkerhed med hensyn til 
kontrol, seneste vedtagelsesdato samt 
udløbsdatoer for undtagelser.

Or. en

Begrundelse

Skal skabe større juridisk sikkerhed og forudsigeligehed.
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Ændringsforslag 260
Julie Girling

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- gennemførelsen af artikel 5, stk. 2, under 
hensyntagen til behovet for at give 
fabrikanter retssikkerhed, indtil 
Kommissionen vedtager en beslutning om 
fornyelse af undtagelser.

- gennemførelsen af artikel 5, stk. 2, under 
hensyntagen til behovet for at give 
fabrikanter retssikkerhed med hensyn til 
kontrol, seneste vedtagelsesdato samt 
udløbsdatoer for undtagelser.

Or. en

Begrundelse

Se artikel 5, stk. 2. Begreberne kontrol, seneste vedtagelsesdato og udløbsdatoer er indført i 
ændringsforslaget til artikel 5, stk. 2. For at sikre konsistens inden for undtagelsen bør led 3 i 
artikel 6 også henvise til disse begreber.

Ændringsforslag 261
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – led 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- mærkningskrav for stoffer nævnt i bilag 
IVa (nyt) i overensstemmelse med artikel 
4, stk. 1, litra b, (ny), med henblik på 
forbedret genanvendelighed. Disse krav 
skal tage hensyn til bestemmelserne i 
Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 
2005/32/EF af 6. juli 2005 om rammerne 
for fastlæggelse af krav til miljøvenligt 
design af energiforbrugende produkter og 
samtidig undgå overlap med sidstnævnte, 
men skabe synergier, hvor det er muligt. 
Der skal udvikles en standard til 
identificering og opdagelse af 
nanomaterialer, der kan bruges til dette 
direktiv, men også med henblik på en 
bredere anvendelse i anden lovgivning 
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med relevans for nanomaterialer.

Or. en

Begrundelse

For nogle stoffer har Öko-Instituts undersøgelse anbefalet en mærkning. Hvor mærkning 
forbedrer genanvendelighed og sikkerhed under WEEE-behandling samt forbrugeroplysning, 
bør den tages i betragtning. I denne sammengæng bør der også tænkes mere på at forbedre 
genanvendeligheden af plastic gennem bedre måder til at skelne plastic indeholdende halogen 
fra andre typer plastic. En optimal sammenhæng med direktivet om miljøvenligt design skal 
sikres. (Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 4, stk. 1, litra b, (nyt), og til 
ændringsforslaget til bilag IVa (nyt)).

Ændringsforslag 262
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – led 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- en udvidelse og eventuel 
institutionalisering af kanaler til 
kommunikation med tredjelande, det være 
sig gennem lovgivningsdialoger, 
internationale helpdesks eller 
uddannelsesprogrammer, for at sikre, at 
information om RoHS-bestemmelser er 
tilgængelige og forstås i tredjelande.

Or. en

Begrundelse

Eftersom importen af produkter til det fælles marked påvirkes direkte af bestemmelserne i 
RoHS-direktivet, bør det være muligt for virksomheder i tredjelande at få råd og information 
gennem lovgivningsdialoger, uddannelsesprogrammer og andet. En international helpdesk i 
ECHA, der også oplyser om særlige krav til EEE i henhold til RoHS, kunne være en af mange 
muligheder. Dette afspejler også det faktum, at RoHS er blevet en internationalt anerkendt 
lovgivning, som har inspireret til tilsvarende lovgivning i lande uden for EU.
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Ændringsforslag 263
Jill Evans

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – led 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- anvendelse af mærkningskrav for 
nanomaterialer i artikel 5a, stk. 3.

Or. en

(Hænger sammen med den nye artikel 5, stk. 3.)

Begrundelse

For at sikre en harmoniseret mærkning af nanomaterialer i EEE bør Kommissionen gives 
hjemmel til at vedtage detaljerede regler for anvendelsen af dette krav.

Ændringsforslag 264
Chris Davies

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – led 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- format og indhold af dokumenter 
indsendt i henhold til artikel 4, stk. 7. 

Or. en

Begrundelse

Skal skabe større sikkerhed.
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Ændringsforslag 265
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Justas Vincas Paleckis, Åsa 
Westlund

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen bemyndiger de europæiske 
standardiseringsorganer til ufortøvet at 
udvikle harmoniserede standarder for 
RoHS-overensstemmelse for hver 
produktkategori på listen i bilag I.

Or. en

Begrundelse

Harmoniserede standarder vil hjælpe producenter til at opnå overensstemmelse med dette 
direktiv og give de nødvendige tekniske detaljer om hver af kategorierne baseret på 
definitionen af homogent materiale.

Ændringsforslag 266
Jill Evans

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
18, stk. 2.

udgår

Or. en

(Hænger sammen med ændringsforslaget til indledningen i artikel 6, stk. 1. Hænger sammen 
med erstatningen af den tidligere "forskriftsprocedure med kontrol" med den nye procedure 

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

Omtalen af overdragelsen af beføjelser sker i indledningen til denne artikel.

Ændringsforslag 267
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen skal også inden den dato 
se på anvendelsesområdet for og 
udelukkelseslisten i dette direktiv og på 
grundlag af en omfattende 
konsekvensvurdering foreslå 
indlemmelsen af yderligere 
produktkategorier, hvis det findes 
fordelagtigt med tanke på direktivets 
formål. Der bør vies særlig 
opmærksomhed til eventuel inddragelse af 
særlige forbrugsgoder og tilbehør eller af 
udstyr, der er del af en anden slags udstyr, 
som ikke ligger inden for dette direktivs 
anvendelsesområde i henhold til artikel 2. 

Or. en

Begrundelse

Konsekvensanalyser om indlemmelsen af nye produktkategorier er kun blevet foretaget på 
fragmentarisk måde. Derfor anses en bred udelukkelsesliste for nødvendig. For udstyr med 
relevans for forbudte stoffer, der ikke er dækket tilsvarende af andre typer lovgivning, bør der 
imidlertid fremsættes forslag under næste gennemgang (bilradioer, skærme i flyvemaskiner, 
forbrugsgoder og tilbehør såsom blækpatroner, fjernbetjeninger osv.).
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Ændringsforslag 268
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Forslag til direktiv
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a
Kommissionen skal inden den [...*] 
revurdere foranstaltningerne i dette 
direktiv for om nødvendigt at tage hensyn 
til nye videnskabelige data. 
1. Inden nævnte dato og herefter hvert 
fjerde år undersøger Kommissionen 
ligeledes, hvorvidt der på grundlag af 
videnskabelige data og under hensyn til 
forsigtighedsprincippet er behov for at 
udvide listen over stoffer eller grupper af 
stoffer i bilag IV og bilag IVa, navnlig, 
men ikke udelukkende, for så vidt angår 
de i bilag III anførte stoffer.
I forbindelse med en sådan revurdering 
bør der navnlig tages hensyn til følgende 
former for belastning af sådanne stoffer 
eller grupper af stoffer:
- hvorvidt genanvendelse af EEE og 
genvinding af materialer fra affalds-EEE 
er mulig og rentabel
- den kumulative og uacceptable 
eksponering af arbejdstagere beskæftiget 
med indsamling, genanvendelse, 
genvinding og behandling af materiale fra 
affalds-EEE
- den eventuelle frigivelse af disse stoffer 
og materialer eller farlige restprodukter, 
omdannelsesprodukter eller 
nedbrydningsprodukter under produktion, 
brug, forberedelse til genanvendelse, 
genvinding eller anden behandling af 
materialer fra affalds-EEE, herunder ved 
affaldsbehandling, der ikke lever op til
den generelle standard, foretaget i EU og 
i tredjelande, navnlig varmebehandling
- muligheden for udskiftning med 
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erstatningsprodukter eller alternative 
teknologier, der har mindre negative 
virkninger på miljø, sundhed og 
forbrugersikkerhed, under hensyntagen 
til muligheden for at give dispensation til 
de ansøgninger, hvor sådanne 
erstatningsprodukter eller alternative 
teknologier ikke endnu er til rådighed.
Foranstaltninger, der har til formål at 
ændre mindre væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv, vedtages i henhold til artikel 
289 i Traktaten. Hvor stoffer fra bilag III 
anbefales af den relevante 
ekspertundersøgelse og ikke optræder i 
forslaget til behandling, bør 
Kommissionen give en særlig 
begrundelse. Når der fremsættes 
ændringsforslag til bilag IV og IVa, bør 
der henvises til alle relevante dokumenter, 
kemiske sikkerhedsrapporter eller 
risikovurderinger indleveret til European 
Chemical Agency i henhold til forordning 
(EF) nr. 1907/2006 eller andre 
forordninger fra Kommissionen.
* indsæt en dato, der ligger fire år efter 
ikrafttrædelsen af dette direktiv.

Or. en

Begrundelsse

Indsættelsen af et nyt bilag med stoffer, der skal mærkes (bilag IVa (nyt)) skal afspejles her.
Nye beslutninger om forbud mod stoffer er et vigtigt element i dette direktiv og bør derfor 
høre under den fælles beslutningsprocedure hvert fjerde år. Denne behandling bør baseres 
på klare kriterier, der fokuserer på EEE’s affaldsfase, men også tager menneskelig sundhed 
under produktion og brug i betragtning. Hvis Kommissionen ikke foreslår et stof til optagelse, 
som er blevet anbefalet optaget af den relevante ekspertundersøgelse, bør denne beslutning 
begrundes.
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Ændringsforslag 269
Jill Evans

Forslag til direktiv
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a
Revision

Kommissionen skal inden den [...*] 
revurdere foranstaltningerne i dette 
direktiv for om nødvendigt at tage hensyn 
til nye videnskabelige data. 
Kommissionen forelægger navnlig inden 
nævnte dato forslag om, at udstyr, der 
henhører under kategori 8, 9 og 11, skal 
være omfattet af artikel 4, stk. 1a.
Inden nævnte dato og herefter hvert 
fjerde år undersøger Kommissionen 
ligeledes, hvorvidt der på grundlag af 
videnskabelige data og under hensyn til 
forsigtighedsprincippet er behov for at 
udvide listen over stoffer eller grupper af 
stoffer i bilag IV, navnlig for så vidt angår 
de i bilag III anførte stoffer.
I forbindelse med en sådan revurdering 
tages navnlig hensyn til følgende former 
for belastning af sådanne stoffer eller 
materialer: 
- hvorvidt genanvendelse og genvinding er 
muligt og rentabelt
- den kumulative eksponering af 
arbejdstagere beskæftiget med 
indsamling, genanvendelse, genvinding 
og behandling
- den eventuelle frigivelse af disse stoffer 
og materialer eller deres farlige 
omdannelsesprodukter eller sekundært 
farligt affald, herunder ved 
affaldsbehandling, der ikke lever op til 
den generelle standard, foretaget i EU og 
i tredjelande, navnlig varmebehandling.
Kommissionen undersøger, hvorvidt det er 
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muligt at erstatte sådanne stoffer og 
materialer med mere sikre 
substitutionsstoffer ved designændringer 
eller materialer og komponenter, som ikke 
kræver materialer eller stoffer anført i 
artikel 4, stk. 1, og forelægger i givet fald 
inden nævnte dato og herefter hvert fjerde 
år forslag til Europa-Parlamentet og 
Rådet med henblik på en udvidelse af 
anvendelsesområdet for bilag IV.
* indsæt en dato, der ligger fire år efter 
ikrafttrædelsen af dette direktiv.

Or. en

(Erstatter ændringsforslag 48)

Begrundelse

RoHS-direktivet har et enkelt formål: at begrænse farlige stoffer i EEE. RoHS blev vedtaget 
efter en fælles beslutningsprocedure. Fremtidige begrænsninger bør fortsat vedtages under 
den fælles beslutningsprocedure. Direktivet bør indeholde klare kriterier for fremtidige 
revisioner af direktivet. Disse bør omfatte den økonomiske belastning ved genanvendelse og 
genvinding, eksponeringen for arbejdstagere og frigivelse til miljøet, herunder frigivelse af 
omdannelsesprodukter (såsom f.eks. dioxiner) eller dannelsen af sekundært affald (f.eks. 
farligt affald, der opstår ved forbrænding). Gennemgangen bør finde sted hvert fjerde år.

Ændringsforslag 270
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a
Revision

Kommission skal inden den [...*] 
revurdere foranstaltningerne i dette 
direktiv for om nødvendigt at tage hensyn 
til nye videnskabelige data.
Kommissionen fremlægger navnlig inden 
nævnte dato forslag om, at udstyr, der 
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henhører under kategori 8, 9 og 11, skal 
være omfattet af artikel 4, stk. 1a.
Inden nævnte dato og herefter hvert 
fjerde år undersøger Kommissionen, 
hvorvidt der på grundlag af 
videnskabelige data og under hensyn til 
forsigtighedsprincippet er behov for at 
udvide listen over stoffer eller grupper af 
stoffer i bilag IV, navnlig for så vidt angår 
de i bilag III anførte stoffer.
I forbindelse med en sådan revurdering 
tages navnlig hensyn til følgende former 
for belastning af sådanne stoffer eller 
materialer:
- negative virkninger på mennesker og 
miljø under brugen af elektrisk og 
elektronisk udstyr;
– hvorvidt genanvendelse og genvinding 
er muligt og rentabelt;
– den kumulative eksponering af 
arbejdstagere beskæftiget med 
indsamling, genanvendelse, genvinding 
og behandling;
– den eventuelle frigivelse af disse stoffer 
og materialer eller deres farlige 
omdannelsesprodukter eller sekundært 
farligt affald, herunder ved 
affaldsbehandling, der ikke lever op til 
den generelle standard, foretaget i EU og 
i tredjelande, navnlig varmebehandling.
Kommissionen undersøger, hvorvidt det er 
muligt at erstatte sådanne stoffer og 
materialer med mere sikre 
substitutionsstoffer og forelægger i givet 
fald inden nævnte dato og herefter hvert 
fjerde år forslag til Europa-Parlamentet 
og til Rådet med henblik på en udvidelse 
af anvendelsesområdet for bilag IV.
* Indsæt dato (48 måneder fra dette 
direktivs ikrafttræden).

Or. de
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Begrundelse

Direktivet bør i sine kriterier for fremtidige revisioner af direktivet også tage hensyn til 
risiciene fra farlige stoffer under brugen af EEE.

Ændringsforslag 271
Jill Evans

Forslag til direktiv
Artikel 6 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6b
Tilpasning til REACH

Hvis der under forordning (EF) nr. 
1907/2006 vedtages nye begrænsninger 
for eller ikke kan gives godkendelse til 
farlige stoffer i EEE, ændres de relevante 
bilag til nærværende direktiv i 
overensstemmelse hermed, svarende til 
solnedgangsdatoen for ikke-godkendte 
særlig problematiske stoffer eller 
begrænsningens ansøgningsdato. 
Kommissionen vedtager disse 
foranstaltninger med delegerede retsakter 
i overensstemmelse med artikel 18.

Or. en

(Erstatter ordførerens ændringsforslag 49. Hænger sammen med erstatningen af den tidligere 
"forskriftsprocedure med kontrol" med den nye procedure med delegerede retsakter i henhold 

til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde).

Begrundelse

Der er nødvendigt at indføre en mekanisme, hvorefter begrænsninger eller udfasninger af 
godkendelser vedtaget under REACH overføres til RoHS-direktivet.
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Ændringsforslag 272
Julie Girling

Forslag til direktiv
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a

Revision
Efter en grundig konsekvensvurdering 
skal Kommissionen inden den xxxx* 
forelægge Europa-Parlamentet og Rådet 
en rapport, hvori direktivets 
anvendelsesområde evalueres, og om 
nødvendigt ledsaget af forslag til 
foranstaltninger, som er nødvendige for at 
ændre direktivets anvendelsesområde til 
at omfatte alt affald i EEE.
* fire år efter ikrafttrædelsen af direktivet.

Or. en

Begrundelse

Direktivets anvendelsesområde er i øjeblikket begrænset til at omfatte kategorierne anført i 
bilag I og specificeret i bilag II. For at opnå de maksimale miljøfordele skal direktivet 
udvides til at omfatte alle former for WEEE. Direktivets anvendelsesområde skal dog ikke 
grundlæggende ændres før en fuldstændig konsekvensvurdering er blevet gennemført. Dette 
ændringsforslag fastlægger derfor, at der gennemføres en konsekvensvurdering før direktivets 
anvendelsesområde revideres og eventuelt ændres til at omfatte alle former for affald af 
elektrisk og elektronisk udstyr.

Ændringsforslag 273
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Åsa Westlund

Forslag til direktiv
Artikel 6 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis nye afgifter på begrænsning eller 
godkendelse vedtages i henhold til 
forordning (EF) nr. 1907/2006 om farlige 
stoffer i EEE, skal de relevante bilag i 
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dette direktiv tilsvarende ændres.
Foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv, vedtages i henhold til artikel 
290 i traktaten.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget sikrer sammenhæng med lovgivningen om kemiske stoffer under REACH-
forordningen. Hvis beslutninger om afgifter på begrænsning eller godkendelse af specifikke 
stoffer med relevans til EEE træffes under REACH, skal dette automatisk afspejles i bilag IV i 
RoHS-direktivet.

Ændringsforslag 274
Åsa Westlund

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Når det anses for hensigtsmæssigt som
følge af de med et produkt forbundne risici,
foretager fabrikanten med henblik på 
beskyttelse af forbrugernes sundhed og 
sikkerhed stikprøvekontrol af udbudt EEE, 
undersøger og om nødvendigt fører register 
over klager, EEE, der ikke opfylder 
kravene, og produkttilbagekaldelser og 
holder distributørerne orienteret om enhver 
sådan overvågning.

5. Som følge af de med et produkt 
forbundne risici foretager fabrikanten med 
henblik på beskyttelse af miljøet og 
menneskers sundhed og sikkerhed 
stikprøvekontrol af udbudt EEE, 
undersøger og om nødvendigt fører register 
over klager, EEE, der ikke opfylder 
kravene, og produkttilbagekaldelser og 
holder distributørerne orienteret om enhver 
sådan overvågning.

Or. sv



PE439.897v01-00 70/114 AM\809039DA.doc

DA

Ændringsforslag 275
Åsa Westlund

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Hvis en fabrikant finder eller har grund 
til at tro, at EEE, som han har bragt i 
omsætning, ikke er i overensstemmelse 
med Fællesskabets gældende 
harmoniseringslovgivning, træffer han 
straks de nødvendige foranstaltninger for at 
bringe det pågældende EEE i 
overensstemmelse med lovgivningen eller 
trækker det om nødvendigt tilbage fra 
markedet eller kalder det tilbage. Hvis 
EEE udgør en risiko, orienterer
fabrikanten straks de kompetente nationale 
myndigheder i de medlemsstater, hvor han 
har udbudt EEE, herom og giver nærmere 
oplysninger om særlig den manglende 
overensstemmelse med lovgivningen og de 
trufne foranstaltninger.

8. Hvis en fabrikant finder eller har grund 
til at tro, at EEE, som han har bragt i 
omsætning, ikke er i overensstemmelse 
med Fællesskabets gældende 
harmoniseringslovgivning, træffer han 
straks de nødvendige foranstaltninger for at 
bringe det pågældende EEE i 
overensstemmelse med lovgivningen eller 
trækker det om nødvendigt tilbage fra 
markedet eller kalder det tilbage. 
Fabrikanten skal straks orientere de 
kompetente nationale myndigheder i de 
medlemsstater, hvor han har udbudt EEE, 
herom og giver nærmere oplysninger om 
særlig den manglende overensstemmelse 
med lovgivningen og de trufne 
foranstaltninger.

Or. sv

Begrundelse

Det er vigtigt, at myndighederne får information om, hvad der er sket, så de kan foretage en 
uafhængig risikoanalyse.

Ændringsforslag 276
Åsa Westlund

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. På grundlag af en kompetent national 
myndigheds begrundede anmodning giver 
fabrikanten denne al den information og 
dokumentation, der er nødvendig for at 
konstatere EEE's overensstemmelse med 
lovgivningen, på et for denne myndighed 

9. På grundlag af en kompetent national 
myndigheds anmodning giver fabrikanten 
denne al den information og 
dokumentation, der er nødvendig for at 
konstatere EEE's overensstemmelse med 
lovgivningen, på et for denne myndighed 
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let forståeligt sprog. Hvis myndigheden 
anmoder herom, samarbejder han med den 
om foranstaltninger, der træffes for at 
undgå risici, som EEE, han har bragt i 
omsætning, udgør.

let forståeligt sprog. Hvis myndigheden 
anmoder herom, samarbejder han med den 
om foranstaltninger, der træffes for at 
undgå risici, som EEE, han har bragt i 
omsætning, udgør.

Or. sv

Begrundelse

For at kunne udføre sin tilsynsforpligtelse skal myndighederne kunne anmode om relevant 
information.

Ændringsforslag 277
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. På grundlag af en kompetent national 
myndigheds begrundede anmodning giver 
fabrikanten denne al den information og 
dokumentation, der er nødvendig for at 
konstatere EEE's overensstemmelse med 
lovgivningen, på et for denne myndighed 
let forståeligt sprog. Hvis myndigheden 
anmoder herom, samarbejder han med 
den om foranstaltninger, der træffes for at 
undgå risici, som EEE, han har bragt i 
omsætning, udgør.

9. På grundlag af en kompetent national 
myndigheds begrundede anmodning giver 
fabrikanten denne al den information og 
dokumentation, der er nødvendig for at 
konstatere EEE's overensstemmelse med 
lovgivningen, på et for denne myndighed 
let forståeligt sprog.

Or. en

Begrundelse

Fabrikanternes forpligtelser til produkter, som ikke opfylder kravene, finder allerede 
anvendelse i andre direktiver om produksikkerhed efter den nye metode.



PE439.897v01-00 72/114 AM\809039DA.doc

DA

Ændringsforslag 278
Julie Girling

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at sørge for, at EF-
overensstemmelseserklæringen og den 
tekniske dokumentation står til rådighed 
for de nationale tilsynsmyndigheder i ti år.

a) at sørge for, at EF-
overensstemmelseserklæringen og den 
tekniske dokumentation står til rådighed 
for de nationale tilsynsmyndigheder i ti år,
efter at EEE er blevet placeret på 
markedet.

Or. en

Begrundelse

Formuleringen ”gøre tilgængelig på markedet”’ erstattes af ”bringes i omsætning”. Den nye 
juridiske ramme henviser altid til “bringes i omsætning”, når der defineres en startdato for 
den tidsfrist, hvori overensstemmelseserklæringen skal bevares. Dette skyldes, at ”bringes i 
omsætning " betyder ”den første tilgængeliggørelse af et produkt på ”Fællesskabets marked” 
(artikel R1, stk. 2 i forordning nr. 768/2008/EF), og som derfor er én fast dato. Til 
modsætning kan et produkt have flere datoer for ”gjort tilgængelig” og en sådan henvisning 
vil derfor føre til juridisk usikkerhed.

Ændringsforslag 279
Jill Evans

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at sørge for, at EF-
overensstemmelseserklæringen og den 
tekniske dokumentation står til rådighed 
for de nationale tilsynsmyndigheder i ti år.

a) at sørge for, at EF-
overensstemmelseserklæringen og den 
tekniske dokumentation står til rådighed 
for de nationale tilsynsmyndigheder i ti år,
efter at EEE er blevet placeret på 
markedet.

Or. en

(Erstatter ændringsforslag 56)
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Begrundelse

Tidsfristen på 10 år skal have et præcist starttidspunkt.

Ændringsforslag 280
Chris Davies, Dirk Sterckx

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at sørge for, at EF-
overensstemmelseserklæringen og den 
tekniske dokumentation står til rådighed 
for de nationale tilsynsmyndigheder i ti år.

a) at sørge for, at EF-
overensstemmelseserklæringen og den 
tekniske dokumentation står til rådighed 
for de nationale tilsynsmyndigheder i ti år,
efter at EEE er blevet placeret på 
markedet.

Or. en

Begrundelse

Der tilsigtes en større sikkerhed. EU-lovgivningen definerer ”bringes i omsætning"som ”den 
første tilgængeliggørelse af et produkt på Fællesskabets marked” og er derfor én fast dato.

Ændringsforslag 281
Julie Girling

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Importørens navn, registrerede 
firmanavn eller registrerede varemærke og 
kontaktadresse skal fremgå af EEE eller, 
hvis dette ikke er muligt, af emballagen 
eller af et dokument, der ledsager EEE.

3. Med mindre navn og adresse på den 
bemyndigede repræsentant fremgår, skal
importørens navn, registrerede firmanavn 
eller registrerede varemærke og 
kontaktadresse fremgå af EEE eller, hvis 
dette ikke er muligt, af emballagen eller af 
et dokument, der ledsager EEE.

Or. en
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Begrundelse

Udover navngivning af importøren er navngivning af den bemyndigede repræsentant 
unødvendig og giver unødvendige administrative byrder. Dette gælder navnlig, når produktet 
er importeret af flere parter. Dette vil undgå en unødvendig administrativ byrde for industrien 
og forvirring for kunderne.

Ændringsforslag 282
Chris Davies, Dirk Sterckx

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Importørens navn, registrerede 
firmanavn eller registrerede varemærke og 
kontaktadresse skal fremgå af EEE eller, 
hvis dette ikke er muligt, af emballagen 
eller af et dokument, der ledsager EEE.

3. Importørens navn, registrerede 
firmanavn eller registrerede varemærke og 
kontaktadresse skal fremgå af EEE eller af 
emballagen eller af et dokument, der 
ledsager EEE.

Or. en

Begrundelse

Der tilsigtes større gennemsigtighed og fjernelse af tvister om fortolkningen af ”hvis dette 
ikke er muligt "

Ændringsforslag 283
Jill Evans

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Importøren opbevarer i ti år en kopi af 
EF-overensstemmelseserklæringen, så den 
står til rådighed for 
markedsovervågningsmyndighederne, og 
sikrer, at den tekniske dokumentation kan 
stilles til rådighed for disse myndigheder, 
hvis de anmoder herom.

7. Importøren opbevarer i ti år, efter at 
EEE er blevet placeret på markedet, en 
kopi af EF-overensstemmelseserklæringen, 
så den står til rådighed for 
markedsovervågningsmyndighederne, og 
sikrer, at den tekniske dokumentation kan 
stilles til rådighed for disse myndigheder, 
hvis de anmoder herom.
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Or. en

(Erstatter ændringsforslag 59)

Begrundelse

Tidsfristen på 10 år skal have et præcist starttidspunkt.

Ændringsforslag 284
Julie Girling

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Importøren opbevarer i ti år en kopi af 
EF-overensstemmelseserklæringen, så den 
står til rådighed for 
markedsovervågningsmyndighederne, og 
sikrer, at den tekniske dokumentation kan 
stilles til rådighed for disse myndigheder, 
hvis de anmoder herom.

7. Importøren opbevarer i ti år, efter at 
EEE er blevet placeret på markedet, en 
kopi af EF-overensstemmelseserklæringen,
så den står til rådighed for 
markedsovervågningsmyndighederne, og 
sikrer, at den tekniske dokumentation kan 
stilles til rådighed for disse myndigheder, 
hvis de anmoder herom.

Or. en

Justification

This text is consistent with  Article 7(3) of the Commission proposal, module A of Annex II to 
Decision No 768/2008/EC which is referred to in Article 7(2) of the Commission 
proposal.When referring to the time period for which the DoC must be retained, Decision No 
768/2008/EC always refers to “placed on the market” and never to “made available”.  This 
is because “placing on the market” means “the first making available of a product on the 
Community market” (ref. Article R1(2) of Decision No 768/2008/EC) and which is a therefore 
single fixed date.  In contrast, a product can have multiple "made available" dates.
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Ændringsforslag 285
Chris Davies, Dirk Sterckx

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Importøren opbevarer i ti år en kopi af 
EF-overensstemmelseserklæringen, så den 
står til rådighed for 
markedsovervågningsmyndighederne, og 
sikrer, at den tekniske dokumentation kan 
stilles til rådighed for disse myndigheder, 
hvis de anmoder herom.

7. Importøren opbevarer i ti år, efter at 
EEE er blevet placeret på markedet, en 
kopi af EF-overensstemmelseserklæringen, 
så den står til rådighed for 
markedsovervågningsmyndighederne, og 
sikrer, at den tekniske dokumentation kan 
stilles til rådighed for disse myndigheder, 
hvis de anmoder herom.

Or. en

Begrundelse

Der tilsigtes større sikkerhed. EU lovgivningen definerer ”bringes i omsætning" som ”den 
første tilgængeliggørelse af et produkt på Fællesskabets marked” og er derfor én fast dato.

Ændringsforslag 286
Jill Evans

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når distributøren udbyder EEE, handler 
han med fornøden omhu i forhold til de 
gældende krav.

1. Når distributøren udbyder EEE, handler 
han med fornøden omhu i forhold til de 
gældende krav, navnlig at EEE er forsynet 
med CE-mærkning, som er ledsaget af 
den krævede dokumentation på et sprog, 
der er let forståeligt for forbrugere og 
andre slutbrugere i de medlemslande, 
hvor EEE udbydes, og at fabrikanten og 
importøren har opfyldt kravene i artikel 7, 
stk. 6, artikel 7, stk. 7 og artikel 9, stk. 3.

Or. en

(Hænger sammen med ændringsforslaget til artikel 10, stk. 2, afsnit 1)
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Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at fremhæve specifikke bestemmelser i forbindelse med 
distibutørernes forpligtelse om fornøden omhu.

Ændringsforslag 287
Jill Evans

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Før distributøren udbyder EEE, 
kontrollerer han, at det er forsynet med 
den krævede 
overensstemmelsesmærkning og er 
ledsaget af den krævede dokumentation 
og af en brugsanvisning og 
sikkerhedsinformation på et sprog, der er 
let forståeligt for forbrugere og andre 
slutbrugere i den medlemsstat, hvor EEE 
udbydes, og at fabrikanten og importøren 
har opfyldt kravene i artikel 7, stk. 5 og 6, 
og artikel 9, stk. 3.

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse betyder, at enhver distributør vil blive nødt til at åbne 
originalemballagen af ethvert EEE, før det må udbydes på markedet. Dette vil være for 
vidtrækkende. Det er i stedet foreslået, at disse problemstillinger fremhæves i sammenhæng 
med forpligtelsen om”fornøden omhu” i artikel 10, stk. 1. Dette sikrer, at distibutørerne er 
ansvarlige for at sikre, at de kun må udbyde produkter, som er i overensstemmelse med disse 
bestemmelser, uden at de er forpligtet til at pakke hvert eneste enhed ud.
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Ændringsforslag 288
Chris Davies

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det skal af EF-
overensstemmelseserklæringen fremgå, at 
det er blevet dokumenteret, at kravene i 
artikel 4 er opfyldt.

1. Det skal af EF-
overensstemmelseserklæringen fremgå, at 
det er blevet dokumenteret, at kravene i 
dette direktiv er opfyldt.

Or. en

Begrundelse

Der bør være overenstemmelse med hele direktivet.

Ændringsforslag 289
Christofer Fjellner

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne formoder, at elektrisk og 
elektronisk udstyr forsynet med CE-
mærkningen er i overensstemmelse med 
direktivet.

udgår

Or. en

Begrundelse

Da de specificerede maksimale koncentrationsværdier (dvs. % grænser) i RoHS-direktivet 
gælder for værdien i det "homogene materiale", skal prøvning også foretages på dette niveau.  
Det er muligt at teste et slutprodukt, men det er ikke muligt at bryde et slutprodukt ned i 
tusindvis af homogene materialer og gennemføre prøvning af dem enkeltvis. Under det 
nuværende RoHS-direktiv er det upraktisk for fabrikanter af slutprodukter at gennemføre 
deres egne prøvninger. Fabrikanter kontrollerer derfor deres forsyningskæde og bruger 
dokumentation for at påvise overenstemmelse.
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Ændringsforslag 290
Christofer Fjellner

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Elektrisk og elektronisk udstyr, der har 
været underkastet prøvninger og målinger 
i overensstemmelse med harmoniserede 
standarder, hvis henvisninger er blevet 
offentliggjort i Den Europæiske Unions 
Tidende, formodes at opfylde alle relevante 
krav i direktivet, som sådanne standarder 
vedrører.

Materialer, komponenter og elektrisk og 
elektronisk udstyr, der har bestået
prøvninger eller målinger eller er blevet 
vurderet i overensstemmelse med 
harmoniserede standarder, hvis 
henvisninger er blevet offentliggjort i Den 
Europæiske Unions Tidende, formodes at
opfylde alle relevante krav i direktivet, som 
sådanne standarder vedrører.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelse for artikel 16, stk. 1.

Ændringsforslag 291
Bogusław Sonik

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Elektrisk og elektronisk udstyr, der har 
været underkastet prøvninger og målinger i 
overensstemmelse med harmoniserede 
standarder, hvis henvisninger er blevet 
offentliggjort i Den Europæiske Unions 
Tidende, formodes at opfylde alle relevante 
krav i direktivet, som sådanne standarder 
vedrører.

Materialer, komponenter og dele i 
elektrisk og elektronisk udstyr, der har 
været underkastet prøvninger og målinger i 
overensstemmelse med harmoniserede 
standarder, hvis henvisninger er blevet 
offentliggjort i Den Europæiske Unions 
Tidende, formodes at opfylde alle relevante 
krav i direktivet, som sådanne standarder 
vedrører.

Or. pl
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Begrundelse

I forbindelse med disse ændringer tages der hensyn til ideen om at bruge komponenter, der er 
i overensstemmelse med RoHS, til at producere produkter, der er i overensstemmelse med 
RoHS. Hvis der er udstedt en overensstemmelseserklæring for et færdigt produkt, er det 
nødvendigt at videresende informationer i forsyningskæden. Det skal gøres for at mindske 
omkostningerne for virksomhederne i forbindelse med overensstemmelseskontrollen af deres 
produkter. Fabrikanterne kan i forbindelse med denne løsningsmodel vælge at udfylde en 
materialeerklæring, der kan udgøre nogle yderligere informationer for tilsynsenhederne. 
Overensstemmelseserklæringen kan dog ikke erstatte en rapport om måletest.

Ændringsforslag 292
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Elektrisk og elektronisk udstyr, der har 
været underkastet prøvninger og målinger 
i overensstemmelse med harmoniserede 
standarder, hvis henvisninger er blevet 
offentliggjort i Den Europæiske Unions 
Tidende, formodes at opfylde alle relevante 
krav i direktivet, som sådanne standarder 
vedrører.

Materialer, komponenter eller elektrisk og 
elektronisk udstyr, der har bestået
prøvninger eller målinger eller vurdering i 
overensstemmelse med harmoniserede 
standarder, hvis henvisninger er blevet 
offentliggjort i Den Europæiske Unions 
Tidende, formodes at opfylde alle relevante 
krav i direktivet, som sådanne standarder 
vedrører.

Or. en

Begrundelse

Slutprodukter kan ikke underkastes "prøvning" for at påvise overensstemmelse med direktivet, 
de kan kun gennemgå”vurdering” i forhold til specifikke overensstemmelsesstandarder.

Ændringsforslag 293
Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Elektrisk og elektronisk udstyr, der har Elektrisk og elektronisk udstyr, der er i 
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været underkastet prøvninger og målinger 
i overensstemmelse med harmoniserede 
standarder, hvis henvisninger er blevet 
offentliggjort i Den Europæiske Unions 
Tidende, formodes at opfylde alle relevante 
krav i direktivet, som sådanne standarder 
vedrører.

overensstemmelse med harmoniserede 
standarder eller dele heraf, hvis 
henvisninger er blevet offentliggjort i Den 
Europæiske Unions Tidende, formodes at 
opfylde alle relevante krav i direktivet, som 
sådanne standarder vedrører.

Or. en

Begrundelse

Der genformuleres for at tilpasse artikel R8 i afgørelse nr. 768/2008, således at der skabes 
lige vilkår for alle erhvervsdrivende for kravene til CE-mærkning.

Ændringsforslag 294
Jill Evans

Forslag til direktiv
Artikel 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 16a
Formel indsigelse mod harmoniserede 

standarder
Artikel R9 i afgørelse nr. 768/2008/EF om 
fælles rammer for markedsføringen af 
produkter skal anvendes.

Or. en

(Ændring af ordførerens ændringsforslag 66. Hænger sammen med ophævelsen af 
udvalgsprocedurerne i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.)

Begrundelse

It should be possible for a Member State or the Commission to formally object to a 
harmonized standard. Amendment 66 was an exact copy of Article R9 from the new legislative 
framework (NLF), which contains comitology provisions. Due to the new Treaty, the 
comitology procedures no longer apply for new legislative acts. However, the recast of RoHS 
cannot align acts other than RoHS to the provisions of the new Treaty. To introduce the 
possibility for a formal objection to a harmonised standard without prejudice to a future 
alignment of NLF, there should only be a reference to the relevant article.
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Ændringsforslag 295
Jill Evans

Forslag til direktiv
Artikel 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udvalg Udvalg
1. Kommissionen bistås af det udvalg, der 
er nedsat ved artikel 18 i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
75/442/EØF af 15. juli 1975 √ 2006/12/EF 
af 5. april 2006 ∏ om affald[26].

1. Kommissionen bistås af det udvalg, der 
er nedsat ved artikel 18 i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
75/442/EØF af 15. juli 1975 √ 2006/12/EF 
af 5. april 2006 ∏ om affald[26].

2. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i 
afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

2. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, skal den samtidig 
underrette Europa-Parlamentet og Rådet.
3. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter overdrages til Kommissionen, 
der er underlagt bestemmelserne i artikel 
18a og artikel 18b.

Or. en

(Hænger sammen med erstatningen af den tidligere "forskriftsprocedure med kontrol" med 
den nye procedure med delegerede retsakter under artikel 290 i traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde.)

Begrundelse

Med øje for dette direktiv virker det passende at Kommissionen bemyndiges til at vedtage 
delegerede retsakter i en ubegrænset periode.

Ændringsforslag 296
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Kommissionen skal sikre, at den i 
udførelsen af dens aktiviteter opretholder 
en afbalanceret deltagelse af 
medlemsstaternes repræsentanter og alle 
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relevante parter, der er berørt, såsom 
industrien, herunder SMV’er og
håndværksvirksomheder, 
miljøorganisationer og 
forbrugerorganisationer. Disse parter 
mødes i et konsultationsforum.
Forummets forretningsorden fastsættes af 
Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

For at minimere juridisk usikkerhed og de økonomiske risici bør fritagelsesmekanismerne 
blive lettere at arbejde med, være mere tydelige og gennemsigtige. Høringen af relevante 
parter bør forbedres ved at fastsætte en tydeligere forretningsorden. Et konsultationsforum 
svarende til direktiv 2009/125/EF om miljøvenligt design bør derfor oprettes for at sikre en 
kontinuerlig og struktureret høringsmekanisme af relevante parter i implenteringsprocessen 
af direktivet.

Ændringsforslag 297
Christofer Fjellner

Forslag til direktiv
Artikel 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18a
Kommissionen skal sikre, at den i 
udførelsen af dens aktiviteter opretholder 
en afbalanceret deltagelse af 
medlemsstaternes repræsentanter og alle 
relevante parter, såsom industrien, 
herunder SMV’er og 
håndværksvirksomheder, 
miljøorganisationer og 
forbrugerorganisationer. Disse parter 
mødes i et konsultationsforum.
Forummets forretningsorden fastsættes af 
Kommissionen.

Or. en
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Begrundelse

For at minimere juridisk usikkerhed og de økonomiske risici bør fritagelsesmekanismerne 
blive lettere at arbejde med, være mere tydelige og gennemsigtige. Høringen af relevante 
parter bør forbedres ved at fastsætte en tydeligere forretningsorden. Et konsultationsforum 
svarende til direktiv 2009/125/EF om miljøvenligt design bør derfor oprettes for at sikre en 
kontinuerlig og struktureret høringsmekanisme af relevante parter i implenteringsprocessen 
af direktivet.

Ændringsforslag 298
Jill Evans

Forslag til direktiv
Artikel 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18a
Ophævelse af delegering

1. Delegeringen af beføjelser i henhold til 
artikel 18 kan til enhver tid ophæves af 
Europa-Parlamentet eller Rådet.
2. Den institution, der har indledt en 
intern procedure med henblik på en 
eventuel beslutning om ophævelse af 
delegering af beføjelser, skal bestræbe sig 
på at underrette den anden institution og 
Kommissionen inden for en rimelig frist 
før den endelige beslutning tages, med 
angivelse af, hvilke delegerede beføjelser 
der vil blive ophævet og mulige grunde til 
en ophævelse.
3. Beslutningen om ophævelse bringer 
delegeringen af de i beslutningen angivne 
beføjelser til ophør. Den træder i kraft 
med umiddelbar virkning eller på en 
senere dato, som angives i beslutningen. 
Den påvirker ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er trådt i 
kraft. Den offentliggøres i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Or. en

(Hænger sammen med erstatningen af den tidligere "forskriftsprocedure med kontrol" med 
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den nye procedure med delegerede retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde.)

Begrundelse

Muligheden for at ophæve delegeringen af beføjelser bør medtages.

Ændringsforslag 299
Jill Evans

Forslag til direktiv
Artikel 18 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18b
Indsigelser mod delegerede retsakter

1. Europa-Parlamentet eller Rådet kan 
gøre indsigelse mod en delegeret retsakt 
inden for en frist på to måneder regnet fra 
datoen for underretningen. Fristen kan 
forlænges med to måneder på 
foranledning af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. 
2. Hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har rejst indsigelse mod den 
delegerede retsakt, offentliggøres den i 
Den Europæiske Unions Tidende og 
træder i kraft på den deri anførte dato.
3. Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet 
gør indsigelse mod den delegerede retsakt, 
træder retsakten ikke i kraft. Den 
institution, der gør indsigelse mod den 
delegerede retsakt, anfører begrundelsen 
herfor.

Or. en

(Hænger sammen med erstatningen af den tidligere "forskriftsprocedure med kontrol" med 
den nye procedure med delegerede retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde).

Begrundelse

En to+to  måneders procedure for indsigelser mod delegerede retsakter bør medtages. Dette 
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vil medføre en relativ hurtig ikrafttræden i ikke-kontroversielle sager, mens der i 
kontroversielle sager ydes tilstrækkelig tid.

Ændringsforslag 300
Bogusław Sonik

Forslag til direktiv
Bilag I

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag I udgår

Or. pl

Begrundelse

Bilaget er overflødigt i forbindelse med indførelsen af en åben anvendelse af direktivet.

Ændringsforslag 301
Jill Evans

Forslag til direktiv
Bilag I

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kategorier af elektrisk og elektronisk 
udstyr, som direktivet dækker

Kategorier af elektrisk og elektronisk 
udstyr, som direktivet dækker

1. Store husholdningsapparater 1. Store apparater

2. Små husholdningsapparater 2. Små apparater
3. It- og teleudstyr 3. It- og teleudstyr

4. Forbrugerudstyr 4. Forbrugerudstyr
5. Belysningsudstyr 5. Belysningsudstyr

6. Elektrisk og elektronisk værktøj 
(undtagen stationære industrielle 
værktøjer i stor skala)

6. Elektrisk og elektronisk værktøj

7. Legetøj og fritids- og sportsudstyr 7. Legetøj og fritids- og sportsudstyr

8. Medicinske anordninger 8. Medicinske anordninger
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9. Overvågnings- og 
reguleringsinstrumenter, herunder 
industrielle overvågnings- og 
reguleringsinstrumenter

9. Overvågnings- og 
reguleringsinstrumenter, herunder 
industrielle overvågnings- og 
reguleringsinstrumenter

10. Salgsautomater 10. Salgsautomater

11. Andet elektrisk og elektronisk udstyr, 
som ikke er dækket af ovennævnte 
kategorier

Or. en

(Ændring af ordførerens ændringsforslag 68.)

Begrundelse

Betegnelsen "husholdning" har medført forvirring og bør derfor slettes. Det er svært at se, 
hvorfor industrielle værktøjer i stor skala skal undtages fra anvendelsesområdet set i lyset af, 
at industrielle overvågnings- og reguleringsinstrumenter er medtaget. I lyset af de forskellige 
begrænsninger og tilsvarende tidsfrister, som gælder for forskellige kategorier af EEE, bør 
der føres en liste over de forskellige kategorier af EEE, men denne liste skal suppleres med en 
kategori, der fanger alt det EEE, som ikke er dækket af de øvrige kategorier. Dette vil sikre et 
åbent anvendelsesområde, uden at muligheden for at skelne mellem forskellige kategorier går 
tabt.

Ændringsforslag 302
Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Bilag I – punkt 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Overvågnings- og 
reguleringsinstrumenter, herunder 
industrielle overvågnings- og 
reguleringsinstrumenter

9. Overvågnings- og 
reguleringsinstrumenter

Or. en

Begrundelse

(Se bilag II, stk. 9). Anvendelse af samme overskrifter skal undgå forvirring.
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Ændringsforslag 303
Bogusław Sonik

Forslag til direktiv
Bilag II

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag II udgår

Or. pl

Begrundelse

Bilaget er overflødigt i forbindelse med indførelsen af en åben anvendelse af direktivet.

Ændringsforslag 304
Chris Davies, Dirk Sterckx

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bindende liste over produkter, der 
henhører under kategorierne i bilag I:

Bindende liste over produkter, der 
henhører under kategorierne i bilag I:

1. Store husholdningsapparater, herunder 1. Store husholdningsapparater, herunder

Vaskemaskiner Vaskemaskiner
Tørretumblere Tørretumblere

Opvaskemaskiner Opvaskemaskiner
Store husholdningsapparater til køling, 
opbevaring og lagring af fødevarer, såsom:

Store husholdningsapparater til køling, 
opbevaring og lagring af fødevarer, såsom:

Store kølemøbler, køleskabe og frysere Store kølemøbler, køleskabe og frysere

Store husholdningsapparater til madlavning 
og anden behandling af fødevarer, såsom:

Store husholdningsapparater til madlavning 
og anden behandling af fødevarer, såsom:

Komfurer, elkomfurer og elkogeplader Komfurer, elkomfurer og elkogeplader
Mikrobølgeovne Mikrobølgeovne

Store apparater til opvarmning af rum, 
senge, siddemøbler, såsom:

Store apparater til opvarmning af rum, 
senge, siddemøbler, såsom:

Elektriske opvarmningsapparater, 
elradiatorer

Elektriske opvarmningsapparater, 
elradiatorer, herunder indendørs, 
udendørs og enkeltpakkede enheder af 
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varmepumper op til 12 kW
Blæser-, udsugnings- og klimaudstyr, 
såsom:

Blæser-, udsugnings- og klimaudstyr, 
såsom:

Elventilatorer Elventilatorer
Klimaanlæg Klimaanlæg, herunder indendørs, 

udendørs og enkeltpakkede enheder af 
klimaanlæg op til 12 kW

Or. en

Begrundelse

Såfremt der IKKE nås til enighed om et åbent anvendelsesområde i denne lovgivning, som 
dækker alle elektriske og elektroniske produkter, så bør klimaanlægsudstyr og varmepumper 
medtages i direktivet.

Ændringsforslag 305
Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Overvågnings- og 
reguleringsinstrumenter, herunder

9. Overvågnings- og 
reguleringsinstrumenter, herunder

Røgdetektorer Røgdetektorer

Varmeregulatorer Varmeregulatorer
Termostater Termostater

Måle-, veje- eller justeringsapparater til 
husholdninger eller som laboratorieudstyr

Måle-, veje- eller justeringsapparater til 
husholdningsbrug

Industrielle overvågnings- og 
reguleringsinstrumenter

Industrielle overvågnings- og 
reguleringsinstrumenter

Or. en

Begrundelse

Der er en naturlig overlapning i definitionen af "industrielle overvågnings- og 
reguleringsinstrumenter". 3(p) og efterfølgende indførsel under kategori 9 i bilag II: "Måle-
...udstyr". Begge indgivelser kan gælde for laboratorieudstyr anvendt af professionelle, men 
tidsfristerne for implementeringen er forskellig.
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Ændringsforslag 306
Bogusław Sonik

Forslag til direktiv
Bilag III

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag III udgår

Or. pl

Begrundelse

Bilaget er overflødigt, da reglerne for fastsættelse eller definition af nye stoffer, der skal 
begrænses, er indført med ændringerne til direktivets artikel 4.7.

Ændringsforslag 307
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Bilag III

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag III udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sletter bilag III, da der ikke er en klar metode til at vælge stofferne på 
listen. Et sådant bilag vil desuden blive misfortolket globalt og vil resultere i forvirring ved at 
give en ny liste med kemikalier til undersøgelse, men som endnu ikke er blevet forbudte.



AM\809039DA.doc 91/114 PE439.897v01-00

DA

Ændringsforslag 308
Sergio Berlato

Forslag til direktiv
Bilag III

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag III udgår

Or. it

Begrundelse

Begrundelse

Med dette ændringsforslag udgår bilag III, eftersom der ikke eksisterer en klar metode til at 
udvælge stofferne på listen. Desuden ville dette bilag blive misfortolket på globalt plan. At 
nævne endnu en liste over stoffer, der skal underkastes en revision, men som endnu ikke er 
forbudt, ville kun skabe forvirring.

Ændringsforslag 309
Åsa Westlund

Forslag til direktiv
Bilag III

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Stoffer, der henvises til i artikel 4, stk. 7 Stoffer, der henvises til i artikel 4, stk. 7

1. Hexabromcyclododecan (HBCDD) 1. Arsenforbindelser
2. Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) 2. Beryllium og forbindelser heraf
3. Benzylbutylphthalat (BBP) 3. Antimontrioxid
4. Dibutylphthalat (DBP) 4. Dinikkeltrioxid

5. Bisfenol A
6. Andre bromerede organiske stoffer end 
bromerede flammehæmmere
7. Andre chlorerede organiske stoffer end 
chlorerede flammehæmmere eller 
blødgørere
8. Nanomaterialer
9. Sølvioner, der anvendes til biocider
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10. Stoffer, som giver anledning til meget 
store betænkeligheder, og som er optaget 
på den liste over stoffer, der er taget højde 
for i artikel 59, stk. 1, i forordning (EF) 
nr. 1907/2006

Or. sv

Begrundelse

En liste, som hele tiden ajourføres på denne måde, kan få en positiv indvirkning på 
erstatningen af disse stoffer.

Ændringsforslag 310
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Forslag til direktiv
Bilag III

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Stoffer, der henvises til i artikel 4, stk. 7 Stoffer, der henvises til i artikel 6a
1. Hexabromcyclododecan (HBCDD) 1. Polyvinylchlorid (PVC)
2. Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) 2. Nanomateriale, navnlig 

asbestlignende kulstofnanorør og 
nanosølv

3. Benzylbutylphthalat (BBP)
4. Dibutylphthalat (DBP)

Or. en

Begrundelse

Disse stoffer behøver yderligere undersøgelse, før behovet for et forbud eller mærkningskrav 
kan besluttes.
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Ændringsforslag 311
Frédérique Ries, Chris Davies

Forslag til direktiv
Bilag III

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hexabromcyclododecan (HBCDD) 1. Dinitrotoluen
2. Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) 2. Diaminodiphenylmethan (MDA)
3. Benzylbutylphthalat (BBP) 3. 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylen 

(moskusxylen)
4. Dibutylphthalat (DBP) 4. Alkan, chlor- (kort chlorparaffin)

5. Aluminiumsilikat Ildfaste 
keramiske fibre
6. Anthracen
7. Anthracenolie
8. Anthracenolie, anthracenpasta
9. Anthracenolie, anthracenpasta, 
anthracenfraktion
10. Anthracenolie, anthracenpasta,  
distn. lys
11. Anthracenolie, anthracenlavt
12. Benzylbutylphthalat (BBP)
13. Di(2-ethylhexyl)phtalat)  (DEHP)
14. Di(Tributyltin)oxid (TBTO)
15. Cobalt-dichlorid
16. Diarsenpentoxid
17. Diarsentrioxid
18. Dibutylphthalat (DBP)
19. Diisobutylphthalat
20. Hexabromocyclododecan 
(HBCDD) og alle større konstaterede 
diastereomere
21. Blychromat
22. Blychromatmolybdatsulfat rød
23. Blyhydrogenarsenat
24. Blysulfochromat gul
25. Pitch, kultjære, høj temp.



PE439.897v01-00 94/114 AM\809039DA.doc

DA

26. Natriumdichromat
27. Triethylarsenat
28. Tris(2-chloroethyl)fosfat
29. Zirconia Aluminosilicat ildfaste 
keramiske fibre
30. Bisphenol A.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen laver en anden liste over kemikalier til undersøgelse, som endnu ikke er 
forbudte, men som udgør stor risiko for miljøet og befolkningens sundhed. Det er desuden 
vigtigt at sikre en sikker og sammenhængende juridisk ramme. Derfor skal der skabes en klar 
sammenhæng med kandidatlisten over særligt problematiske stoffer efter 
godkendelseskravene i artikel 58, stk. 2 i REACH-lovgivningen (EF). Bisphenol A skal tilføjes 
denne liste, da ikke mindre end 109 offentlige undersøgelser har konkluderet, at der ved lave 
mængder er skadelige påvirkninger på sundhed og miljø.

Ændringsforslag 312
Bogusław Sonik

Forslag til direktiv
Bilag III a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG IIIa
Apparater, udstyr og reservedele til 
apparater, der ikke er omfattet af 
direktivet.
1. Udstyr forbundet med beskyttelse af 
medlemsstaternes væsentlige 
sikkerhedsinteresser, herunder våben, 
ammunition og krigsmateriel fremstillet 
specifikt til militære formål. 
2. Udstyr, der ikke skal bringes i 
omsætning som en funktionel eller 
kommerciel enhed. 
3. Reservedele beregnet til reparation eller 
genbrug af EEE bragt i omsætning inden 
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1. juli 2006.
4. Reservedele beregnet til reparation eller 
genbrug af medicinske anordninger bragt 
i omsætning inden 1. januar 2014.
5. Reservedele beregnet til reparation eller 
genbrug af anordninger, der er beregnet 
til in vitro-diagnostik bragt i omsætning 
inden 1. januar 2016.
6. Reservedele beregnet til reparation eller 
genbrug af overvågnings- og 
reguleringsinstrumenter bragt i 
omsætning inden 1. januar 2014.
7. Reservedele beregnet til reparation eller 
genbrug af industrielle overvågnings- og 
reguleringsinstrumenter bragt i 
omsætning inden 1. januar 2017.
8. Reservedele beregnet til reparation eller 
genbrug af EEE, der er omfattet af en 
fritagelse, og som er bragt i omsætning 
inden fritagelses udløb.
9. Aktive, implantable medicinske 
anordninger.
10. Sammensætning af forskellige typer 
apparater, redskaber og andet apparatur, 
der ikke er monteret, installeret eller 
beregnet til funktion på bestemte steder til 
industrielle formål.
11. Driftsdele til apparater, der ikke 
opfylder definitionen på elektrisk og 
elektronisk udstyr.
12. Stoffer beregnet til at blive frigivet 
under normal anvendelse eller med 
rimelighed forventet anvendelse af EEE.

Or. pl

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal skabe orden. Indholdet af dette punkt er fuldt ud dækket af artikel
5.1.
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Ændringsforslag 313
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Bilag IV

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forbudte stoffer omhandlet i artikel 4, stk. 
7, og tolererede maksimale 
koncentrationsværdier i vægtprocent i 
homogene materialer

Forbudte stoffer omhandlet i artikel 4, stk. 
7, og tolererede maksimale 
koncentrationsværdier i vægtprocent i 
homogene materialer

Del A
Bly (0,1 %) Bly (0,1 %)

Kviksølv (0,1 %) Kviksølv (0,1 %)
Cadmium (0,01 %) Cadmium (0,01 %)

Hexavalent chrom (0,1 %) Hexavalent chrom (0,1 %)
Polybromerede biphenyler (PBB) (0,1 %) Polybromerede biphenyler (PBB) (0,1 %)

Polybromerede diphenylethere (PBDE) 
(0,1 %)

Polybromerede diphenylethere (PBDE) 
(0,1 %)

Del B
Arsenforbindelser (0,1 %)
Beryllium og berylliumforbindelser (0,1 
%)
Antimontrioxid (0,1 %)
Bisphenol A (0,1 %)
Organobromerede kemiske stoffer og 
andre bromerede brandhæmmere (0,1 %)
Organochlorerede kemiske stoffer og
andre chlorerede brandhæmmere og 
blødgøringsmidler (0,1 %)
Asbestlignende kulstofnanorør 
(påvisningsgrænse)
Polyvinylchlorid (PVC) (0,1 %)
Chlorerede blødgøringsmidler (0,1 %)
Bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) (0,1 %)
Butylbenzylphthalat (BBP) (0,1 %)
Dibutylphthalat (DBP) (0,1 %)
Nano-sølv (påvisningsgrænse)



AM\809039DA.doc 97/114 PE439.897v01-00

DA

Or. de

Begrundelse

De stoffer, der er tilføjet til Kommissions forslag, udgør en stor risiko for mennesker og miljø 
i produktionsfasen og/eller under brugen og nyttiggørelsen.

Ændringsforslag 314
Jill Evans

Forslag til direktiv
Bilag IV

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forbudte stoffer omhandlet i artikel 4, stk. 
7, og tolererede maksimale 
koncentrationsværdier i vægtprocent i 
homogene materialer

Forbudte stoffer omhandlet i artikel 4, stk. 
7, og tolererede maksimale 
koncentrationsværdier i vægtprocent i 
homogene materialer

Del A
Bly (0,1 %) Bly (0,1 %)
Kviksølv (0,1 %) Kviksølv (0,1 %)

Cadmium (0,01 %) Cadmium (0,01 %)
Hexavalent chrom (0,1 %) Hexavalent chrom (0,1 %)

Polybromerede biphenyler (PBB) (0,1 %) Polybromerede biphenyler (PBB) (0,1 %)
Polybromerede diphenylethere (PBDE) 
(0,1 %)

Polybromerede diphenylethere (PBDE) 
(0,1 %)

Del B
Brommerede flammehæmmere (0,1 %)
Chlorerede flammehæmmere (0,1 %)
Polyvinylchlorid (PVC) (0,1 %)
Chlorerede blødgørere (0,1 %)
Phtalater som opfylder kriteriet for 
klassificering som kræftfremkaldende, 
mutagen eller reproduktionstoksisk i 
kategori 1A eller 1B

Or. en
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Begrundelse

Kommissionens undersøgelse af omarbejdningen af RoHS-direktivet anbefalede en udfasning 
af organisk brom, organisk klor og PVC som følge af de problemer, de giver for 
affaldshåndteringen. Elektronikindustrien er langt fremme i det globale initiativ om at overgå 
til “lav-halogen” (defineret som bromerede/chlorerede flammehæmmere/PVC under 900 
ppm). Tilsvarende initiativer er allerede blevet taget af nogle fabrikanter af hårde hvidevarer. 
Disse frivillige tiltag bør støttes ved, at lovgiver opstiller klar krav, således at der skabes lige 
vilkår og markedssikkerhed.

Ændringsforslag 315
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Forslag til direktiv
Bilag IV

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forbudte stoffer omhandlet i artikel 4, stk. 
7, og tolererede maksimale 
koncentrationsværdier i vægtprocent i 
homogene materialer

Forbudte stoffer omhandlet i artikel 4, stk. 
7, og tolererede maksimale 
koncentrationsværdier i vægtprocent i 
homogene materialer

Del A
Bly (0,1 %) Bly (0,1 %)
Kviksølv (0,1 %) Kviksølv (0,1 %)

Cadmium (0,01 %) Cadmium (0,01 %)
Hexavalent chrom (0,1 %) Hexavalent chrom (0,1 %)

Polybromerede biphenyler (PBB) (0,1 %) Polybromerede biphenyler (PBB) (0,1 %)
Polybromerede diphenylethere (PBDE) 
(0,1 %)

Polybromerede diphenylethere (PBDE) 
(0,1 %)

Del B
Mellemkædede klorparaffiner (MCCP)

Or. en

Begrundelse

Udover de tidligere nævnte stoffer (som f.eks. i rapporten af Jill Evans) anbefaler flere 
undersøgelser en begrænsning af brugen af mellemkædede klorparaffiner (MCCP) med deres 
indbefatning i bilag IV til RoHS-direktivet (tyske Umweltbundesamt, ERA-undersøgelse). 
MCCP bruges som blødgører og flammehæmmer med persistente, bioakkumulerbare og 
toksiske egenskaber. Disse egenskaber er også blevet tilstrækkeligt dokumenteret i 
undersøgelsen af Öko-Institut (2008), se slutnote 5.
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Ændringsforslag 316
Jill Evans

Forslag til direktiv
Bilag IV

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forbudte stoffer omhandlet i artikel 4, stk. 
7, og tolererede maksimale 
koncentrationsværdier i vægtprocent i 
homogene materialer

Forbudte stoffer omhandlet i artikel 4, stk. 
7, og tolererede maksimale 
koncentrationsværdier i vægtprocent i 
homogene materialer

Bly (0,1 %) Bly (0,1 %)

Kviksølv (0,1 %) Kviksølv (0,1 %)
Cadmium (0,01 %) Cadmium (0,01 %)

Hexavalent chrom (0,1 %) Hexavalent chrom (0,1 %)
Polybromerede biphenyler (PBB) (0,1 %) Polybromerede biphenyler (PBB) (0,1 %)

Polybromerede diphenylethere (PBDE) 
(0,1 %)

Polybromerede diphenylethere (PBDE) 
(0,1 %)

Nanosølv (detektionsgrænse)
Lange flervæggede kulstofnanorør 
(detektionsgrænse)

Or. en

Begrundelse

Nanosølv bruges allerede som et antimikrobielt stof i EEE, f.eks. som belægning af 
mobiltelefoner, eller frigives i vaskemaskiner. Udover at være overflødig i en sådan brug 
udgør de en fare for befolkningens sundhed og miljøet. Kulstofnanorør må anvendes i EEE, 
selvom det dog er blevet påvist, at de kan indeholde asbestlignende egenskaber. Respekterede 
myndigheder som eksempelvis den britiske kongelige kommission for miljøforurening, den 
britiske sundheds- og sikkerhedsmyndighed og det tyske miljøagentur har udvist bekymring 
for disse nanomaterialer eller endda anbefalet imod deres brug.
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Ændringsforslag 317
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Forslag til direktiv
Bilag IV a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(Bilag IVa)
1. Nanosølv
2. Asbestlignende kulstofnanorør
3. Berylliummetal
4. Beryllliumoxid (BeO)

Or. en

Begrundelse

For nogle stoffer er mærkning blevet anbefalet af Öko-Institut (punkt 3 & 4). Hvad angår 
punkt 1 og 2, er der videnskabelige beviser på, at eksponering for lange flervæggede 
kulstofnanorør kan medføre asbestlignende sygdomme, og at frigivelsen af nanosølvpartikler 
kan medføre skadelige virkninger på menneskers helbred og miljøet. Yderligere forskning er 
fortsat nødvendig, og mærkning vil være et første skridt mod at støtte omhyggelig håndtering 
af disse stoffer. En optimal sammenhæng med direktivet om miljøvenligt design skal sikres.
(Hænger sammen med med ændringsforslag til artikel 6, stk. 1, litra 3 a (nyt) og 
ændringsforslag til artikel 4, stk. 1 b (nyt)

Ændringsforslag 318
Bogusław Sonik

Forslag til direktiv
Bilag VI

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag VI udgår

Or. pl

Begrundelse

Bilaget er optaget i bilag V med fortløbende nummerering. Kommissionen skal inden 
direktivets ikrafttrædelse aktualisere bilaget i overensstemmelse med ændringsforslaget til 
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artikel 5.4a samt tilpasse bilaget til den videnskabelige og tekniske udvikling. Det nuværende 
bilag er baseret på en EFR-rapport med den daværende viden fra 2005.

Ændringsforslag 319
Julie Girling

Forslag til direktiv
Bilag VI – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udstyr, der anvender eller detekterer 
ioniserende stråling

udgår

Or. en

Begrundelse

ERA konkluderede i en undersøgelse på vegne af Kommissionen (2006-0383), at omfattelsen 
af medicinsk udstyr i anvendelsesområdet ville være muligt, men fabrikanterne ville kræve 
visse undtagelser. ERA anbefalede også, at en midlertidig fritagelse for bly i loddemateriale 
skal genovervejes, når den tidsfrist, hvor RoHS-direktivet bliver ændret, nærmes. Under en ny 
ERA-rapport (2009-0394) har fabrikanter af nogle komplekse medicinske anordninger 
opdaget, at disse endnu ikke kan sikre lang pålidelighed uden bly. Dette bør indgå i 
overvejelserne i omarbejdningen.

Ændringsforslag 320
Chris Davies

Forslag til direktiv
Bilag VI – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udstyr, der anvender eller detekterer 
ioniserende stråling

udgår

Or. en

Begrundelse

Eftersom kategori 8 (medicinsk udstyr) og 9 (overvågnings- og reguleringsinstrumenter) i 
bilag I er omfattet af anvendelsesområdet, er det nødvendigt særligt at ophæve de heri nævnte 
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artikler, hovedsagelig på grund af deres specialistbrug i medicinske procedurer og lange 
fabrikationscyklusser af overvågnings- og reguleringsinstrumenter.

Ændringsforslag 321
Julie Girling

Forslag til direktiv
Bilag VI – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Bly i afskærmning mod ioniserende 
stråling

5. Bly i afskærmning, kollimatorer og 
kontrolanordninger og net til spredning, 
mod ioniserende stråling

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen for bilag VI - indledning.

Ændringsforslag 322
Chris Davies

Forslag til direktiv
Bilag VI – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Bly i afskærmning mod ioniserende 
stråling

5. Bly i afskærmning, kollimatorer og 
kontrolanordninger og net til spredning,
mod ioniserende stråling

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen for bilag VI - indledning.
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Ændringsforslag 323
Julie Girling

Forslag til direktiv
Bilag VI – punkt 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Bly i testgenstande til røntgenoptagelser 6. Bly i ioniserende strålingstestgenstande
og røntgenmarkører

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen for bilag VI - indledning.

Ændringsforslag 324
Chris Davies

Forslag til direktiv
Bilag VI – punkt 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Bly i testgenstande til røntgenoptagelser 6. Bly i ioniserende strålingstestgenstande
og røntgenmarkører

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen for bilag VI - indledning.

Ændringsforslag 325
Julie Girling

Forslag til direktiv
Bilag VI – punkt 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Radioaktiv cadmiumisotopkilde til 
bærbare røntgenfluorescensspektrometre, 
sensorer, detektorer og elektroder (plus 

8. Radioaktiv cadmiumisotopkilde til 
bærbare røntgenfluorescensspektrometre
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punkt 1)

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen for bilag VI - indledning.

Ændringsforslag 326
Chris Davies

Forslag til direktiv
Bilag VI – punkt 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Radioaktiv cadmiumisotopkilde til 
bærbare røntgenfluorescensspektrometre, 
sensorer, detektorer og elektroder (plus 
punkt 1)

8. Radioaktiv cadmiumisotopkilde til 
bærbare røntgenfluorescensspektrometre

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen for bilag VI - indledning.

Ændringsforslag 327
Julie Girling

Forslag til direktiv
Bilag VI – punkt 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Bly og cadmium i lamper til 
atomadsorptionsspektrometri

10. Bly og cadmium i lamper til 
atomabsorptionsspektrometri

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen for bilag VI - indledning.
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Ændringsforslag 328
Chris Davies

Forslag til direktiv
Bilag VI – underoverskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Andet udgår

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen for bilag VI - indledning.

Ændringsforslag 329
Julie Girling

Forslag til direktiv
Bilag VI – underoverskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Andet udgår

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen for bilag VI - indledning.

Ændringsforslag 330
Julie Girling

Forslag til direktiv
Bilag VI – punkt 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. Bly i legeringer som superledere og 
varmeledere til brug ved MRI

11. Bly i legeringer som superledere og 
varmeledere til brug ved MRI og MEG

Or. en
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Begrundelse

Se begrundelsen for bilag VI - indledning.

Ændringsforslag 331
Chris Davies

Forslag til direktiv
Bilag VI – punkt 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. Bly i legeringer som superledere og 
varmeledere til brug ved MRI

11. Bly i legeringer som superledere og 
varmeledere til brug ved MRI og MEG

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen for bilag VI - indledning.

Ændringsforslag 332
Julie Girling

Forslag til direktiv
Bilag VI – punkt 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

17. Bly i lodninger i bærbare 
førstehjælpsdefibrillatorer

17. Bly i loddemateriale i 

- klasse II bærbare defibrillatorer
- klasse II apparater og bærbare 

ultralydsudstyr på patienter og bærbare 
patientovervågningsudstyr

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen for bilag VI - indledning.
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Ændringsforslag 333
Chris Davies

Forslag til direktiv
Bilag VI – punkt 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

17. Bly i lodninger i bærbare 
førstehjælpsdefibrillatorer

17. Bly i loddemateriale i 

- klasse II bærbare defibrillatorer
- klasse II apparater og bærbare 

ultralydsudstyr på patienter og bærbare 
patientovervågningsudstyr

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen for bilag VI - indledning.

Ændringsforslag 334
Chris Davies

Forslag til direktiv
Bilag VI – punkt 20 a – 20 w (nye)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

20a) Bly i loddemateriale og i 
komponenttermineringer og konnektorer 
med terminaler af MR -billeddannelse og 
MEG, som opererer ved temperaturer 
lavere end -50◦C
20b) Bly i overfladebelægning af ikke-
magnetiske komponenter anvendt i MR-
billeddannelse og MEG og loddemateriale 
brugt til at binde disse ikke-magnetiske 
komponenter sammen
20c) Bly i loddemateriale og i komponent 
overfladebehandlinger brugt til samling 
af printkort i medicinsk udstyr, som 
omfatter BGA, CSP, QFN, og lignende 
udstyr og medicinsk udstyr anvendt til 
billeddannelse inklusiv CT, PET, SPECT, 
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MEG, MRI og molekylær billeddannelse 
og til medicinsk udstyr til stråling og 
partikelterapi
20d) Bly i loddemateriale brugt til samling 
af printkort til montering af digitale 
halvleder array-detektorer, f.eks. 
cadmiumzinktelluid og PGA 
røntgendetektorer
20e) Bly og hexavalent chrom i 
komponenter specielt designet til 
industrisektorerne, som er uden for 
anvendelsesområdet af RoHS-direktivet 
og brugt som komponenter i medicinsk 
udstyr
20f) Bly som et tørt smøremiddel i kobber-
og aluminiumslegeringer på steder 
eksponeret for ioniseret stråling
20g) Bly til vakuumtæt forsegling af 
billedforstærkere
20h) Hexavalent chrom i in-situ 
beholdere til alkalier
20i) Cadmium i fosforproduktion af 
billedforstærkere
20j) Blyacetat til stereotaktiske 
hovedrammer til brug med CT og MRI
20k) Bly og hexavalent chrom i 
komponenter fra udtjente røntgenrør, som 
blev bragt på EU-markedet før 1. januar 
2014 og genbrugt i nye røntgenrør fra 1. 
januar 2014 indtil 31 December 2019.
20l) Kviksølv i cylinderformede 
fluorescerende lamper til specialbrug.
20m) Bly i glas til katodestrålerør, 
elektroniske komponenter og lysstofrør.
20n) Bly som et legeringselement i stål 
med op til 0,35 % vægtprocent bly, 
aluminium med op til 0,4 % vægtprocent 
bly og som en kobberlegering med op til 4 
% vægtprocent i bly
20o)
- Bly i loddemateriale med højt 

smeltepunkt (dvs. blybaserede legeringer, 
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som indeholder 85 % i vægtprocent eller 
mere bly).
- Bly i loddemateriale til servere, 
lagringssystemer og array-
lagringssystemer, netinfrastruktursudstyr 
til kobling, signalering, transmission og 
netkontrol til telekommunikation.
- Bly i elektroniske keramikkomponenter 

(f.eks. piezoelektriske komponenter).
20p) Cadmium og cadmiumforbindelser i 
elektriske kontakter samt 
overfladebehandling med cadmium 
undtagen anvendelser, der er forbudt i 
henhold til direktiv 91/338/EØF om 
ændring af direktiv 76/769/EØF
20q) Bly i konnektorsystemer (compliant 
pins)
20r) Bly og cadmium i optisk glas og 
filterglas
20s) Bly i loddemateriale, som består af 
mere end to grundstoffer, til etablering af 
forbindelse mellem benene og pakken af 
mikroprocessorer, og som har et 
blyindhold af mere end 80 % og under 85 
% i vægtprocent.
20t) Bly i loddemateriale til etablering af 
elektronisk forbindelse mellem 
halvlederskive og bæresubstrat i 
integrerede kredsløbspakker med flip 
chip.
20u) Bly til overfladebehandling af fine-
pitch komponenter med undtagelse af 
konnektorer med en pitch på højst 0,65 
mm med NiFe leadframes og bly i 
overfladebelægning af fine-pitch 
komponenter, med en pitch på højst 0,65 
mm kobber-leadframes.
20v) Bly i loddemateriale til lodning af 
gennemplettede huller i skiveformede og 
”planar array” flerlags keramiske 
kondensatorer.
20w) Blyoxid i forseglingsfritte til brug 
ved fremstilling af vinduer til argon- og 
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kryptonlaserrør.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen for bilag VI - indledning.

Ændringsforslag 335
Julie Girling

Forslag til direktiv
Bilag VI – punkt 20 a – 20 j (nye)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

20a) Bly i loddemateriale og i 
komponenttermineringer og konnektorer 
med terminaler af MR -billeddannelse og 
MEG, som opererer ved temperaturer 
lavere end -50◦C
(22b) Bly i overfladebelægning af ikke-
magnetiske komponenter anvendt i MR-
billeddannelse og MEG og loddemateriale 
brugt til at binde disse ikke-magnetiske 
komponenter sammen
20c) Bly i loddemateriale brugt til samling 
af printkort til montering af digitale 
halvleder array-detektorer, f.eks. 
cadmiumzinktelluid og PGA 
røntgendetektorer
20d) Bly og hexavalent chrom i 
komponenter specielt designet til 
industrisektorerne, som er uden for 
anvendelsesområdet af RoHS-direktivet 
og brugt som komponenter i medicinsk 
udstyr
20e) Bly som et tørt smøremiddel i kobber-
og aluminiumslegeringer på steder 
eksponeret for ioniseret stråling
20f) Bly til vakuumtæt forsegling af 
billedforstærker
20g) Hexavalent chrom i in-situ beholdere 
til alkalier
20h) Cadmium i fosforproduktion af 
billedforstærkere
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20i) Blyacetat til brug i stereotaktiske 
hovedrammer til brug med CT og MRI
20j) Bly og hexavalent chrom i 
komponenter fra udtjente røntgenrør, som 
blev bragt på EU-markedet før 1. januar 
2014 og genbrugt i nye røntgenrør fra 1. 
januar 2014 indtil 31. december 2019.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen for bilag VI - indledning.

Ændringsforslag 336
Horst Schnellhardt

Forslag til direktiv
Bilag VI a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag VIa
Anvendelser undtaget fra forbuddet i 
artikel 4, stk. 1, hvad angår kategori 11
1. Cadmium i tyndfilmssolcellepaneler 
lavet af cadmiumtellurid.

Or. de

Begrundelse

Hvis der indføres et åbent anvendelsesområde, skal fotovoltaiske moduler undtages fra dette 
direktivs anvendelsesområde. Der findes ingen effektiv substitutionsmulighed for 
cadmiumtellurid, der er indeholdt i tyndfilmssolcellepaneler. Solcellebranchen er præget af 
innovationer. Sikkerhed i planlægningen er vigtig for fortsat at kunne udvikle sådanne 
innovationer, som yder et betydeligt bidrag til miljøbeskyttelse, skabelse af arbejdspladser og 
økonomisk vækst. Tidsbegrænsede undtagelser fra anvendelsesområdet opfylder ikke denne 
betingelse.
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Ændringsforslag 337
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Bilag VI a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag VIa:
Anvendelser undtaget fra forbuddet i 
artikel 4, stk. 1, hvad angår kategori 11
Medmindre andet er fastsat, udløber 
anvendelserne i dette bilag fire år efter de 
datoer, der er angivet i artikel 2, stk. 1a.

Or. de

Begrundelse

Cadmium udgør en alvorlig risiko for mennesker og miljø. Anvendelsen i fotovoltaiske 
moduler skal ophøre hurtigst muligt. Der skal være mulighed for at ansøge om en 
tidsbegrænset undtagelse fra direktivet. Men på baggrund af de aktuelle data afvises 
ordførerens beslutning om at indføre en undtagelse for cadmium i fotovoltaiske moduler.

Ændringsforslag 338
Jill Evans

Forslag til direktiv
Bilag VI b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag VI b
Ansøgning om fritagelse fra artikel 4, stk. 
1 eller om fornyelse af sådan en fritagelse
Ansøgninger kan indgives af en fabrikant, 
en fabrikants bemyndigede repræsentant 
eller enhver aktør i forsyningskæden og 
skal som minimum indeholde følgende:
(a) ansøgerens navn, adresse og 
kontaktoplysninger,
(b) information om materialet eller 
komponenten og den specifikke brug af 
stoffet i materialet og komponenten, hvori 
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en fritagelse er ønsket og dets specifikke 
egenskaber,
(c) en kontrollerbar og fuldstændig 
begrundelse med referencer for en sådan 
fritagelse på grundlag af betingelserne i 
artikel 5,
(d) en analyse af mulige 
substitutionsstoffer, materialer eller 
designs på basis af livscyklus, herunder, 
når det er til rådighed, information og 
peer-review-undersøgelser om uafhængig 
forskning og udviklingsaktiviteter fra
ansøgeren,
(e) en analyse af tilgængeligheden af 
substitutionsstofferne beskrevet i punkt d,
(f) en substitutionsplan som nævnt i 
forordning (EF) nr. 1907/2006 herunder 
en tidsplan for ansøgerens anbefalede 
tiltag,
(g) hvor passende, en indikation af 
informationen, som bør anses som alment 
anvendte ledsaget af en kontrollerbar 
begrundelse,
(h) et forslag til en præcis og klar 
formulering af fritagelsen,
(i) et resumé af ansøgningen.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er inspireret af et meget tilsvarende ændringsforslag drøftet i Rådet. 
Udover formuleringen drøftet i Rådet kræver dette ændringsforslag a) en kontrollerbar og 
fuldstændig begrundelse med referencer, b) en vurdering af tilgængeligheden af 
substitutionsstoffer og c) en substititionsplan.
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Ændringsforslag 339
Bogusław Sonik

Forslag til direktiv
Bilag VII – punkt 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Hvor det er relevant, det bemyndigede 
organ ... (navn, nummer) ..., der har 
foretaget ... (beskrivelse af aktiviteten) ... 
og udstedt attesten: …

udgår

Or. pl

Begrundelse

Dette underpunkt er overflødigt, eftersom der ikke findes harmoniserede standarder, som kan 
undersøges for overensstemmelse af de bemyndigede organer.


