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Tarkistus 197
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jos aineiden ja erityisesti liitteessä III 
mainittujen aineiden käytöstä aiheutuu 
ihmisten terveydelle tai ympäristölle liian 
suuri riski, johon on puututtava yhteisön 
laajuisesti, liitteessä IV oleva kiellettyjen 
aineiden luettelo tarkistetaan asetuksen 
(EY) N:o 1907/2006 69–72 artiklassa 
vahvistettuun prosessiin perustuvan 
menetelmän mukaisesti.

7. Komissio tarkistaa liitteessä IV olevan 
kiellettyjen aineiden luettelon, jos 
ilmenee, että sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromussa esiintyvä aine 
aiheuttaa ihmisten terveydelle tai 
ympäristölle riskin, joka johtuu aineen 
vaarallisista ominaisuuksista, jota ei 
valvota asianmukaisesti ja johon on 
puututtava unionin laajuisesti.

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia, 
päätetään 18 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Kun aineita arvioidaan tulevia rajoituksia 
ja direktiivistä myönnettäviä poikkeuksia 
varten, 
– arviot on perustettava vahvaan 
tieteelliseen näyttöön
– on tarkasteltava myös vaihtoehtoisten 
aineiden vaikutuksia ja 

– on otettava huomioon

a) sosioekonomiset näkökohdat ja

b) vaihtoehtoisten aineiden saatavuus ja 
luotettavuus.

Aineita koskevien rajoitusten ja 
poikkeusten arviointimenetelmässä on 
otettava huomioon aineesta ja sen 
mahdollisesta vaihtoehdosta ihmisten
terveydelle ja ympäristölle koituvat hyödyt 
ja haitat, jotka liittyvät 
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– kaikkiin laitteen elinkaaren vaiheisiin, 
mukaan lukien sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun uudelleenkäyttö, 
kierrätys ja käsittely

– hallitsemattomaan ympäristöön 
leviämiseen tai hajapäästöihin

– työntekijöiden ja ympäristön 
altistumiseen kyseiselle aineelle.

Uusien aineiden lisäämistä liitteeseen IV 
tarkastellaan komission tai jäsenvaltion 
esittämän asiakirja-aineiston perusteella 
ja kun on kuultu

– direktiivin 2006/12/EY 18 artiklassa 
tarkoitettua komiteaa

– asetuksella (EY) N:o 1907/2006 
perustetun Euroopan kemikaaliviraston 
riskinarviointikomiteaa

– sidosryhmiä, kuten talouden toimijoita, 
kierrättäjiä, käsittelijöitä sekä ympäristö-, 
työntekijä- ja kuluttajajärjestöjä.

Asiakirja-aineistossa on viitattava 
mahdollisiin asetuksen (EY) N:o 
1907/2006 mukaisesti laadittuihin 
kemikaaliturvallisuusraportteihin tai 
riskinarviointeihin sekä mahdollisiin 
muihin asiaankuuluviin 
riskinarviointeihin, jotka on laadittu 
muiden unionin asetusten tai direktiivien 
soveltamiseksi.

Or. en

Perustelu

Aineita koskevien tulevien rajoitusten ja direktiivistä myönnettävien poikkeusten on 
perustuttava kattavaan arviointiin, jossa otetaan etenkin huomioon viimeisin tieteellinen 
näyttö.  Tarkistuksella varmistetaan, että arviointiprosessin kriteerit ja menettelyt ovat 
selkeitä ja yksiselitteisiä.
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Tarkistus 198
Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jos aineiden ja erityisesti liitteessä III 
mainittujen aineiden käytöstä aiheutuu 
ihmisten terveydelle tai ympäristölle liian 
suuri riski, johon on puututtava yhteisön
laajuisesti, liitteessä IV oleva kiellettyjen 
aineiden luettelo tarkistetaan asetuksen 
(EY) N:o 1907/2006 69–72 artiklassa 
vahvistettuun prosessiin perustuvan 
menetelmän mukaisesti. Kyseisistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia, päätetään 18 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

7. Komissio tarkastelee uudelleen ja 
muuttaa ennalta varautumisen 
periaatteen nojalla liitteessä IV olevaa 
kiellettyjen aineiden luetteloa, jos 
ilmenee, että sähkö- ja 
elektroniikkalaitteissa tai sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromussa esiintyvä aine 
haittaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
hyödyntämistä ja loppukäsittelyä 
ympäristöä säästävällä tavalla tai 
vaikuttaa haitallisesti ihmisten terveyteen 
tai ympäristöön sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden käytön ja niistä 
syntyvän jätteen käsittelyn aikana. 
Komissio vahvistaa liitteen IV 
uudelleentarkastelua ja muuttamista 
varten menetelmän, jossa selvitetään 
erityisesti, voiko aineen käyttö
a) vaikeuttaa mahdollisuuksia 
valmistautua sähkö- tai 
elektroniikkalaitteen uudelleenkäyttöön 
taikka sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
materiaalien kierrätykseen,
b) johtaa aineen, vaarallisten jäämien tai 
hajoamistuotteiden hallitsemattomaan 
ympäristöön leviämiseen tai 
hajapäästöihin sähkö- tai 
elektroniikkalaiteromusta saatavien 
materiaalien uudelleenkäyttöön, 
kierrätykseen tai muuhun käsittelyyn 
valmistautumisen aikana,
c) johtaa sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun keräämiseen tai 
käsittelyyn osallistuvien työntekijöiden 
liialliseen altistumiseen.
Menetelmässä on varmistettava 
yhdenmukaisuus muun 
kemikaalilainsäädännön ja erityisesti 
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) 
kanssa, ja se perustuu mainitun 
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lainsäädännön soveltamisesta saatuun 
tietämykseen sekä erityistä huolta 
aiheuttavien aineiden luetteloa koskeviin 
Euroopan kemikaaliviraston lausuntoihin 
ja suosituksiin. 
Kiellettyjen aineiden lisäämistä 
liitteeseen IV tarkastellaan komission 
aloitteesta tai jäsenvaltion pyynnöstä. 
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia, päätetään 
18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Or. pl

Perustelu

Laatiessaan ehdotuksia direktiivin tärkeimmän liitteen eli liitteen IV muuttamiseksi komission 
olisi noudatettava tiettyjä periaatteita. Periaatteilla varmistetaan ensinnäkin, että asetuksesta 
(EY) N:o 1907/2006 (REACH) johtuvat aineiden arvioinnin puutteet – sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromua koskevassa vaiheessa – otetaan huomioon, minkä vuoksi tekstissä 
viitataan uudelleenkäyttöön, kierrätykseen ja hallitsemattomaan ympäristöön leviämiseen. Jos 
komissio ehdottaa uusien aineiden lisäämistä direktiivin liitteeseen, sen olisi myös otettava 
huomioon erityistä huolta aiheuttavien aineiden luetteloa koskevat Euroopan 
kemikaaliviraston suositukset.

Tarkistus 199
Sergio Berlato

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jos aineiden ja erityisesti liitteessä III 
mainittujen aineiden käytöstä aiheutuu 
ihmisten terveydelle tai ympäristölle liian 
suuri riski, johon on puututtava yhteisön 
laajuisesti, liitteessä IV oleva kiellettyjen 
aineiden luettelo tarkistetaan asetuksen 
(EY) N:o 1907/2006 69–72 artiklassa 
vahvistettuun prosessiin perustuvan 
menetelmän mukaisesti. Kyseisistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 

7. Jos sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
kierrätys-, talteenotto- tai 
loppukäsittelyvaiheessa olevasta aineesta 
aiheutuu ihmisten terveydelle tai 
ympäristölle liian suuri riski, komissio voi 
tarkastella uudelleen ottaen huomioon 
Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) 
riskinarviointikomitean lausunnon 
liitteessä IV olevaa kiellettyjen aineiden
luetteloa seuraaviin kriteereihin 
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muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia, päätetään 18 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

perustuvan menetelmän avulla:

a) todisteet siitä, että nykyiset toimenpiteet 
eivät riitä asianmukaisella tavalla 
valvomaan kyseisestä aineesta aiheutuvaa 
riskiä, jos ainetta esiintyy sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromussa;
b) vaihtoehtojen valmistuksesta, käytöstä 
ja loppukäsittelystä ihmisten terveydelle ja 
ympäristölle aiheutuvia riskejä koskevat 
tiedot;
c) kyseistä ainetta ja ehdotettuja 
vaihtoehtoja koskeva vertaileva arviointi;
d) perustelut sille, miksi unionin laajuiset 
toimet ovat tarpeen ja miksi rajoittaminen 
olisi sopivin keino ottaen huomioon sen 
tehokkuuden, toteutettavuuden ja 
valvottavuuden;
e) selvitys siitä, missä määrin sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromussa esiintyvän 
aineen aiheuttama riski on merkittävämpi 
kuin käyttöturvallisuuteen liittyvät hyödyt 
kuluttajien kannalta.
Komissio käyttää vastaavasti samaa 
menetelmää aineiden poistamiseksi 
liitteessä IV olevasta kiellettyjen aineiden 
luettelosta.
Komissio kuulee ennen liitteen IV 
muuttamista muiden muassa sähkö- ja 
elektroniikkalaitteissa käytettävien 
aineiden valmistajia, sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden valmistajia, niitä 
toimijoita, jotka huolehtivat kyseisten 
laitteiden kierrätyksestä, jätteiden 
käsittelijöitä sekä ympäristö- ja 
kuluttajajärjestöjä. Komissio julkaisee 
internet-sivuillaan kaikki ehdotukset ja 
niiden perustelut ja antaa kaikille 
asianosaisille mahdollisuuden esittää 
kommentteja. Komissio ottaa huomioon 
vastaanottamansa lausunnot ja välittää ne 
18 artiklassa tarkoitetulle komitealle. 
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Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia, päätetään 
18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Or. it

Perustelu

Tällä tarkistuksella lainsäätäjä antaa komissiolle selvän poliittisen merkin, jotta se laatisi 
menetelmän liitteen IV tarkistamiseksi. Kyseisen menetelmän on perustuttava riskeihin ja 
siinä on otettava huomioon tieteelliset perusteet mitä tulee sekä liitteeseen IV sisältyviin 
aineisiin että niiden vaihtoehtoihin. 

Tarkistus 200
Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jos aineiden ja erityisesti liitteessä III 
mainittujen aineiden käytöstä aiheutuu 
ihmisten terveydelle tai ympäristölle liian 
suuri riski, johon on puututtava yhteisön 
laajuisesti, liitteessä IV oleva kiellettyjen 
aineiden luettelo tarkistetaan asetuksen 
(EY) N:o 1907/2006 69–72 artiklassa 
vahvistettuun prosessiin perustuvan 
menetelmän mukaisesti. Kyseisistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia, päätetään 18 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. 

7. Jos aineesta aiheutuu sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun kierrätyksen, 
hyödyntämisen ja loppukäsittelyn aikana 
ihmisten terveydelle tai ympäristölle liian 
suuri riski, komissio voi Euroopan 
kemikaaliviraston riskinarviointikomitean 
ja sosioekonomisesta analyysista 
vastaavan komitean lausunnot huomioon 
ottaen tarkastella uudelleen liitteessä IV 
olevaa kiellettyjen aineiden luetteloa 
käyttäen menetelmää, jossa huomioidaan 
kaikki seuraavat kriteerit:

1. näyttö siitä, että voimassaolevat
toimenpiteet eivät riitä varmistamaan 
aineesta aiheutuvien riskien 
asianmukaista valvontaa, kun ainetta on 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromussa;
2. tiedot vaihtoehtojen valmistukseen, 
käyttöön ja loppukäsittelyyn liittyvistä 
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riskeistä ihmisten terveydelle ja 
ympäristölle;
3. vertaileva arvio aineesta ja ehdotetusta 
vaihtoehdosta tai ehdotetuista 
vaihtoehdoista;
4. perustelut sille, että tarvitaan unionin 
laajuista toimintaa ja että rajoitus on 
tehokkuuden, käytännöllisyyden ja 
valvottavuuden kannalta 
tarkoituksenmukaisin toimenpide; sekä
5. arvio siitä, missä määrin sähkö- ja 
elektroniikkalaitteissa esiintyvän aineen 
aiheuttamat riskit ovat toisarvoisia 
verrattuna aineesta kuluttajien 
turvallisuudelle koituvaan hyötyyn.
Komissio käyttää samaa menetelmää 
tarpeellisin mukautuksin aineen 
poistamiseksi liitteessä IV olevasta 
kiellettyjen aineiden luettelosta. Ennen 
liitteen IV muuttamista komissio kuulee 
muun muassa sähkö- ja 
elektroniikkalaitteissa käytettävien 
aineiden valmistajia, sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden tuottajia, 
kierrättäjiä, käsittelijöitä sekä ympäristö-, 
työntekijä- ja kuluttajajärjestöjä. 
Komissio saattaa kaikki asiaa koskevat 
ehdotukset ja perustelut julkisesti 
saataville www-sivuillaan ja antaa 
sidosryhmille mahdollisuuden esittää 
näkemyksensä. Komissio ottaa esitetyt 
näkemykset huomioon ja välittää ne myös 
18 artiklassa tarkoitetulle komitealle.  
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia, päätetään 
18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella lainsäätäjä antaa komissiolle selkeät poliittiset ohjeet, jotta komissio voi 
kehittää menetelmän liitteen IV tarkistamiseksi. Menetelmän olisi perustuttava 
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riskinarviointiin, ja siinä olisi otettava huomioon tieteellinen näyttö sekä liitteeseen IV 
lisättäväksi ehdotetusta aineesta että sen vaihtoehdoista.

Tarkistus 201
Christofer Fjellner

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jos aineiden ja erityisesti liitteessä III 
mainittujen aineiden käytöstä aiheutuu 
ihmisten terveydelle tai ympäristölle liian 
suuri riski, johon on puututtava yhteisön 
laajuisesti, liitteessä IV oleva kiellettyjen 
aineiden luettelo tarkistetaan asetuksen 
(EY) N:o 1907/2006 69–72 artiklassa 
vahvistettuun prosessiin perustuvan
menetelmän mukaisesti. Kyseisistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia, päätetään 18 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

7. Jos aineiden ja erityisesti liitteessä III 
mainittujen aineiden käytöstä aiheutuu 
ihmisten terveydelle tai ympäristölle liian 
suuri riski, johon on puututtava yhteisön 
laajuisesti, liitteessä IV oleva kiellettyjen 
aineiden luettelo tarkistetaan asetuksen 
(EY) N:o 1907/2006 69–72 artiklassa 
vahvistetun menetelmän mukaisesti.

Menetelmän, jolla aineita arvioidaan 
tämän direktiivin soveltamiseksi, on 
perustuttava vahvaan tieteelliseen 
näyttöön, edustaviin ja luotettaviin 
tietoihin ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 
mukaisesti mahdollisesti laadittuihin 
asiaankuuluviin 
kemikaaliturvallisuusraportteihin tai 
riskinarviointeihin. Menetelmään on 
sisällyttävä muun muassa vaihtoehtojen 
vaikutustenarviointi, ja siinä on otettava 
huomioon

a) sosioekonomiset vaikutukset;

b) vaihtoehtoisten aineiden saatavuus ja 
luotettavuus;

c) aineesta ja sen mahdollisesta 
vaihtoehdosta ihmisten terveydelle ja 
turvallisuudelle koituvat hyödyt ja haitat, 
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jotka liittyvät 

– kaikkiin laitteen elinkaaren vaiheisiin, 
mukaan lukien sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun uudelleenkäyttö, 
kierrätys ja käsittely

– hallitsemattomaan ympäristöön 
leviämiseen tai hajapäästöihin

– työntekijöiden ja ympäristön 
altistumiseen kyseiselle aineelle.

Ihmisten terveyden ja ympäristön 
korkeatasoisen suojelun varmistamiseksi 
menetelmän on oltava yhdenmukainen 
muun kemikaalilainsäädännön ja 
erityisesti asetuksen (EY) N:o 1907/2006 
(REACH) sekä mainitun lainsäädännön 
soveltamisesta saadun tietämyksen 
kanssa.

Or. en

Perustelu

Ympäristö- ja terveyshaittojen välttämiseksi on tärkeää arvioida etukäteen käytöstä 
poistamisen seurauksia. REACH-asetuksessa säädetään aineita koskeviin rajoituksiin 
sovellettavasta menetelmästä, jota olisi sovellettava myös tähän direktiiviin. Tarkistuksessa 
korostetaan erityisseikkoja, joita on arvioitava ennen kuin direktiivin liitettä IV päätetään 
muuttaa. Lisäksi siinä korostetaan, että vaarallisia aineita koskevissa rajoituksissa on syytä 
kiinnittää erityistä huomiota vaiheeseen, jossa sähkö- ja elektroniikkalaitteista tulee jätettä. 
On varmistettava, että vaihtoehdoilla ei ole ennakoimattomia haittavaikutuksia.

Tarkistus 202
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jos aineiden ja erityisesti liitteessä III 
mainittujen aineiden käytöstä aiheutuu 
ihmisten terveydelle tai ympäristölle liian 
suuri riski, johon on puututtava yhteisön 
laajuisesti, liitteessä IV oleva kiellettyjen 

7. Jos aineiden ja erityisesti liitteessä III 
mainittujen aineiden käytöstä aiheutuu 
ihmisten terveydelle tai ympäristölle liian 
suuri riski, johon on puututtava yhteisön 
laajuisesti, liitteessä IV oleva kiellettyjen 
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aineiden luettelo tarkistetaan asetuksen 
(EY) N:o 1907/2006 69–72 artiklassa 
vahvistettuun prosessiin perustuvan 
menetelmän mukaisesti. Kyseisistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia, päätetään 18 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

aineiden luettelo tarkistetaan asetuksen 
(EY) N:o 1907/2006 69–72 artiklassa 
vahvistettuun prosessiin perustuvan 
menetelmän mukaisesti.
Kun aineita arvioidaan tulevia rajoituksia 
ja direktiivistä myönnettäviä poikkeuksia 
varten,

– arviot on perustettava vahvaan 
tieteelliseen näyttöön
– on tarkasteltava myös vaihtoehtoisten 
aineiden vaikutuksia ja
– on otettava huomioon
a) sosioekonomiset näkökohdat
b) vaihtoehtoisten aineiden saatavuus ja 
luotettavuus.
Aineita koskevien rajoitusten ja 
poikkeusten arviointimenetelmässä on 
otettava eritoten huomioon aineesta ja sen 
mahdollisesta vaihtoehdosta ihmisten 
terveydelle ja ympäristölle koituvat hyödyt 
ja haitat, jotka liittyvät
– kaikkiin laitteen elinkaaren vaiheisiin, 
mukaan lukien sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun uudelleenkäyttö, 
kierrätys ja käsittely
– hallitsemattomaan ympäristöön 
leviämiseen tai hajapäästöihin
– työntekijöiden ja ympäristön 
altistumiseen kyseiselle aineelle.
Menetelmän on oltava mahdollisimman 
yhdenmukainen muun 
kemikaalilainsäädännön ja erityisesti 
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) 
sekä mainitun lainsäädännön 
soveltamisesta saadun tietämyksen 
kanssa. Erityisesti on otettava huomioon 
mahdollisesti laaditut asiaankuuluvat 
kemikaaliturvallisuusraportit tai 
riskinarvioinnit.

Or. en

Perustelu

Arviointiprosessissa käytettävien kriteerien on oltava mahdollisimman täsmällisiä ja 
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yksiselitteisiä, jotta mahdolliset tulevat aineita koskevat rajoitukset olisivat asianmukaisesti
perusteltuja.

Tarkistus 203
Julie Girling

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jos aineiden ja erityisesti liitteessä III 
mainittujen aineiden käytöstä aiheutuu 
ihmisten terveydelle tai ympäristölle liian 
suuri riski, johon on puututtava yhteisön 
laajuisesti, liitteessä IV oleva kiellettyjen 
aineiden luettelo tarkistetaan asetuksen 
(EY) N:o 1907/2006 69–72 artiklassa 
vahvistettuun prosessiin perustuvan 
menetelmän mukaisesti. 

7. Jos aineiden ja erityisesti liitteessä III 
mainittujen aineiden käytöstä aiheutuu 
ihmisten terveydelle tai ympäristölle liian 
suuri riski, johon on puututtava yhteisön 
laajuisesti, liitteessä IV oleva kiellettyjen 
aineiden luettelo tarkistetaan asetuksen 
(EY) N:o 1907/2006 69–72 artiklassa 
vahvistettuun prosessiin perustuvan 
menetelmän mukaisesti.

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia, 
päätetään 18 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen. 

Kun aineita arvioidaan tulevia rajoituksia 
ja direktiivistä myönnettäviä poikkeuksia 
varten,

– arviot on perustettava vahvaan 
tieteelliseen näyttöön
– on tarkasteltava myös vaihtoehtoisten 
aineiden vaikutuksia ja
– on otettava huomioon
a) sosioekonomiset näkökohdat
b) vaihtoehtoisten aineiden saatavuus ja 
luotettavuus.
Aineita koskevien rajoitusten ja 
poikkeusten arviointimenetelmässä on 
otettava eritoten huomioon aineesta ja sen 
mahdollisesta vaihtoehdosta ihmisten 
terveydelle ja ympäristölle koituvat hyödyt 
ja haitat, jotka liittyvät
– kaikkiin laitteen elinkaaren vaiheisiin, 
mukaan lukien sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun uudelleenkäyttö, 
kierrätys ja käsittely
– hallitsemattomaan ympäristöön 
leviämiseen tai hajapäästöihin
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– työntekijöiden ja ympäristön 
altistumiseen kyseiselle aineelle.
Menetelmän on oltava mahdollisimman 
yhdenmukainen muun 
kemikaalilainsäädännön ja erityisesti 
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) 
sekä mainitun lainsäädännön 
soveltamisesta saadun tietämyksen 
kanssa. Erityisesti on otettava huomioon 
mahdollisesti laaditut asiaankuuluvat 
kemikaaliturvallisuusraportit tai 
riskinarvioinnit. 

Or. en

Perustelu

Tulevien aineita koskevien rajoitusten ja direktiivistä myönnettävien poikkeusten on 
perustuttava tieteelliseen arviointiin. Arviointiprosessissa käytettävien kriteerien on oltava 
mahdollisimman täsmällisiä ja yksiselitteisiä, jotta mahdolliset tulevat aineita koskevat 
rajoitukset olisivat asianmukaisesti perusteltuja. On varmistettava, että vaihtoehdoilla ei ole 
ennakoimattomia haittavaikutuksia.

Tarkistus 204
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jos aineiden ja erityisesti liitteessä III 
mainittujen aineiden käytöstä aiheutuu 
ihmisten terveydelle tai ympäristölle liian 
suuri riski, johon on puututtava yhteisön 
laajuisesti, liitteessä IV oleva kiellettyjen 
aineiden luettelo tarkistetaan asetuksen 
(EY) N:o 1907/2006 69–72 artiklassa
vahvistettuun prosessiin perustuvan 
menetelmän mukaisesti. Kyseisistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia, päätetään 18 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

7. Jos aineiden ja erityisesti liitteessä III 
mainittujen aineiden käytöstä aiheutuu 
ihmisten terveydelle tai ympäristölle liian 
suuri riski, johon on puututtava yhteisön 
laajuisesti, liitteessä IV oleva kiellettyjen 
aineiden luettelo tarkistetaan asetuksen 
(EY) N:o 1907/2006 69–73 artiklassa
määritellyn menettelyn mukaisesti.

On olennaisen tärkeää, että kyseisten 
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aineiden arviointi perustuu edustaviin ja 
luotettaviin tieteellisiin tietoihin ja että 
siinä mitataan olemassa olevia ja 
mahdollisia positiivisia ja negatiivisia 
vaikutuksia. Arviointimenetelmään on 
sisällyttävä muun muassa vaihtoehtojen 
vaikutustenarviointi (saatavuus ja 
toteutettavuus)ja otettava huomioon sekä 
ympäristö- ja tieteelliset näkökohdat että 
taloudelliset ja sosiaaliset näkökohdat 
kautta tuotteen koko elinkaaren.
Ihmisten terveyden ja ympäristön 
suojelun korkean tason edistämiseksi 
tämä menetelmä on yhdenmukainen 
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 kanssa.
Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia, hyväksytään 18 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. fr

Perustelu

Joidenkin aineiden kieltämiseen liittyvien, ympäristölle ja ihmisten terveydelle koituvien 
haitallisten vaikutusten välttämiseksi tällaisen toimenpiteen seurauksia on tärkeää arvioida 
etukäteen. REACH-direktiivissä määritellään tiettyjen kemiallisten aineiden käytön 
rajoittamiseksi käyttökelpoinen menettely, jota on tarpeen soveltaa myös vaarallisten 
aineiden käytön rajoittamisesta annettuun direktiiviin.

Tarkistus 205
Åsa Westlund

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jos aineiden ja erityisesti liitteessä III 
mainittujen aineiden käytöstä aiheutuu 
ihmisten terveydelle tai ympäristölle liian 
suuri riski, johon on puututtava yhteisön 
laajuisesti, liitteessä IV oleva kiellettyjen 
aineiden luettelo tarkistetaan asetuksen 
(EY) N:o 1907/2006 69–72 artiklassa 
vahvistettuun prosessiin perustuvan 

7. Jos aineiden ja erityisesti liitteessä III 
mainittujen aineiden käytöstä aiheutuu 
ihmisten terveydelle tai ympäristölle riski, 
johon on puututtava yhteisön laajuisesti, 
liitteessä IV oleva kiellettyjen aineiden 
luettelo tarkistetaan asetuksen (EY) 
N:o 1907/2006 69–72 artiklassa 
vahvistettuun prosessiin perustuvan 
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menetelmän mukaisesti. Kyseisistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia, päätetään 18 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

menetelmän mukaisesti. Kyseisistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia, päätetään 18 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.  

Or. sv

Perustelu

Termi ’liian suuri riski ihmisten terveydelle tai ympäristölle’ ilmaisee arvioinnin lopputulosta 
eikä arvioinnin lähtökohtaa.

Tarkistus 206
Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 7 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kun annetaan uusia suosituksia aineiden 
lisäämiseksi asetuksen (EY) 
N:o 1907/2006 liitteeseen XIV, komissio 
ehdottaa kyseisten aineiden lisäämistä 
tämän direktiivin liitteeseen III.

Or. en

Perustelu

Liitteen III aineiden ensisijaisessa arvioinnissa on selvästi velvoitettava käyttämään 
erityiskriteerejä, jotka perustuvat asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaiseen mahdollisesti 
sisällytettävien aineiden luetteloon ja aineen sisällyttämisestä annettavaan suositukseen.
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Tarkistus 207
Christofer Fjellner

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Ennen liitteen IV muuttamista on 
kuultava sidosryhmiä, erityisesti sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden tuottajia pk-
yritykset mukaan lukien, sähkö- ja 
elektroniikkalaitteissa käytettävien 
aineiden valmistajia sekä ympäristö- ja 
kuluttajansuojajärjestöjä.  
Tarkoitusta varten perustetaan neuvoa-
antava foorumi. Komissio saattaa kaikki 
asiaa koskevat ehdotukset ja perustelut 
julkisesti saataville www-sivuillaan ja 
antaa sidosryhmille mahdollisuuden 
esittää näkemyksensä niistä.
Komissio julkaisee kaikki esitetyt 
näkemykset ja ottaa ne huomioon asian 
käsittelyssä.

Or. en

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 208
Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Komissio vahvistaa näytteenottoa, 
elektroniikkalaitteiden tarkastamista ja 
4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
enimmäispitoisuuden noudattamisen 
osoittamista koskevat yksityiskohtaiset 
säännöt ottaen erityisesti huomioon pk-
yritysten mahdollisuudet.

Or. pl

Perustelu

Vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta annetussa direktiivissä ei viitata mihinkään 
sääntöihin, minkä vuoksi valmistajien on vaikea täyttää muiden jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisten asettamia vaatimuksia. Tämä aiheuttaa suuria kustannuksia. 
Jos komissio vahvistaisi jäsenvaltioita varten asiakirjan, jonka avulla varmistaa direktiivin 
noudattaminen, se poistaisi perusteettomat kustannukset ja valvontaviranomaisten tarpeen 
tunnustaa vastavuoroisesti testitulokset.

Tarkistus 209
Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 7 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 b. Komissio vahvistaa standardin, jossa 
määritellään malli sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden materiaaleja, 
komponentteja ja osia koskevalle 
ilmoitukselle. Ilmoitukseen on 
sisällytettävä tiedot sähkö- ja 
elektroniikkalaitteissa esiintyvien 
säänneltyjen aineiden pitoisuuksista, 
ilmoituksen antajan henkilöllisyydestä, 
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
komponentteihin tai osiin sovellettavista 
poikkeuksista ja muista komission 
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määrittämistä seikoista.

Or. pl

Perustelu

Teknisten asiakirjojen tuottaminen ja direktiivin noudattamisen todistaminen aiheuttavat pk-
yrityksille erittäin suuria kustannuksia. Kriisiaikoina pk-yrityksiä ei pidä missään tapauksessa 
rasittaa liikaa ilmoitusvelvollisuuksilla. Sen tähden ehdotetaan korvaavaa asiakirjaa, jonka 
perusteella pk-yritysten voidaan olettaa noudattavan direktiiviä. Tärkeää on, että 
jäsenvaltioiden markkinavalvontaviranomaiset hyväksyvät kyseisen asiakirjan tekniseksi 
asiakirjaksi.

Tarkistus 210
Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio hyväksyy seuraavat 
toimenpiteet liitteiden mukauttamiseksi 
tieteen ja tekniikan kehitykseen:

1. Liitteiden V, VI ja VI a mukauttamiseksi 
tekniikan ja tieteen kehitykseen komissio 
vahvistaa 18 artiklan mukaisesti 
delegoiduilla säädöksillä toimenpiteitä, 
joiden tarkoituksena on

Or. en

(Tarkistus liittyy aiemman "valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn" korvaamiseen uudella 
delegoituja säädöksiä koskevalla menettelyllä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 290 artiklan mukaisesti.)

Perustelu

Komissiolle olisi siirrettävä säädösvalta vain tiettyjen, poikkeuksia koskevia liitteiden 
tapauksessa (liitteet V, VI ja VI a).
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Tarkistus 211
Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio hyväksyy seuraavat 
toimenpiteet liitteiden mukauttamiseksi 
tieteen ja tekniikan kehitykseen:

1. Komissio hyväksyy seuraavat 
toimenpiteet liitteiden mukauttamiseksi 
tieteen ja tekniikan kehitykseen ottaen 
huomioon 4 artiklan 7 kohdassa 
vahvistetut perusteet ja eritoten sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun hyödyntämisen 
ja loppukäsittelyn ympäristöä säästävällä 
tavalla:

Or. pl

Perustelu

Tarkistuksessa täsmennetään komission tehtävää mukauttaa liitteet tieteen ja tekniikan 
kehitykseen. Komission on tehtävä päätökset täysin tietoisena tosiseikoista ja riittävän 
varoen, erityisesti poikkeusmenettelyn tapauksessa, jotta voidaan välttää ristiriidat REACH-
lainsäädännön kanssa ja säilyttää kunnianhimoiset ympäristötavoitteet.

Tarkistus 212
Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tarvittavat  muutokset liitteeseen II; Poistetaan.

Or. pl

Perustelu

Tarkistus selventää tekstiä. Tämän kohdan sisältö on sisällytetty kokonaisuudessaan 
tarkistettuun 5 artiklan 1 kohtaan.
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Tarkistus 213
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) kunkin liitteessä IV olevan aineen 
sallitun enimmäispitoisuuden 
vahvistaminen;

Or. en

Perustelu

Kuten nykyisessä vaarallisten aineiden käytön rajoittamista koskevassa direktiivissä, 
jokaiselle uudelle rajoitusten kohteena olevalle aineelle on vahvistettava enimmäispitoisuus.

Tarkistus 214
Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

b) sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
materiaalien ja komponenttien 
sisällyttäminen liitteisiin V ja VI, kun jokin 
seuraavista edellytyksistä täyttyy:

b) sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
tyypin A materiaalien ja komponenttien 
sisällyttäminen liitteeseen V, kun jokin 
seuraavista edellytyksistä täyttyy:

Or. pl

Perustelu

Tarkistuksen päätavoitteena on mahdollistaa poikkeuksien erittely tyypin mukaan. Tyypin A 
poikkeuksissa korvaava aine on olemassa, mutta sitä ei voida käyttää tuotannon teknisten 
rajoitusten vuoksi. Tyypin B poikkeuksissa ongelma on tieteellinen, ja niissä ei ole sellaisia 
korvaavia aineita, joiden fysikaalis-kemialliset ominaisuudet olisivat samat ja samaan 
tarkoitukseen soveltuvat. Tarkistuksessa tunnustetaan se tosiseikka, että direktiivin 
vaatimusten täyttämiseksi on helpompi muuttaa tuotantotekniikkaa kuin tehdä uusia 
materiaaleja koskevaa tutkimusta edellyttäviä muutoksia.
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Tarkistus 215
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– korvaavien aineiden saatavuutta ja 
luotettavuutta ei pystytä varmistamaan,

– korvaavien aineiden saatavuutta ja 
luotettavuutta ei pystytä varmistamaan.
Komissio toimii harkiten, sillä 
monopoliasema tai 
immateriaalioikeuksista johtuvat 
rajoitukset saattavat olla syynä 
korvaavien aineiden huonoon 
saatavuuteen. Tämänkaltaiset tilanteet on 
mainittava mahdollisesti vapautettavia 
käyttötarkoituksia koskevissa 
arviointitutkimuksissa, ja tilanteen 
korjaamiseksi olisi annettava suosituksia, 
joilla pyritään varmistamaan korvaavien 
aineiden laajempi jakelu.

Or. en

Perustelu

Korvaaviin aineisiin tai uusiin suunnitteluvaihtoehtoihin liittyvät immateriaalioikeuksista 
johtuvat rajoitukset tai monopoliasemat saattavat vaikuttaa poikkeuslupaprosessissa 
tarkasteltaviin saatavuusnäkökohtiin. Jos poikkeus myönnetään riittämättömän saatavuuden 
perusteella, ja viimeksi mainittu johtuu immateriaalioikeudellisista rajoituksista tai 
monopoliasemasta, asiantila on todettava selkeästi asiaa koskevassa arviossa.
Tilanteen korjaamiseksi olisi annettava suosituksia, joilla kannustetaan innovaatioiden 

levittämiseen.

Tarkistus 216
Åsa Westlund

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– korvaavien materiaalien tai 
komponenttien ympäristölle, terveydelle, 
kuluttajien turvallisuudelle  tai sosio-
ekonomisille olosuhteille  aiheuttamat 
haitat ovat todennäköisesti merkittävämpiä 

– korvaavien materiaalien tai 
komponenttien ympäristölle, terveydelle, 
kuluttajien turvallisuudelle aiheuttamat 
haitat ovat todennäköisesti merkittävämpiä 
kuin niistä ympäristölle, ihmisten 
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kuin niistä ympäristölle, ihmisten 
terveydelle,  kuluttajien turvallisuudelle  
ja/tai sosio-ekonomisille olosuhteille  
koituvat hyödyt;

terveydelle tai kuluttajien turvallisuudelle 
koituvat hyödyt;

Or. sv

Tarkistus 217
Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– niiden poistaminen tai korvaaminen 
suunnittelumuutoksilla tai materiaaleilla ja 
komponenteilla, jotka eivät edellytä  
4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
materiaalien tai aineiden käyttöä, on  
tieteellisistä tai teknisistä  syistä mahdoton 
toteuttaa,

– niiden poistaminen tai korvaaminen 
suunnittelumuutoksilla tai materiaaleilla ja 
komponenteilla, jotka eivät edellytä 
4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
materiaalien tai aineiden käyttöä, on 
teknisistä syistä vaikeaa tai mahdoton 
toteuttaa,

Or. pl

Perustelu

Tarkistuksen päätavoitteena on mahdollistaa poikkeuksien erittely tyypin mukaan. Tyypin A 
poikkeuksissa korvaava aine on olemassa, mutta sitä ei voida käyttää tuotannon teknisten 
rajoitusten vuoksi. Tyypin B poikkeuksissa ongelma on tieteellinen, ja niissä ei ole sellaisia 
korvaavia aineita, joiden fysikaalis-kemialliset ominaisuudet olisivat samat ja samaan 
tarkoitukseen soveltuvat. Tarkistuksessa tunnustetaan se tosiseikka, että direktiivin 
vaatimusten täyttämiseksi on helpompi muuttaa tuotantotekniikkaa kuin tehdä uusia 
materiaaleja koskevaa tutkimusta edellyttäviä muutoksia.

Tarkistus 218
Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
tyypin B materiaalien ja komponenttien 
sisällyttäminen liitteeseen V, kun jokin 
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seuraavista edellytyksistä täyttyy: 
– niiden poistaminen tai korvaaminen 
suunnittelumuutoksilla tai materiaaleilla 
ja komponenteilla, jotka eivät edellytä 
4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
materiaalien tai aineiden käyttöä, on 
tieteellisistä syistä vaikeaa tai mahdoton 
toteuttaa elementin tai materiaalin 
fysikaalis-kemiallisten ominaisuuksien 
vuoksi,
– korvaavien aineiden saatavuutta ja 
luotettavuutta ei pystytä varmistamaan.

Or. pl

Perustelu

Tämä 5 artiklan 1 kohdan b b alakohtaa koskeva tarkistus liittyy liitteen V 
uudelleenjärjestelyyn. Sen päätarkoituksena on todeta, että osa jo myönnetyistä poikkeuksista 
ei liity tekniikan kehitykseen vaan asianomaisten elementtien fysikaalisiin ominaisuuksiin. 
Jotta kyseisissä tapauksissa voitaisiin käyttää korvaavia aineita, tarvitaan pitkällistä 
perustutkimusta uusien materiaalien kehittämiseksi ja tuottamiseksi. (Tätä tarkistusta on 
käsiteltävä yhdessä 5 artiklan 1 kohdan b b alakohtaa, 5 artiklan 1 kohtaa, 5 artiklan 
1 kohdan c c alakohtaa, 5 artiklan 2 kohtaa ja 5 artiklan 2 a kohtaa sekä liitteitä V ja VI 
koskevien tarkistusten kanssa.)

Tarkistus 219
Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

c) sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
materiaalien ja komponenttien poistaminen 
liitteistä V ja VI, kun b alakohdan 
edellytykset eivät enää täyty.

c) sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
tyypin A materiaalien ja komponenttien 
poistaminen liitteestä V yhden vuoden 
kuluttua, kun b alakohdan edellytykset 
eivät enää täyty.

Or. pl

Perustelu

Tarkistus antaa mahdollisuuden poistaa vain tyypin A poikkeukset liitteestä V. Jotta tyypin B 
poikkeukset voidaan poistaa, ne on ensin muunnettava tyypin A poikkeuksiksi. Yhden vuoden 
karenssi siitä, kun tehdään päätös poistaa poikkeus liitteestä, päätöksen täytäntöönpanoon 
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kaikissa jäsenvaltioissa on tarpeen tuotannon jatkuvuuden turvaamiseksi ja taloudellisten ja 
varastotappioiden sekä tarpeettoman jätteen syntymisen välttämiseksi. (Tätä tarkistusta on 
käsiteltävä yhdessä 5 artiklan 1 kohdan b b alakohtaa, 5 artiklan 1 kohtaa, 5 artiklan 
1 kohdan c c alakohtaa, 5 artiklan 2 kohtaa ja 5 artiklan 2 a kohtaa sekä liitteitä V ja VI 
koskevien tarkistusten kanssa.)

Tarkistus 220
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia, päätetään 
18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Kyseisiä toimenpiteitä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia, 
tarkastellaan uudelleen asetuksen (EY) 
N:o 1907/2006 69–72 artiklassa 
vahvistettuun prosessiin perustuvan 
menetelmän mukaisesti. Kyseisistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia, päätetään 18 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. de

Perustelu

Jo 4 artiklan 7 kohdassa viitataan REACH-järjestelmän välineisiin vaarallisten aineiden 
rajoittamiseksi. REACH-asetuksen 69 artiklan mukaan myös nykyisiä rajoituksia on 
tarkasteltava uudelleen. Siksi REACH-välineet olisi johdonmukaista ottaa kokonaisvaltaisesti 
käyttöön eli myös 5 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamista varten. Mainitun kohdan 
mukaan hyväksytyt poikkeukset on voitava myös jälkikäteen kumota.
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Tarkistus 221
Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) tyypin B poikkeusten muuntaminen 
tyypin A poikkeuksiksi, kun 5 artiklan 
1 kohdan b b alakohdan edellytykset eivät 
enää täyty.

Or. pl

Perustelu

Tarkistuksessa katetaan tapaukset, joissa poikkeus siirretään perustutkimuksen alalta 
käyttötarkoituksen yleistämisen alalle. Kun kehitetään ratkaisu, joka ei enää edellytä 
säännellyn aineen tai elementin käyttöä, 5 artiklan 1 kohdan b b alakohdan edellytykset eivät 
enää täyty. Poikkeus muunnetaan komission ehdotuksesta tyypin A poikkeukseksi, joka liittyy 
tekniikan levittämiseen. (Tätä tarkistusta on käsiteltävä yhdessä 5 artiklan 1 kohdan 
b b alakohtaa, 5 artiklan 1 kohtaa, 5 artiklan 1 kohdan c c alakohtaa, 5 artiklan 2 kohtaa ja 
5 artiklan 2 a kohtaa sekä liitteitä V ja VI koskevien tarkistusten kanssa.)

Tarkistus 222
Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia,
päätetään 18 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Kyseisistä toimenpiteistä päätetään 
kustakin erikseen.

Or. en

(Tarkistus liittyy aiemman "valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn" korvaamiseen uudella 
delegoituja säädöksiä koskevalla menettelyllä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 290 artiklan mukaisesti.) 
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Perustelu

Komissio yhdistää nykyisin useita poikkeusehdotuksia yhteen pakettiin. Tällöin poikkeuksia 
koskevat päätökset tulevat yhdistetyiksi toisiinsa, vaikka poikkeukset ovat asiasisällöltään 
täysin riippumattomia toisistaan. Jos neuvosto tai parlamentti vastustaa yhtä poikkeusta, se  
joutuu epäämään kaikki ehdotetut poikkeukset. Koska tämä saattaisi olla suhteetonta, se 
käytännössä vaarantaisi lainsäätäjän valvontaoikeuden. Poikkeuksista ja niiden 
kumoamisista olisi päätettävä yksitellen, kunkin tarkoituksenmukaisuutta punniten.

Tarkistus 223
Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevan 1 kohdan b alakohdan 
mukaisesti hyväksytyt toimenpiteet ovat 
voimassa enintään neljä vuotta, ja ne 
voidaan uusia. Komissio tekee hyvissä 
ajoin päätöksen mahdollisista 
uusintahakemuksista, jotka on jätettävä 
viimeistään 18 kuukautta ennen 
poikkeuksen voimassaolon päättymistä.

2. Edellä olevan 1 kohdan b alakohdan 
mukaisesti hyväksyttyjä tyypin A 
toimenpiteitä tarkastellaan uudelleen 
neljän vuoden välein.
Uudelleentarkastelun yhteydessä komissio 
toteaa tieteellisen ja teknisen näytön 
perusteella, täyttyvätkö b alakohdan 
edellytykset yhä. Jos edellytykset täyttyvät 
yhä, komissio jatkaa poikkeuksen 
voimassaoloaikaa seuraavaan 
uudelleentarkasteluun asti. Yhtiön tai sen 
edustajan on jätettävä uutta poikkeusta 
koskeva hakemus 5 a artiklan mukaisesti.

Or. pl

Perustelu

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)

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 224
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevan 1 kohdan b alakohdan 
mukaisesti hyväksytyt toimenpiteet ovat 
voimassa enintään neljä vuotta, ja ne 
voidaan uusia. Komissio tekee hyvissä 
ajoin päätöksen mahdollisista 
uusintahakemuksista, jotka on jätettävä
viimeistään 18 kuukautta ennen 
poikkeuksen voimassaolon päättymistä.

2. Edellä olevan 1 kohdan b alakohdan 
mukaisesti hyväksytyissä toimenpiteissä 
on täsmennettävä tapauskohtaisesti päivä, 
jona sähkö- ja elektroniikkalaitteen 
materiaalin ja käyttötarkoituksen 
sisällyttämistä liitteisiin V ja VI 
tarkastellaan uudelleen. Poikkeuksen 
voimassaoloaikaa vahvistettaessa on 
erityisesti otettava huomioon 
vaihtoehtoisia aineita sisältävien sähkö-
ja elektroniikkalaitteiden markkinoille 
saattamiseen vaadittava aika sekä laitteen 
tekninen toimivuus ja luotettavuus. 
Poikkeusta tai poikkeuksen uusintaa 
koskeva hakemus on jätettävä komissiolle 
viimeistään 30 kuukautta ennen 
poikkeuksen voimassaoloajan 
päättymistä.
Komissio tekee päätöksen mahdollisista 
poikkeus- tai uusintahakemuksista
9 kuukauden kuluessa hakemuksen 
jättämisestä.

Jos komissio päättää, ettei poikkeusta 
uusita, se julkaisee päätöksen perustelut 
ja sille esitetyt näkemykset.

Or. en

Perustelu

Komission ehdottama "yhden koon ratkaisu", jossa kaikille direktiivin poikkeuksille asetetaan 
sama 4 vuoden enimmäisvoimassaoloaika, ei toimi. Ehdotetut ajanjaksot ovat epärealistisia 
ottaen huomioon sellaisiin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin liittyvien innovaatioiden 
investointisyklit, joiden tuotesuunnittelu on pitkäjännitteistä. Olisi asetettava 
tapauskohtaisesti realistinen ja perusteltu voimassaoloaika.
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Tarkistus 225
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevan 1 kohdan b alakohdan 
mukaisesti hyväksytyt toimenpiteet ovat 
voimassa enintään neljä vuotta, ja ne 
voidaan uusia. Komissio tekee hyvissä 
ajoin päätöksen mahdollisista 
uusintahakemuksista, jotka on jätettävä 
viimeistään 18 kuukautta ennen 
poikkeuksen voimassaolon päättymistä.

2. Edellä olevan 1 kohdan b alakohdan 
mukaisesti hyväksytyt toimenpiteet 
voidaan uusia tapauskohtaisesti, ja ne ovat 
voimassa kunnes komissio päättää joko 
uusia tai kumota poikkeuksen 
määräaikaisen uudelleentarkastelun 
puitteissa, edellyttäen, että 
uusintahakemus on jätetty viimeistään 
18 kuukautta ennen poikkeuksen 
voimassaolon päättymistä. Komissio tekee 
viimeistään kuusi kuukautta ennen 
poikkeuksen voimassaolon päättymistä
päätöksen mahdollisista 
uusintahakemuksista, jotka on jätettävä 
määrätyn ajan kuluessa. 

Komissio tekee 12 kuukauden kuluessa 
soveltamisalaan kuulumattomia tuotteita 
koskevan poikkeushakemuksen 
vastaanottamisesta päätöksen 
poikkeuksen myöntämisestä tai 
epäämisestä.
a) Kun sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
materiaaleja ja komponentteja päätetään 
sisällyttää liitteisiin V ja VI, komissio 
täsmentää
– liitteisiin V ja VI sisällytettävät sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden materiaalit ja 
komponentit
– tarvittaessa liitteissä V ja VI käytettäviin 
numerointeihin tehdyt muutokset 
– siirtymäkauden järjestelyt 
– päivämäärän tai päivämäärät, jona 
poikkeus tai poikkeukset joko uusitaan tai 
kumotaan (jäljempänä 
"uudelleentarkastelun päivämäärä" tai 
"uudelleentarkastelun päivämäärät"). 
Komissio ilmoittaa kunkin 
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poikkeushakemuksen vastaanottamisesta 
sen lähettäjälle ja kirjaa hakemukselle 
numeron, jota on käytettävä kaikessa 
hakemusta koskevassa kirjeenvaihdossa 
kunnes uudelleentarkastelu katsotaan 
saatetuksi päätökseen. Hakemuksiin 
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
materiaalien ja komponenttien 
sisällyttämiseksi liitteisiin V ja VI on 
liitettävä tiedot, jotka on määritelty 
6 artiklan mukaisesti 18 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.
b) Kun sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
materiaaleja ja komponentteja päätetään 
poistaa liitteistä V ja VI, päätöksessä on 
täsmennettävä kunkin poikkeuksen osalta 
– sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
materiaalit ja komponentit, jotka 
poistetaan liitteistä V ja VI ja/tai, jos 
toimenpiteet vaikuttavat voimassa olevan 
poikkeuksen tai voimassa olevien 
poikkeusten soveltamisalaa kaventavasti, 
tarvittavat muutokset liitteissä V ja VI 
oleviin sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
materiaaleihin ja komponentteihin
– tarvittaessa muutokset liitteissä V ja VI 
käytettäviin numerointeihin
– siirtymäkauden järjestelyt
– päivämäärä tai päivämäärät, jona 
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
materiaalit ja komponentit poistetaan 
liitteistä V ja VI.

Or. en

Perustelu

Ei ole järkevää rajoittaa kaikkia poikkeuksia samaan 4 vuoden ajanjaksoon.  
Tapauskohtainen käsittely on mielekkäämpi, mutta edellyttää avointa menettelyä, joka turvaa 
oikeusvarmuuden ja ennakoitavuuden. Oikeusvarmuuden tehostamiseksi komissiolle olisi 
asetettava määräaika, jossa sen on käsiteltävä uudet poikkeukset.
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Tarkistus 226
Christofer Fjellner

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevan 1 kohdan b alakohdan 
mukaisesti hyväksytyt toimenpiteet ovat 
voimassa enintään neljä vuotta, ja ne 
voidaan uusia. Komissio tekee hyvissä 
ajoin päätöksen mahdollisista 
uusintahakemuksista, jotka on jätettävä
viimeistään 18 kuukautta ennen 
poikkeuksen voimassaolon päättymistä.

2. Edellä olevan 1 kohdan b alakohdan 
mukaisesti hyväksytyissä toimenpiteissä 
on täsmennettävä tapauskohtaisesti päivä, 
jona sähkö- ja elektroniikkalaitteen 
materiaalin ja käyttötarkoituksen 
sisällyttämistä liitteisiin V ja VI 
tarkastellaan uudelleen. 
Poikkeuksen voimassaoloaikaa 
vahvistettaessa on erityisesti otettava 
huomioon vaihtoehtoisia aineita 
sisältävien sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden markkinoille 
saattamiseen vaadittava aika sekä laitteen 
tekninen toimivuus ja luotettavuus. 
Poikkeusta tai sen uusintaa koskeva 
hakemus on jätettävä komissiolle 
viimeistään 30 kuukautta ennen 
poikkeuksen voimassaoloajan 
päättymistä.
Komissio tekee päätöksen mahdollisista 
poikkeus- tai uusintahakemuksista
9 kuukauden kuluessa hakemuksen 
jättämisestä.
Jos komissio päättää, ettei poikkeusta 
uusita, se julkaisee päätöksen perustelut 
ja sille esitetyt näkemykset.

Or. en

Perustelu

Soveltamisalan on edistettävä innovointia ja ympäristöystävällisempien tuotteiden tuotantoa. 
Tuotteiden tuotantoprosessit ovat hyvin erilaisia, toiset lyhyempiä, toiset paljon pidempiä. 
Sen tähden poikkeuksen voimassaoloajan on oltava joustava. Tämä antaa mahdollisuuden 
myöntää poikkeukset realistiselta pohjalta, rajoittamatta niitä automaattisesti neljään 
vuoteen.
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Tarkistus 227
Julie Girling

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevan 1 kohdan b alakohdan 
mukaisesti hyväksytyt toimenpiteet ovat 
voimassa enintään neljä vuotta, ja ne 
voidaan uusia. Komissio tekee hyvissä 
ajoin päätöksen mahdollisista 
uusintahakemuksista, jotka on jätettävä
viimeistään 18 kuukautta ennen 
poikkeuksen voimassaolon päättymistä.

2. Edellä olevan 1 kohdan b alakohdan 
mukaisesti hyväksytyissä toimenpiteissä 
on täsmennettävä tapauskohtaisesti päivä, 
jona sähkö- ja elektroniikkalaitteen 
materiaalin ja käyttötarkoituksen 
sisällyttäminen liitteisiin V ja VI tulee 
voimaan.

Voimaantulopäivämäärää vahvistettaessa 
on erityisesti otettava huomioon 
vaihtoehtoisia aineita sisältävien sähkö-
ja elektroniikkalaitteiden markkinoille 
saattamiseen vaadittava aika sekä laitteen 
tekninen toimivuus ja luotettavuus. 
Uusintahakemukset on jätettävä 
viimeistään 18 kuukautta ennen 
poikkeuksen voimassaoloajan päättymistä 
ja komissio tekee päätöksen 
uusintahakemuksesta viimeistään kuusi 
kuukautta ennen voimassa olevan
poikkeuksen voimassaolon päättymistä.
Jos poikkeusta ei uusita, se kumotaan 
aikaisintaan 18 kuukauden kuluttua, jotta 
talouden toimijalla on aikaa mukautua 
tilanteeseen.

Or. en

Perustelu

Komission ehdottama "yhden koon ratkaisu", jossa kaikille direktiivin poikkeuksille asetetaan 
sama 4 vuoden enimmäisvoimassaoloaika, ei toimi. On myös tärkeää asettaa komissiolle 
selkeä määräaika, jossa sen on tehtävä päätös poikkeuksen mahdollisesta uusimisesta. Jos 
poikkeusta ei myönnetä, ehdotettu 18 kuukauden ajanjakso antaa tuottajalle aikaa mukautua 
tilanteeseen.
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Tarkistus 228
Åsa Westlund

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevan 1 kohdan b alakohdan 
mukaisesti hyväksytyt toimenpiteet ovat 
voimassa enintään neljä vuotta, ja ne 
voidaan uusia. Komissio tekee hyvissä 
ajoin päätöksen mahdollisista 
uusintahakemuksista, jotka on jätettävä 
viimeistään 18 kuukautta ennen 
poikkeuksen voimassaolon päättymistä.

2. Edellä olevan 1 kohdan b alakohdan 
mukaisesti hyväksytyistä toimenpiteistä
päätetään tapauskohtaisesti, ja ne ovat 
voimassa enintään neljä vuotta, kun 
kyseessä ovat liitteessä I olevat luokat 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 10 ja 11, ja enintään 
kahdeksan vuotta, kun kyseessä ovat 
liitteessä I olevat luokat 8 ja 9. 
Poikkeukset voidaan uusia. Komissio 
tekee viimeistään kuusi kuukautta ennen 
poikkeuksen voimassaolon päättymistä
päätöksen mahdollisista 
uusintahakemuksista, jotka on jätettävä 
viimeistään 18 kuukautta ennen 
poikkeuksen voimassaolon päättymistä. 
Kun komissio katsoo, että lakisääteisiin 
sertifiointimenettelyihin tai korvaavien 
aineiden riittävän saatavuuden 
varmistamiseksi tarvitaan pidempi kuin 
poikkeuksen voimassaolon päättymiseen 
jäljellä oleva aika, se myöntää 
poikkeuksen voimassaolon päätyttyä 
lisäajan. Lisäajan kesto päätetään 
tapauskohtaisesti, ja se saa olla enintään 
18 kuukautta poikkeuksen voimassaolon 
päättymisestä.
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia, 
päätetään Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklaa 
noudattaen.

Or. en
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Tarkistus 229
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevan 1 kohdan b alakohdan 
mukaisesti hyväksytyt toimenpiteet ovat 
voimassa enintään neljä vuotta, ja ne 
voidaan uusia. Komissio tekee hyvissä 
ajoin päätöksen mahdollisista 
uusintahakemuksista, jotka on jätettävä
viimeistään 18 kuukautta ennen 
poikkeuksen voimassaolon päättymistä.

2. Edellä olevan 1 kohdan b alakohdan 
mukaisesti hyväksytyissä toimenpiteissä 
on täsmennettävä tapauskohtaisesti päivä, 
jona sähkö- ja elektroniikkalaitteen 
materiaalin ja käyttötarkoituksen 
sisällyttäminen liitteisiin V ja VI tulee 
voimaan. Voimaantulopäivämäärää 
vahvistettaessa on erityisesti otettava 
huomioon vaihtoehtoisia aineita 
sisältävien sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden markkinoille 
saattamiseen vaadittava aika sekä laitteen 
tekninen toimivuus ja luotettavuus.
Komissio tekee päätöksen mahdollisista 
uusintahakemuksista 9 kuukauden 
kuluessa uusintahakemuksen 
jättämisestä. Uusintahakemus on jätettävä 
viimeistään 27 kuukautta ennen 
poikkeuksen voimassaolon päättymistä.

Or. en

Perustelu

Komission ehdottama "yhden koon ratkaisu" ei toimi. Ehdotetut ajanjaksot ovat epärealistisia 
ottaen huomioon sellaisiin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin liittyvät innovointi- ja 
investointisyklit, joiden tuotesuunnittelu on pitkäjännitteistä. Olisi asetettava 
tapauskohtaisesti realistinen voimassaoloaika.

Tarkistus 230
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevan 1 kohdan b alakohdan 
mukaisesti hyväksytyt toimenpiteet ovat 

2. Edellä olevan 1 kohdan b alakohdan 
mukaisesti hyväksytyt toimenpiteet ovat 
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voimassa enintään neljä vuotta, ja ne 
voidaan uusia. Komissio tekee hyvissä 
ajoin päätöksen mahdollisista 
uusintahakemuksista, jotka on jätettävä 
viimeistään 18 kuukautta ennen 
poikkeuksen voimassaolon päättymistä.

voimassa enintään neljä vuotta. 
Hakemuksessa esitettyjen tietojen 
perusteella voidaan poikkeuksellisesti ja 
tapauskohtaisesti myöntää pitempi 
poikkeuksen voimassaoloaika.

Komissio tekee 9 kuukauden kuluessa 
hakemuksen jättämisestä päätöksen
poikkeusta tai poikkeuksen uusintaa 
koskeva hakemuksesta. Uusintahakemus
on jätettävä viimeistään 18 kuukautta 
ennen poikkeuksen voimassaolon 
päättymistä.
Jos komissio epää uusintahakemuksen, se 
myöntää lisäajan laitteen saattamiseksi 
markkinoille, lukuun ottamatta tapauksia, 
joissa markkinoille saattamisen 
jatkaminen aiheuttaisi ihmisten 
terveydelle tai ympäristölle liian suuren 
riskin. Lisäaika saa olla enintään kuusi 
kuukautta asianomaisen laitteen 
markkinoille saattamista varten ja toiset 
18 kuukautta käyttöön ottamista varten.

Or. en

Perustelu

Tiettyjen teollisuudenalojen erityistarpeet olisi otettava paremmin huomioon direktiivin 
tekstissä kuin mietintöluonnoksen tarkistuksessa 42. Esimerkiksi monien lääkinnällisten 
laitteiden (kuten diagnostiset kuvantamislaitteet tai kirurgiset robotit) kehittämissykli on pitkä 
(5–8 vuotta). Siksi esittelijän ehdottama 18 kuukauden lisäaika ei riittäisi erittäin tärkeille 
lääkinnällisille laitesovelluksille. Lisäksi on oltava mahdollisuus jatkaa voimassaoloa 
tapauskohtaisesti, jos se on perusteltua.

Tarkistus 231
Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevan 1 kohdan b alakohdan 
mukaisesti hyväksytyt toimenpiteet ovat 
voimassa enintään neljä vuotta, ja ne 

2. Edellä olevan 1 kohdan b alakohdan 
mukaisesti hyväksytyt toimenpiteet ovat 
voimassa enintään neljä vuotta, niistä 
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voidaan uusia. Komissio tekee hyvissä 
ajoin päätöksen mahdollisista 
uusintahakemuksista, jotka on jätettävä 
viimeistään 18 kuukautta ennen 
poikkeuksen voimassaolon päättymistä.

päätetään tapauskohtaisesti, ja ne voidaan 
uusia.

Or. en

(Tarkistuksella korvataan osittain esittelijän tarkistus 42. Tarkistus liittyy tarkistukseen, jolla 
tekstiin sisällytetään uusi 5 artiklan 2 c kohta.)

Perustelu

Tarkistuksessa tehdään selväksi, että päätökset poikkeuksista on tehtävä tapauskohtaisesti. 
Komission päätöksentekomenettelyä selkeytetään ja sille asetetaan selvät määräajat tämän 
artiklan erillisessä kohdassa.

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

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevan 1 kohdan b alakohdan 
mukaisesti hyväksytyt toimenpiteet ovat 
voimassa enintään neljä vuotta, ja ne 
voidaan uusia. Komissio tekee hyvissä 
ajoin päätöksen mahdollisista 
uusintahakemuksista, jotka on jätettävä 
viimeistään 18 kuukautta ennen 
poikkeuksen voimassaolon päättymistä.

2. Edellä olevan 1 kohdan b alakohdan 
mukaisesti hyväksytyistä toimenpiteistä
päätetään tapauskohtaisesti, ja ne ovat 
voimassa enintään neljä vuotta, kun 
kyseessä ovat liitteessä I olevat luokat 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 10 ja 11, ja enintään 
kahdeksan vuotta, kun kyseessä ovat 
liitteessä I olevat, teollisuuden laitteita 
koskevat luokat 8 ja 9. Poikkeukset 
voidaan uusia. Komissio ottaa huomioon 
sosioekonomiset vaikutukset päättäessään 
poikkeuksen kestosta. Komissio tekee 
viimeistään kuusi kuukautta ennen 
poikkeuksen voimassaolon päättymistä
päätöksen mahdollisista 
uusintahakemuksista, jotka on jätettävä 
viimeistään 18 kuukautta ennen 
poikkeuksen voimassaolon päättymistä. 
Kun komissio katsoo, että lakisääteisiin 
sertifiointimenettelyihin tai korvaavien 
aineiden riittävän saatavuuden 
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varmistamiseksi tarvitaan pidempi kuin 
poikkeuksen voimassaolon päättymiseen 
jäljellä oleva aika, se myöntää 
poikkeuksen voimassaolon päätyttyä 
lisäajan. Lisäajan kesto päätetään 
tapauskohtaisesti, ja se saa olla enintään 
18 kuukautta poikkeuksen voimassaolon 
päättymisestä. Liitteissä V, VI ja VI a 
luetelluissa poikkeuksissa olisi selvästi 
ilmoitettava tärkeimmät päivämäärät ja 
määräajat eli poikkeuksen 
voimassaoloajan päättymispäivä, 
uusintahakemuksen jättämisen 
määräaika ja siirtymäkauden 
päättymispäivä tapauksissa, joissa 
uusintaa ei myönnetä. Jos 
uusintahakemus on jätetty hakemuksen 
jättämisen määräaikaan mennessä mutta 
päätöstä ei ole tehty edellä kuvatussa 
määräajassa, poikkeus pysyy voimassa 
uudelleentarkastelun päivämäärän 
jälkeen kunnes uusintahakemuksesta on 
tehty päätös.
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia, 
päätetään Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklaa 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

Määräajat ja muut poikkeusmenettelyyn liittyvät päivämäärät on ilmoitettava selvästi, jotta 
hakijat hyötyisivät suuremmasta oikeusvarmuudesta ja ennakoitavuudesta. Kaikkien vasta 
myönnettyjen ja uusittujen poikkeusten olisi pysyttävä voimassa asetetun 
uudelleentarkastelupäivän jälkeen kunnes uusinnasta on tehty päätös edellyttäen, että 
hakemus jätettiin komissiolle viimeistään viimeisenä hakemusten jättämispäivänä. 
Lääkinnällisille laitteille (luokka 8) sekä teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteille 
(alaluokka 9) myönnettävien poikkeusten olisi oltava voimassa enintään 8 vuotta.
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Tarkistus 233
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevan 1 kohdan b alakohdan 
mukaisesti hyväksytyt toimenpiteet ovat 
voimassa enintään neljä vuotta, ja ne 
voidaan uusia. Komissio tekee hyvissä 
ajoin päätöksen mahdollisista 
uusintahakemuksista, jotka on jätettävä 
viimeistään 18 kuukautta ennen 
poikkeuksen voimassaolon päättymistä.

2. Edellä olevan 1 kohdan b alakohdan 
mukaisesti hyväksytyt toimenpiteet ovat 
voimassa enintään neljä vuotta, ja ne 
voidaan uusia. Edellä olevan 1 kohdan 
b alakohdan mukaisesti hyväksytyt 
toimenpiteet ovat voimassa enintään 
kahdeksan vuotta luokan 9, teollisuuden 
tarkkailu- ja valvontalaitteet, 
käyttötarkoituksissa, ja ne voidaan uusia.
Komissio tekee hyvissä ajoin päätöksen 
mahdollisista uusintahakemuksista, jotka 
on jätettävä viimeistään 18 kuukautta 
ennen poikkeuksen voimassaolon 
päättymistä.

Or. en

Perustelu

Teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteille myönnettävien poikkeusten voimassaolon tulisi 
lakata kahdeksan vuoden päästä, koska alan luotettavuusstandardeihin yltäminen vie kauan. 
Luotettavia korvaavia aineita erittäin tärkeisiin käyttötarkoituksiin, kuten lyijy 
syöpähoidoissa käytettävissä säteilyltä suojaavissa suojaimissa, ei ole eikä tule 
vuosikymmeniin olemaan saatavilla. Tuotesuunnittelu uudistetaan 7–10 vuoden välein. Siksi 
teollisuuden poikkeuksille luokassa 9 olisi sallittava 8 vuoden voimassaoloaika.

Tarkistus 234
Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä olevan 1 kohdan 
b b alakohdan mukaisesti hyväksyttyjä 
tyypin B toimenpiteitä tarkastellaan 
uudelleen kymmenen vuoden välein, ja ne 
voidaan uusia. Komissio toteaa jätettyjen 
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hakemusten ja saamansa tieteellisen ja 
teknisen näytön perusteella, täyttyvätkö 
1 kohdan b b alakohdan edellytykset yhä. 
Jos komissio toteaa, että 1 kohdan 
b b alakohdan edellytykset täyttyvät yhä, 
se jatkaa poikkeuksen voimassaoloaikaa 
ja vahvistaa seuraavan 
uudelleentarkastelun päivämäärän, joka 
voi olla aikaisintaan viiden vuoden 
kuluttua edellisestä 
uudelleentarkastelusta. Yhtiön tai sen 
edustajan on jätettävä poikkeusta tai 
poikkeuksen uusintaa koskeva hakemus 
5 a artiklan mukaisesti

Or. pl

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 235
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos poikkeusta ei myönnetä tai uusita, 
myönnetään vähintään 12 kuukauden 
siirtymäkausi, jotta talouden toimijalla on 
aikaa mukautua tilanteeseen. Kun 
komissio katsoo, että 12 kuukautta ei riitä, 
siirtymäkautta voidaan jatkaa 
tapauskohtaisesti.
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Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa ehdotetaan 12 kuukauden siirtymäkautta vakioajanjaksoksi, jonka aikana tuote 
voidaan mukauttaa, jos poikkeusta ei uusita tai myönnetä.

Tarkistus 236
Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Hakemukset, jotka koskevat 
4 artiklan 1 kohdan soveltamisesta 
myönnettävää poikkeusta tai 
tämänkaltaisen poikkeuksen uusintaa, on 
jätettävä komissiolle liitteen VI b 
mukaisesti. Poikkeuksen 
uusintahakemuksessa on päivitettävä 
alkuperäisen hakemuksen tiedot tilanteen 
tasalle.

Or. en

(Liittyy tarkistukseen, jolla lisätään uusi liite VI b, ja tarkistukseen, jolla poistetaan 6 artiklan 
ensimmäisen kohdan ensimmäinen luetelmakohta.)

Perustelu

Tämä tarkistus on saanut innoituksensa neuvostossa parhaillaan käytävistä keskusteluista. 
Poikkeusta tai poikkeuksen uusimista hakeville hakijoille on asetettava selkeät vaatimukset. 
Uusintahakemuksen tiedot on saatettava ajan tasalle.

Tarkistus 237
Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Komissio 
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a) ilmoittaa hakemuksen 
vastaanottamisesta sen lähettäjälle 
kirjallisesti 15 päivän kuluessa. 
Ilmoituksessa on mainittava hakemuksen 
vastaanottamispäivä;
b) ilmoittaa hakemuksesta viipymättä 
jäsenvaltioille ja asettaa hakemuksen ja 
hakijan mahdollisesti toimittamat muut 
tiedot jäsenvaltioiden saataville;
c) saattaa hakemuksen yhteenvedon 
julkisesti saataville.

Or. en

Perustelu

Täsmennetään, mitä komission on ensimmäiseksi tehtävä, kun se vastaanottaa hakemuksen.

Tarkistus 238
Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Hakemus on jätettävä viimeistään 
18 kuukautta ennen kiellon voimaantuloa 
tai tapauksesta riippuen ennen 
poikkeuksen voimassaoloajan 
päättymistä. Komissio tekee päätöksen 
viimeistään kuusi kuukautta ennen 
kiellon voimaantuloa tai tapauksesta 
riippuen ennen poikkeuksen 
voimassaoloajan päättymistä.
Päättäessään poikkeuksen tai uusitun 
poikkeuksen kestosta komissio ottaa 
huomioon sosioekonomiset vaikutukset.
Kun komissio katsoo, että korvaavien 
aineiden riittävän saatavuuden 
varmistamiseksi tarvitaan pidempi kuin 
kiellon voimaantuloon tai tapauksen 
mukaan poikkeuksen voimassaolon 
päättymiseen jäljellä oleva aika, se 
myöntää lisäajan kiellon tultua voimaan 
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tai poikkeuksen voimassaolon päätyttyä. 
Lisäajan kesto päätetään 
tapauskohtaisesti, ja se saa olla enintään 
18 kuukautta kiellon voimaantulosta tai 
poikkeuksen voimassaolon päättymisestä.
Komissio vahvistaa nämä toimenpiteet 
18 artiklan mukaisesti delegoiduilla 
säädöksillä.

Or. en

(Tarkistuksella korvataan osittain esittelijän tarkistus 42. Tarkistus liittyy aiemman 
"valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn" korvaamiseen uudella delegoituja säädöksiä 
koskevalla menettelyllä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti.)

Perustelu

Talouden toimijat kaipaavat poikkeuksiin oikeusvarmuutta. Komissiolla olisi sen vuoksi 
oltava määräaika päätöksilleen. Jotta toimijoilla olisi aikaa mukautua tilanteeseen kiellon 
tultua voimaan tai poikkeuksen voimassaolon päätyttyä, voidaan myöntää 18 kuukauden 
lisäaika. Tällöin siirtymäaikaa on enintään 24 kuukautta, joka on talouden toimijoiden 
mielestä riittävä aika mukautuksiin. Poikkeuksen kestosta päätettäessä on otettava huomioon 
sosioekonomiset näkökohdat.

Tarkistus 239
Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ennen liitteiden  muuttamista komissio 
kuulee muun muassa sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden tuottajia, 
kierrättäjiä, käsittelijöitä sekä ympäristö-, 
työntekijä- ja kuluttajajärjestöjä.

3. Ennen liitteiden V, VI ja VI a
muuttamista komissio kuulee muun muassa 
talouden toimijoita, kierrättäjiä, 
käsittelijöitä sekä ympäristö-, työntekijä- ja 
kuluttajajärjestöjä. Komissiolle tällaisissa 
kuulemisissa esitetyt näkemykset 
saatetaan julkisesti saataville. Komissio 
laatii saamistaan tiedoista selonteon ja 
saattaa sen julkisesti saataville.

Or. en
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Perustelu

Komission pitäisi voida muuttaa delegoiduin säädöksin vain tiettyjä liitteitä. Olisi käytettävä 
ilmausta "talouden toimijat" muutettujen määritelmien mukaisesti. Tarkistuksen viimeisessä 
osassa palautetaan vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta annetun direktiivin 
ensimmäisen version säännökset hieman muutettuina: määräämällä näkemykset 
julkistettaviksi virallistetaan sidosryhmien julkisia kuulemisia koskeva vallitseva käytäntö. 
Viittaus komiteamenettelyn komiteaan poistetaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan voimaantulon myötä vanhentuneena.

Tarkistus 240
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ennen liitteiden  muuttamista komissio 
kuulee muun muassa sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden tuottajia, 
kierrättäjiä, käsittelijöitä sekä ympäristö-, 
työntekijä- ja kuluttajajärjestöjä.

3. Ennen liitteiden muuttamista komissio 
suorittaa vaikutustenarvioinnin. Se myös
kuulee sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
tuottajia, kierrättäjiä, käsittelijöitä sekä 
ympäristö-, työntekijä- ja 
kuluttajajärjestöjä.

Or. en

Perustelu

On ehdottoman välttämätöntä suorittaa täydellinen tieteelliseen näyttöön perustuva 
vaikutustenarviointi ennen kuin uusia aineita sisällytetään vaarallisten aineiden käytön 
rajoittamisesta annettuun direktiiviin. Jos vaihtoehtoja ei arvioida perusteellisesti, on 
mahdotonta määrittää asiallisesti, onko ehdotetusta rajoituksesta selvästi hyötyä ihmisten 
terveydelle ja ympäristölle.

Tarkistus 241
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ennen liitteiden  muuttamista komissio 
kuulee muun muassa sähkö- ja 

3. Ennen liitteiden muuttamista komissio 
suorittaa vaikutustenarvioinnin. Se myös
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elektroniikkalaitteiden tuottajia, 
kierrättäjiä, käsittelijöitä sekä ympäristö-, 
työntekijä- ja kuluttajajärjestöjä.

kuulee sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
tuottajia, kierrättäjiä, käsittelijöitä sekä 
ympäristö-, työntekijä- ja 
kuluttajajärjestöjä.

Or. en

Tarkistus 242
Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Sen ajan, kun materiaalit tai 
komponentit sisältyvät tämän direktiivin 
liitteisiin V ja VI tämän direktiivin 
5 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla, 
kyseiset käyttötarkoitukset katsotaan 
vapautetuiksi myös asetuksen (EY) 
N:o 1907/2006 58 artiklan 2 kohdassa 
vahvistetuista lupavaatimuksista.

Poistetaan.

Or. pl

Perustelu

5 artiklan 4 kohta heikentää oikeusvarmuutta tämän direktiivin ja REACH-asetuksen välillä. 
Tämän direktiivin kriteerien mukaisesti arvioitu poikkeus ei voi vaikuttaa REACH-asetuksen 
säännöksiin. Se johtaisi sekaannukseen, koska yhtiöt eivät tietäisi, mistä saavat asianmukaiset 
tiedot.

Tarkistus 243
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Sen ajan, kun materiaalit tai 
komponentit sisältyvät tämän direktiivin 
liitteisiin V ja VI tämän direktiivin 
5 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla, 

4. Sen ajan, kun materiaalit tai 
komponentit sisältyvät tämän direktiivin 
liitteisiin V ja VI tämän direktiivin 
5 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla, 
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kyseiset käyttötarkoitukset katsotaan 
vapautetuiksi myös asetuksen (EY) 
N:o 1907/2006 58 artiklan 2 kohdassa 
vahvistetuista lupavaatimuksista. 

kyseiset käyttötarkoitukset katsotaan 
vapautetuiksi myös asetuksen (EY) 
N:o 1907/2006 58 artiklan 2 kohdassa 
vahvistetuista lupavaatimuksista niin 
kauan kuin tämän direktiivin mukaisesti 
myönnetty poikkeus on voimassa.

Sen ajan, kun aineen käyttö on sallittu 
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti, 
kyseiset käyttötarkoitukset katsotaan 
vapautetuiksi myös tässä direktiivissä 
vahvistetuista poikkeushakemuksia 
koskevista vaatimuksista niin kauan kuin 
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti 
myönnetty lupa on voimassa.

Or. en

Perustelu

Aidosti innovoivien laitteiden kehittämisessä käytetään ainoita suunnittelun hetkellä 
saatavilla olevia tunnettuja teknisiä ratkaisuja, mikä edellyttää poikkeusten käyttöä. 
Vaatimus, että samalle käyttötarkoitukselle on saatava kaksi poikkeusta ennen markkinoille 
pääsyä (esimerkiksi tämän direktiivin mukainen poikkeus ja REACH-asetuksen mukainen 
lupa), olisi liian raskas täyttää, etenkin kun siinä tapauksessa direktiiviin olisi sisällytettävä 
suuri osa poikkeusmekanismista.

Tarkistus 244
Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio muuttaa liitteen V, ilmoittaa 
poikkeusten yksityiskohdat ja määrittää 
erikseen kunkin poikkeuksen tyypin 
5 artiklan 1 kohdan b ja b b alakohdassa 
vahvistettujen perusteiden mukaisesti. 
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia, 
päätetään 18 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.
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Or. pl

Perustelu

5 artiklan 4 kohta heikentää oikeusvarmuutta tämän direktiivin ja REACH-asetuksen välillä. 
Tämän direktiivin kriteerien mukaisesti arvioitu poikkeus ei voi vaikuttaa REACH-asetuksen 
säännöksiin. Se johtaisi sekaannukseen, koska yhtiöt eivät tietäisi, mistä saavat asianmukaiset 
tiedot. Tämän artiklan sijasta komissiolle annetaan valtuudet tehdä tarvittavat muutokset 
liitteeseen V ja suorittaa poikkeustyypin mukainen erittely.

Tarkistus 245
Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio vahvistaa viimeistään [...*] 
18 artiklan mukaisesti delegoiduilla 
säädöksillä, mitä liitteessä V myönnetyistä 
poikkeuksista sovelletaan myös 
teollisuuden tarkkailu- ja 
valvontalaitteisiin. Jos päätöstä ei tehdä 
määräajassa, liitteessä V myönnettyjä 
poikkeuksia sovelletaan myös teollisuuden 
tarkkailu- ja valvontalaitteisiin.
* Lisätään päivämäärä, joka on 
18 kuukautta tämän direktiivin 
voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

Komissio teetti konsultilla direktiivin uudelleenlaadintaa varten arvion luokkien 8 ja 9 
poikkeuksista. Konsultti ei kuitenkaan arvioinut muille luokille jo myönnettyjä poikkeuksia, 
vaan oletti, että niitä sovellettaisiin myös luokkiin 8 ja 9.  Koska erityistä arviota ei tehty, 
komissio ei laajentanut poikkeusten soveltamisalaa vaan jätti yhtiöiden vastuulle tarvittavan 
mukauttamisen. Koska teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteiden suunnittelusykli on 
suhteellisen pitkä, tuottajien olisi saatava tietää mahdollisimman pian, sovelletaanko näitä 
poikkeuksia heidän tuotteisiinsa.
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Tarkistus 246
Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Komissio voi muuttaa 18 artiklan 
mukaisesti delegoiduilla säädöksillä 
liitettä VI b lisätäkseen siihen säännöksiä.

Or. en

(Liittyy tarkistukseen, jolla lisätään uusi liite VI b.)

Perustelu

On luotava järjestely, jonka mukaan komissio voi lisätä poikkeus- ja uusintahakemuksiin 
uusia vaatimuksia.

Tarkistus 247
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Silloin kun jonkin aineen käyttö on 
sallittua asetuksen (EY) N:o 1907/2006 
mukaisesti, kyseistä ainetta käyttävän 
laitteen katsotaan olevan kyseistä asiaa 
koskevien, tässä direktiivissä 
määriteltyjen vaatimusten mukainen 
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti 
myönnetyn luvan voimassaolon ajan.

Or. fr

Perustelu

Komission ehdotuksessa täsmennetään, että sellaisten materiaalien ja komponenttien, joille 
on myönnetty poikkeus vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta annetun direktiivin 
mukaisesti, tapauksessa ei ole tarpeen hakea lupaa REACH-direktiivin mukaisesti. Koska 
REACH-direktiivi tulee voimaan ennen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta annettua 
direktiiviä, on tärkeää varmistaa, että vastavuoroisuus toteutuu myös oikeudellisen 
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epävarmuuden ja liiallisen hallinnollisen taakan välttämiseksi.

Tarkistus 248
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Sen ajan, kun aineen käyttö on 
sallittu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 
mukaisesti, kyseisten laitteiden katsotaan 
täyttävän tässä direktiivissä vahvistetut 
vaatimukset niin kauan kuin asetuksen 
(EY) N:o 1907/2006 mukaisesti myönnetty 
lupa on voimassa.

Or. en

Perustelu

Vaikka vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta annetun direktiivin uudelleenlaaditussa 
toisinnossa täsmennetään, että REACH-lupia ei tarvitse hakea mainitun direktiivin mukaisille 
poikkeuksille, oikeusvarmuutta ei silti saavuteta, koska REACH-lupavaatimukset tulevat 
voimaan ennen tämän direktiivin uudelleenlaadittua toisintoa. Siksi REACH-asetuksen 
mukaisesti myönnetyt poikkeukset olisi vapautettava tämän direktiivin vaatimuksista 
määrätyn voimassaoloajan ajaksi, jotta sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajille voidaan 
turvata oikeusvarmuus.

Tarkistus 249
Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi
5 a artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Poikkeusta ja poikkeuksen uusintaa 

koskevat hakemukset
1. Poikkeusta koskeva hakemus on 
jätettävä seuraavien kohtien mukaisesti.
2. Hakemus toimitetaan komissiolle, joka
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a) ilmoittaa hakemuksen 
vastaanottamisesta sen lähettäjälle 
kirjallisesti 14 päivän kuluessa. 
Ilmoituksessa on mainittava hakemuksen 
vastaanottamispäivä;
b) ilmoittaa hakemuksesta viipymättä 
jäsenvaltioille ja asettaa hakemuksen ja 
hakijan mahdollisesti toimittamat muut 
tiedot, jotka eivät ole omistusoikeuden 
suojaamia, jäsenvaltioiden saataville; 
c) saattaa 3 kohdan e alakohdassa 
tarkoitetun hakemuksen yhteenvedon 
julkisesti saataville ottaen huomioon 
tarpeen suojata liikesalaisuudet ja 
immateriaalioikeudet.
3. Hakemuksessa on oltava seuraavat 
tiedot: 
a) valmistajan nimi ja osoite;
b) materiaali tai komponentti ja 
käyttötarkoitukset, joita varten poikkeusta 
haetaan, sekä materiaalin tai 
komponentin ominaispiirteet;
c) poikkeuksen perustelu 5 artiklan 
edellytysten mukaisesti, mukaan lukien 
mahdollisten vaihtoehtoisten aineiden tai 
tekniikoiden analyysi. Perusteluna 
voidaan esittää esimerkiksi kuvaus 
suoritetuista tutkimuksista, eritoten 
muiden yhteisöjen todentamista 
riippumattomista tutkimuksista, jos 
sellaisia on tehty;
d) tarvittaessa ilmoitus tiedoista, jotka 
olisi katsottava omistusoikeuden 
suojaamiksi, ja todennettavissa olevat 
perustelut;
e) hakemuksen yhteenveto; 
f) käyttötarkoitukselle haettavan 
poikkeuksen tyyppi (A tai B).
4. Komissio tutkii poikkeushakemuksen ja 
teettää sen perustelusta riippumattoman 
selvityksen.
5. Hakemusta tutkiessaan komissio ottaa 
huomioon pk-yritysten mahdollisuudet 
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noudattaa 3 kohdan b ja c alakohdan 
vaatimuksia.
6. Komissio tekee hyvissä ajoin päätöksen 
kustakin hakemuksesta, 
uusintahakemukset mukaan lukien. 
Edellä olevan 4 artiklan 2 a kohdan 
mukaiset uusintahakemukset on jätettävä 
viimeistään 24 kuukautta ennen 
poikkeuksen uudelleentarkastelun 
päivämäärää, koska talouden toimijoille 
on turvattava oikeusvarmuus komission 
päätöstä odotettaessa.
7. Komissio hyväksyy tämän artiklan 
soveltamista koskevat säännöt ottaen 
huomioon pk-yritysten tilanteen, mukaan 
lukien säännöt niiden tietojen muodosta 
ja tyypistä, jotka on annettava poikkeus-
tai uusintahakemusta jätettäessä ja joihin 
sisältyy analyysi vaihtoehdoista sekä, jos 
sopivia vaihtoehtoja on saatavilla, 
asetuksessa (EY) N:o 1907/2006 
tarkoitetuista korvaussuunnitelmista. 
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia, 
päätetään 18 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. pl

Perustelu

Artiklassa otetaan käyttöön järjestelmällinen poikkeusten myöntämismenetelmä ja annetaan 
komissiolle valtuudet laatia poikkeusta koskeva ilmoituslomake.

Tarkistus 250
Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
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Nanomateriaalit
1. Talouden toimijoiden on ilmoitettava 
komissiolle nanomateriaalien käytöstä 
sähkö- ja elektroniikkalaitteissa ja 
toimitettava kaikki merkitykselliset tiedot 
niiden turvallisuudesta ihmisten terveyden 
ja ympäristön kannalta tuotteen koko 
elinkaaren ajan.
2. Komissio arvioi viimeistään [...*] 
talouden toimijoiden 1 kohdan mukaisesti 
toimittamat tiedot huomioon ottaen 
sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 
käytettävien nanomateriaalien 
turvallisuuden ihmisten terveyden ja 
ympäristön kannalta etenkin käytön ja 
käsittelyn aikana ja esittää arvioinnin 
tulokset kertomuksessa, jonka se antaa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle. 
Kertomuksessa annetaan tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotus sähkö- ja 
elektroniikkalaitteissa käytettävien 
nanomateriaalien asianmukaisen 
riskinhallinnan varmistamiseksi.
3. Talouden toimijoiden on varustettava 
nanomateriaaleja sisältävät sähkö- ja 
elektroniikkalaitteet asiaa koskevalla 
merkinnällä viimeistään [...**].
* Lisätään päivämäärä, joka on 
36 kuukautta tämän direktiivin 
voimaantulosta.
** Lisätään päivämäärä, joka on 
24 kuukautta tämän direktiivin 
voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

Nanomateriaalien käytöstä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa ja niiden turvallisuudesta on 
saatava vihdoin lisää tietoa. Tuottajilla olisi oltava velvollisuus ilmoittaa käyttö- ja 
turvallisuustiedot, jotta komissio voi valmistella tarvittavia lainsäädäntötoimia. Kuluttajalla 
on oikeus tietää, sisältääkö sähkö- tai elektroniikkalaite nanomateriaaleja.
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Tarkistus 251
Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Täytäntöönpanotoimenpiteet Delegoidut säädökset

Or. en

(Tarkistus liittyy aiemman "valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn" korvaamiseen uudella 
delegoituja säädöksiä koskevalla menettelyllä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 290 artiklan mukaisesti.)

Perustelu

Lissabonin sopimuksella otettiin käyttöön delegoituja säädöksiä koskeva 290 artikla ja 
täytäntöönpanosäädöksiä koskeva 291 artikla. Ilmaisun "täytäntöönpano" voitaisiin siten 
ymmärtää koskevan vain "täytäntöönpanotoimenpiteitä". Tämän artiklan mukaisesti 
vahvistettuihin toimenpiteisiin sovelletaan kuitenkin 290 artiklaa eikä 291 artiklaa. Siksi 
terminologiaa on muutettava.

Tarkistus 252
Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Komissio vahvistaa yksityiskohtaiset 
säännöt

Komissio vahvistaa viimeistään [...*] 
18 artiklan mukaisesti delegoiduilla 
säädöksillä yksityiskohtaiset säännöt
* Lisätään päivämäärä, joka on 18 kuukautta 
tämän direktiivin voimaantulosta.

Or. en

(Tarkistus liittyy aiemman "valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn" korvaamiseen uudella 
delegoituja säädöksiä koskevalla menettelyllä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 290 artiklan mukaisesti.)

Perustelu

Delegoitujen säädösten antamiselle on asetettava selkeä määräaika.
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Tarkistus 253
Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Täytäntöönpanotoimenpiteet Poistetaan.
Komissio vahvistaa yksityiskohtaiset 
säännöt

– poikkeushakemuksista eli muun muassa 
hakemukseen sisällytettävien tietojen 
muodosta ja laadusta, vaihtoehtojen 
analysoinnista ja, mikäli soveltuvia 
vaihtoehtoja on saatavilla, asetuksessa 
(EY) N:o 1907/2006 tarkoitetuista 
korvaussuunnitelmista;
– edellä 4 artiklan 2 kohdassa 
vahvistettujen enimmäispitoisuuksien 
noudattamisesta;
– edellä olevan 5 artiklan 2 kohdan 
täytäntöönpanosta, kun otetaan 
huomioon tarve tarjota talouden 
toimijoille oikeusvarmuus odotettaessa 
komission päätöstä poikkeusten 
uusimisesta.
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia, 
päätetään 18 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. pl

Perustelu

Artikla poistetaan tarpeettomana. Sen säännökset on sisällytetty 5 a artiklaan, 4 artiklan 
8 kohtaan, 5 artiklan 2 kohtaan ja 5 artiklan 2 a kohtaan.
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Tarkistus 254
Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– poikkeushakemuksista eli muun muassa 
hakemukseen sisällytettävien tietojen 
muodosta ja laadusta, vaihtoehtojen 
analysoinnista ja, mikäli soveltuvia 
vaihtoehtoja on saatavilla, asetuksessa 
(EY) N:o 1907/2006 tarkoitetuista 
korvaussuunnitelmista;

Poistetaan.

Or. en

(Tarkistuksella korvataan tarkistus 46, ja se liittyy tarkistukseen, jolla tekstiin sisällytetään 
uusi 5 artiklan 2 a kohta ja liite VI b.)

Perustelu

Tämä tarkistus on saanut innoituksensa neuvostossa parhaillaan käytävistä keskusteluista. 
Poikkeusta tai poikkeuksen uusimista hakeville hakijoille on asetettava selkeät vaatimukset.

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

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– poikkeushakemuksista eli muun muassa 
hakemukseen sisällytettävien tietojen 
muodosta ja laadusta, vaihtoehtojen 
analysoinnista ja, mikäli soveltuvia 
vaihtoehtoja on saatavilla, asetuksessa 
(EY) N:o 1907/2006 tarkoitetuista 
korvaussuunnitelmista;

– poikkeushakemuksista eli muun muassa 
hakemukseen sisällytettävien 
tarkistettavissa olevien tietojen muodosta 
ja laadusta ja kattavista ohjeista, 
vaihtoehtojen analysoinnista elinkaaren 
perusteella ja, mikäli soveltuvia 
vaihtoehtoja on saatavilla, asetuksessa 
(EY) N:o 1907/2006 tarkoitetuista 
korvaussuunnitelmista sekä lakisääteisen 
sertifioinnin ja soveltuvien vaihtoehtojen 
riittävän tarjonnan edellyttämistä 
siirtymäajoista; Komission 
internetsivustolla pitäisi ilmoittaa 
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poikkeusmenettelyjä, mukaan lukien 
asianmukaiset viittaukset 
kemikaaliviraston menettelyihin, koskeva 
selkeä aikaraja. Poikkeushakemusta 
varten toimitettavissa asiakirja-
aineistoissa ja asiakirjoissa pitäisi 
mahdollisimman pitkälti viitata asetuksen 
(EY) N:o 1907/2006 (REACH-asetus) 
mukaista lupamenettelyä varten 
tarvittaviin tietoihin ja asiakirjoihin.

Or. en

Perustelu

REACH-asetuksen mukaisesti myönnetyn luvan automaattinen siirtäminen vaarallisten 
aineiden käytön rajoittamisesta annetun direktiivin mukaisesti myönnettävään poikkeukseen 
aiheuttaa juridisia ongelmia, koska menettelyt ja soveltamisala ovat erilaiset ja koska 
kolmansissa maissa toimiviin tuottajiin kohdistuu erilaisia vaikutuksia. Hakijoille koituvan 
hallinnollisen taakan pienentämiseksi kyseisen direktiivin mukaista poikkeushakemusta varten 
tarvittavien asiakirjojen ja tietojen pitäisi kuitenkin vastata muodoltaan ja sisällöltään 
mahdollisimman pitkälti – direktiivin mukaiset poikkeuksia koskevat erityisvaatimukset ja 
menettelyn huomioon ottaen – vastaavia REACH-asetuksen mukaisen lupamenettelyn 
vaatimuksia.

Tarkistus 256
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– edellä 4 artiklan 2 kohdassa 
vahvistettujen enimmäispitoisuuksien 
noudattamisesta; 

– eurooppalaisten standardointielinten 
valtuuttamisesta laatimaan viipymättä 
vaarallisten aineiden käytön 
rajoittamisesta annetun direktiivin 
noudattamista koskevat yhdenmukaistetut 
standardit kutakin liitteessä I lueteltua 
tuoteluokkaa varten. Edellä olevaan 
3 artiklan 1 kohtaan sisältyvä 
’homogeenisen materiaalin’ määritelmä 
toimii yhteisenä perustana 
standardoinnissa suoritettavalle 
tarkemmalle määrittelylle varsinkin 
näytteiden valmistuksen tapauksessa;
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Or. en

Perustelu

Tekniset yksityiskohdat, kuten enimmäispitoisuuksien noudattaminen, pitäisi määritellä 
laatimalla yhdenmukaistetut standardit.

Tarkistus 257
Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– edellä olevan 5 artiklan 2 kohdan 
täytäntöönpanosta, kun otetaan 
huomioon tarve tarjota talouden
toimijoille oikeusvarmuus odotettaessa 
komission päätöstä poikkeusten 
uusimisesta.

Poistetaan.

Or. en

(Tarkistus liittyy tarkistukseen, jolla tekstiin sisällytetään uusi 5 artiklan 2 b kohta.)

Perustelu

5 artiklan 2 kohdan asianmukaista soveltamista ehdotetaan vahvistettavaksi tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä.

Tarkistus 258
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– edellä olevan 5 artiklan 2 kohdan 
täytäntöönpanosta, kun otetaan huomioon 
tarve tarjota talouden toimijoille 
oikeusvarmuus odotettaessa komission 
päätöstä poikkeusten uusimisesta.

– edellä olevan 5 artiklan 2 kohdan 
täytäntöönpanosta, kun otetaan huomioon 
tarve tarjota talouden toimijoille 
oikeusvarmuus poikkeusten uusimista 
koskevan komission päätöksen 
tarkistamista, viimeisintä soveltamista ja 
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umpeutumisajankohtia koskevissa 
asioissa.

Or. en

Perustelu

Tällä säännöksellä varmistetaan yhdenmukaisuus 5 artiklan 2 kohdan mukaista 
poikkeusmenettelyä koskevien lisäsäännösten kanssa.

Tarkistus 259
Chris Davies, Dirk Sterckx

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– edellä olevan 5 artiklan 2 kohdan 
täytäntöönpanosta, kun otetaan huomioon 
tarve tarjota talouden toimijoille 
oikeusvarmuus odotettaessa komission 
päätöstä poikkeusten uusimisesta.

– edellä olevan 5 artiklan 2 kohdan 
täytäntöönpanosta, kun otetaan huomioon 
tarve tarjota talouden toimijoille 
oikeusvarmuus poikkeusten tarkistamista, 
viimeisintä soveltamista ja 
umpeutumisajankohtia koskevissa 
asioissa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan suurempi oikeusvarmuus ja ennustettavuus.

Tarkistus 260
Julie Girling

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– edellä olevan 5 artiklan 2 kohdan 
täytäntöönpanosta, kun otetaan huomioon 
tarve tarjota talouden toimijoille 
oikeusvarmuus odotettaessa komission 

– edellä olevan 5 artiklan 2 kohdan 
täytäntöönpanosta, kun otetaan huomioon 
tarve tarjota talouden toimijoille 
oikeusvarmuus poikkeusten tarkistamista, 
viimeisintä soveltamista ja 
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päätöstä poikkeusten uusimisesta. umpeutumisajankohtia koskevissa 
asioissa.

Or. en

Perustelu

Ks. 5 artiklan 2 kohta. Tarkistaminen, viimeisin soveltaminen ja umpeutumisajankohdat on 
sisällytetty tekstiin 5 artiklan 2 kohtaan esitetyssä tarkistuksessa. Yhdenmukaisuuden 
varmistamiseksi poikkeuksen puitteissa myös 6 artiklan 1 kohdan kolmannessa 
luetelmakohdassa pitäisi viitata näihin käsitteisiin.

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

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– liitteeseen IV a (uusi) 4 artiklan 
1 kohdan b alakohdan (uusi) mukaisesti 
sisällytettävien aineiden 
merkintävaatimuksista, jotka liittyvät 
kierrätettävyyden parantamiseen. Näissä 
vaatimuksissa on otettava huomioon 
energiaa käyttävien tuotteiden 
ekologiselle suunnittelulle asetettavien 
vaatimusten puitteista 6 päivänä 
heinäkuuta 2005 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2005/32/EY säännökset välttäen 
aiheuttamasta päällekkäisyyksiä viimeksi 
mainitun kanssa, mutta luoden 
synergioita aina, kun se on mahdollista. 
On kehitettävä standardi 
nanomateriaalien tunnistamiseksi ja 
havaitsemiseksi tätä direktiiviä varten 
käytettäväksi, mutta myös muussa 
nanomateriaaleihin liittyvässä 
lainsäädännössä tapahtuvaa laajempaa 
soveltamista silmällä pitäen.

Or. en
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Perustelu

Öko-Institutin tutkimuksessa suositeltiin merkitsemistä joidenkin aineiden tapauksessa. Jos 
merkinnät parantavat kierrätettävyyttä ja turvallisuutta sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
käsittelyssä sekä kuluttajien tiedonsaantia, sitä olisi syytä harkita. Tässä yhteydessä olisi niin 
ikään ajateltava tarkemmin muovien kierrätettävyyden kehittämistä paremmilla tavoilla 
erottaa halogeeniä sisältävät muovit muuntyyppisistä muoveista. On varmistettava 
optimaalinen linkki ekologista suunnittelua koskevan direktiivin kanssa. (Tämä tarkistus 
liittyy 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa (uusi) koskevaan tarkistukseen ja liitettä IV a (uusi) 
koskevaan tarkistukseen.)

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

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 3 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– vaihtoon kolmansien maiden kanssa 
käytettävien väylien laajentamisesta ja 
mahdollisesta vakiinnuttamisesta joko 
sääntelyä koskevien vuoropuhelujen, 
kansainvälisten tukipisteiden tai 
koulutusohjelmien muodossa sen 
varmistamiseksi, että vaarallisten 
aineiden käytön rajoittamisesta annetun 
direktiivin säännöksiä koskevaa tietoa on 
saatavilla ja että se ymmärretään 
kolmansissa maissa.

Or. en

Perustelu

Koska vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta annetun direktiivin säännökset vaikuttavat 
suoraan tuotteiden tuomiseen yhtenäismarkkinoille, kolmansiin maihin sijoittautuneiden 
yhtiöiden pitäisi olla mahdollista saada neuvoja ja tietoa sääntelyä koskevien vuoropuhelujen 
tai koulutusohjelmien tai muiden keinojen muodossa. Kemikaaliviraston yhteydessä toimiva 
kansainvälinen tukipiste, joka antaisi tietoa myös vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta 
annetun direktiivin mukaisista, sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevista erityisvaatimuksista, 
voisi olla yksi monista vaihtoehdoista. Siten otettaisiin huomioon myös se, että vaarallisten 
aineiden käytön rajoittamisesta annetusta direktiivistä on tullut kansainvälisesti tunnustettu 
säädös, joka on toiminut joidenkin EU:n ulkopuolisten maiden vastaavan lainsäädännön 
innoittajana.
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Tarkistus 263
Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– edellä 5 a artiklan 3 kohdassa 
vahvistettujen, nanomateriaaleja 
koskevien merkintävaatimusten 
soveltamisesta.

Or. en

(Tarkistus liittyy uuteen 5 a artiklan 3 kohtaan.)

Perustelu

Jotta varmistetaan, että sähkö- ja elektroniikkalaitteissa olevien nanomateriaalien merkinnät 
yhdenmukaistetaan, komissiolle pitäisi siirtää valta hyväksyä tämän vaatimuksen soveltamista 
koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

Tarkistus 264
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– 4 artiklan 7 kohdan mukaisesti 
käsiteltäväksi jätettävien asiakirja-
aineistojen muodosta ja sisällöstä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään lisäämään varmuutta.
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Tarkistus 265
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Justas Vincas Paleckis, Åsa 
Westlund

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa eurooppalaisille 
standardointielimille tehtäväksi laatia 
viipymättä vaarallisten aineiden käytön 
rajoittamisesta annetun direktiivin 
noudattamista koskevat yhdenmukaistetut 
standardit kutakin liitteessä I lueteltua 
tuoteluokkaa varten.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaistetut standardit auttavat valmistajia noudattamaan tätä direktiiviä ja 
ilmoittamaan tarvittavat tekniset tiedot kustakin luokasta homogeenisen materiaalin 
määritelmän pohjalta.

Tarkistus 266
Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia, 
päätetään 18 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

(Liittyy 6 artiklan 1 kohtaan esitettyyn tarkistukseen. Tarkistus liittyy aiemman "valvonnan 
käsittävän sääntelymenettelyn" korvaamiseen uudella delegoituja säädöksiä koskevalla 

menettelyllä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti.)

Perustelu
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Viittaus säädösvallan siirtoon sisältyy tämän artiklan johdantokappaleeseen.

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

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio myös tarkastelee kyseiseen 
ajankohtaan mennessä uudelleen tämän 
direktiivin soveltamisalaa ja 2 artiklaan 
sisältyvien poikkeuksien luetteloa 
kattavan vaikutustenarvioinnin 
perusteella ja ehdottaa muiden 
tuoteluokkien sisällyttämistä siihen, jos 
sen katsotaan olevan hyödyllistä tämän 
direktiivin tavoitteiden saavuttamisen 
kannalta. Erityisten tarvikkeiden ja 
lisätarvikkeiden tai sellaisten laitteiden, 
jotka ovat osa muuntyyppisiä laitteita, 
jotka eivät 2 artiklan mukaan kuulu 
tämän direktiivin soveltamisalaan, 
mahdolliseen sisällyttämiseen tähän 
direktiiviin olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota.

Or. en

Perustelu

Uusien tuoteluokkien mukaan ottamista koskevia vaikutustenarviointeja on tehty ainoastaan 
hajanaisesti. Siksi laaja poikkeuksia koskeva luettelo katsotaan välttämättömäksi. Kiellettyjen 
aineiden kannalta merkityksellisten laitteiden, joita ei kateta vastaavasti muuntyyppisessä 
lainsäädännössä, tapauksessa pitäisi kuitenkin tehdä ehdotuksia niiden sisällyttämiseksi 
direktiiviin seuraavassa tarkistamisessa (autoradiot, lentokoneiden näytöt, tarvikkeet ja 
lisätarvikkeet, kuten mustekasetit, kaukosäätimet jne.).
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Tarkistus 268
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Ehdotus direktiiviksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla
Komissio tarkastelee uudelleen ennen 
[…] päivää […]kuuta […]* tässä 
direktiivissä säädettyjä toimenpiteitä 
tarvittaessa uuden tieteellisen näytön 
perusteella.
1. Komissio tarkastelee myös samaan 
päivämäärään mennessä ja sen jälkeen 
neljän vuoden välein tarvetta laajentaa 
liitteessä IV ja liitteessä IV a olevaa 
luetteloa aineista ja aineryhmistä ottaen 
erityisesti – muttei yksinomaan –
huomioon liitteessä III mainitut aineet 
tieteelliset tosiseikat ja ennalta 
varautumisen periaate huomioon ottaen.
Uudelleentarkastelun yhteydessä on 
kiinnitettävä erityistä huomiota seuraaviin 
tällaisten aineiden ja aineryhmien 
vaikutuksiin:
– sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
uudelleenkäytön ja sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromusta saatavien 
materiaalien kierrätyksen toteutettavuus 
ja kannattavuus;
– sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta 
saatavien materiaalien keräämiseen, 
uudelleenkäyttöön, kierrätykseen ja 
käsittelyyn osallistuvien työntekijöiden 
kumulatiivinen ja liian suuri altistus;
– tällaisten aineiden tai materiaalien tai 
vaarallisten ainejäämien tai muuntumis-
tai pilkkoutumistuotteiden mahdollinen 
vapautuminen sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromusta saatavien 
materiaalien valmistuksessa, käytössä, 
uudelleenkäyttöön valmistamisessa, 
kierrätyksessä tai muussa käsittelyssä 
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ottaen huomioon kehittymättömät 
menetelmät unionissa ja kolmansissa 
maissa ja erityisesti 
lämpökäsittelyprosessit;
– mahdollisuus korvata kyseiset aineet 
korvaavilla aineilla tai vaihtoehtoisilla 
tekniikoilla, joilla on vähemmän kielteisiä 
vaikutuksia ympäristöön, ihmisten 
terveyteen ja kuluttajien turvallisuuteen, 
ottaen huomioon mahdollisuuden 
myöntää poikkeuksia sellaisille 
sovelluksille, joissa tällaisia korvaavia 
aineita tai vaihtoehtoisia tekniikoita ei 
vielä ole tarjolla.
Kyseiset, tämän direktiivin keskeisten 
osien muuttamiseen tähtäävät 
toimenpiteet hyväksytään 
perustamissopimuksen 289 artiklan 
mukaisesti. Jos asianomaisessa 
asiantuntijoiden suorittamassa 
tutkimuksessa suositellaan liitteeseen III 
sisältyviä aineita, jotka eivät sisälly 
uudelleentarkastelua koskevaan 
ehdotukseen, komissio ilmoittaa asialle 
tarkan perustelun. Ehdotettaessa liitteiden 
IV ja IV a tarkistamista on viitattava 
kaikkiin Euroopan kemikaalivirastolle 
asetuksen N:o 1907/2006 tai muiden 
yhteisön asetusten mukaisesti esitettyihin, 
asiaa koskeviin asiakirja-aineistoihin, 
kemikaaliturvallisuusraportteihin tai 
riskinarviointeihin.
* Lisätään päivämäärä, joka on neljä 
vuotta tämän direktiivin voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

Uuden liitteen, joka sisältää merkittäviä aineita (uusi liite IV a), käyttöönoton on käytävä ilmi 
tässä kohdin. Aineiden kieltämistä koskevat uudet päätökset ovat olennainen osa tätä 
direktiiviä ja ne pitäisi näin ollen tehdä yhteispäätösmenettelyssä neljän vuoden välein. 
Uudelleentarkastelun pitäisi perustua selkeisiin kriteereihin, joissa keskitytään sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden jätevaiheeseen, mutta jossa otetaan huomioon myös ihmisten terveys 
tuotanto- ja käyttövaiheessa. Jos komissio ei ehdota jonkin sellaisen aineen sisällyttämistä, 
jota on suositeltu sisällytettäväksi asianomaisessa asiantuntijoiden suorittamassa 
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tutkimuksessa, kyseinen päätös pitäisi perustella.

Tarkistus 269
Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla
Arviointi

Komissio tarkastelee uudelleen ennen 
[…] päivää […]kuuta […]* tässä 
direktiivissä säädettyjä toimenpiteitä 
tarvittaessa uuden tieteellisen näytön 
perusteella.
Komissio tekee kyseiseen päivämäärään 
mennessä erityisesti ehdotuksia luokkiin 
8, 9 ja 11 kuuluvien laitteiden 
sisällyttämisestä 4 artiklan 1 a alakohdan 
soveltamisalaan.
Komissio tarkastelee kyseiseen 
päivämäärään mennessä ja sen jälkeen 
neljän vuoden välein myös tarvetta 
laajentaa liitteessä IV olevaa luetteloa 
aineista tai aineryhmistä erityisesti 
liitteessä III lueteltujen aineiden osalta 
tieteellisten tosiseikkojen perusteella ja 
ennalta varautumisen periaate huomioon 
ottaen.
Uudelleentarkastelun yhteydessä on 
kiinnitettävä erityistä huomiota seuraaviin 
tällaisten aineiden tai materiaalien 
vaikutuksiin: 
– uudelleenkäytön ja kierrätyksen 
toteutettavuus ja kannattavuus;
– keräämiseen, uudelleenkäyttöön, 
kierrätykseen tai käsittelyyn osallistuvien 
työntekijöiden kumulatiivinen altistus 
soveltuvilta osin;
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– tällaisten aineiden ja materiaalien tai 
niiden vaarallisten muuntumis- tai 
pilkkoutumistuotteiden tai toissijaisten 
jätteiden ympäristöön pääsyn 
mahdollisuus käytön, uudelleenkäytön, 
talteenoton tai loppukäsittelyn aikana 
ottaen huomioon kehittymättömät 
menetelmät unionissa ja kolmansissa 
maissa ja erityisesti 
lämpökäsittelyprosessit.
Komissio tutkii tällaisten aineiden ja 
materiaalien korvaamisen toteutettavuutta 
turvallisemmilla korvaavilla aineilla 
suunnittelumuutosten tai sellaisten 
materiaalien tai komponenttien avulla, 
jotka eivät edellytä mitään 4 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetuista materiaaleista 
tai aineista, ja esittää kyseiseen 
päivämäärään mennessä ja joka neljäs 
vuosi sen jälkeen Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle ehdotuksia liitteen IV 
soveltamisalan laajentamiseksi asian 
vaatimalla tavalla.
* Lisätään päivämäärä, joka on neljä 
vuotta tämän direktiivin voimaantulosta.

Or. en

(Tarkistus korvaa tarkistuksen 48.)

Perustelu

Vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta annetussa direktiivissä käsitellään vain yhtä 
asiaa: tällaisen käytön rajoittamista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Se hyväksyttiin 
yhteispäätösmenettelyllä. Tulevat rajoitukset olisi edelleen hyväksyttävä 
yhteispäätösmenettelyllä. Direktiivissä olisi asetettava tulevia tarkistuksia koskevia selkeitä 
vaatimuksia. Vaatimuksiin tulee sisällyttää uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen liittyvät 
taloudelliset vaikutukset, työntekijöiden altistus ja aineiden joutuminen ympäristöön niin, että 
otetaan huomioon muuntumistuotteiden (kuten dioksiinien) päästöt sekä toissijaisen jätteen 
muodostuminen (esimerkiksi polttamisen tuloksena syntyvä vaarallinen jäte). Tarkistuksia 
olisi tehtävä neljän vuoden välein.
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Tarkistus 270
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla
Uudelleentarkastelu

Komissio tarkastelee ennen [...*] tässä 
direktiivissä säädettyjä toimenpiteitä 
uudelleen, jotta uusi tieteellinen näyttö 
tulisi tarvittaessa otetuksi huomioon.
Komissio tekee mainittuun päivämäärään 
mennessä etenkin ehdotuksia luokkiin 8, 
9 ja 11 kuuluvien laitteiden 
sisällyttämiseksi 4 artiklan 1 a alakohdan 
soveltamisalaan.
Komissio tarkastelee mainittuun 
päivämäärään mennessä ja sen jälkeen 
neljän vuoden välein tarvetta laajentaa 
liitteessä IV olevaa luetteloa aineista ja 
aineryhmistä ottaen erityisesti huomioon
liitteessä III mainitut aineet, tieteelliset 
tosiseikat ja ennalta varautumisen 
periaatteen.
Uudelleentarkastelun yhteydessä on 
kiinnitettävä erityistä huomiota seuraaviin 
tällaisten aineiden ja materiaalien 
käyttöön liittyviin näkökohtiin tai niiden 
käytön vaikutuksiin: 
– sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käytön 
aikaiset haitat ihmisten terveydelle tai 
ympäristölle
– uudelleenkäytön ja kierrätyksen 
toteutettavuus ja kannattavuus
– keräämiseen, uudelleenkäyttöön, 
kierrätykseen ja käsittelyyn osallistuvien 
työntekijöiden kumulatiivinen altistus
– tällaisten aineiden ja materiaalien tai 
niiden vaarallisten muuntumistuotteiden 
tai toissijaisten jätteiden ympäristöön 
pääsyn mahdollisuus hyödyntämisen, 
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käytön tai loppukäsittelyn aikana, 
mukaan lukien Euroopan unionissa ja 
kolmansissa maissa erityisesti 
lämpökäsittelyprosesseissa käytössä olevat 
menetelmät, jotka eivät täytä vaatimuksia.
Komissio tarkastelee mahdollisuutta 
korvata tällaiset aineet ja materiaalit 
turvallisemmilla aineilla ja materiaaleilla 
ja antaa mainittuun päivämäärään 
mennessä ja sen jälkeen neljän vuoden 
välein Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ehdotuksia liitteen IV 
soveltamisalan laajentamiseksi tarpeen 
mukaan. 
* Lisätään päivämäärä, joka on 
48 kuukautta tämän direktiivin 
voimaantulosta.

Or. de

Perustelu

Direktiivissä olisi otettava huomioon yhtenä tulevan uudelleentarkastelun kriteerinä myös 
vaarallisten aineiden aiheuttamat sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käytön aikaiset haitat.

Tarkistus 271
Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi
6 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 b artikla
Mukauttaminen REACH-asetukseen

Kun asetuksen (EY) N:o 1907/2006 
mukaisesti hyväksytään uusia rajoituksia, 
jotka koskevat sähkö- ja 
elektroniikkalaitteissa käytettävien 
aineiden markkinoille saattamista, tämän 
direktiivin asiaa koskevat liitteet on 
muutettava vastaavasti noudattaen 
lopetuspäivää, kun on kyse erityistä 
huolta aiheuttavista aineista, joille ei ole 
myönnetty lupaa, tai tapauksen mukaan 
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rajoituksen soveltamispäivää. 
Komissio vahvistaa nämä toimenpiteet 
18 artiklan mukaisesti delegoiduilla 
säädöksillä.

Or. en

(Tarkistuksella korvataan esittelijän tarkistus 49. Tarkistus liittyy aiemman "valvonnan 
käsittävän sääntelymenettelyn" korvaamiseen uudella delegoituja säädöksiä koskevalla 

menettelyllä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti.)

Perustelu

On otettava käyttöön mekanismi, jonka avulla rajoitukset tai käytöstä poistaminen luvan 
alaisuudessa REACH-asetuksen mukaisesti siirretään vaarallisten aineiden käytön 
rajoittamisesta annettuun direktiiviin.

Tarkistus 272
Julie Girling

Ehdotus direktiiviksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla 
Uudelleentarkastelu

Suoritettuaan kattavan 
vaikutustenarvioinnin komissio antaa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
xxxx* mennessä kertomuksen, jossa 
arvioidaan direktiivin soveltamisalaa ja 
tarvittaessa ehdotuksia toimenpiteiksi, 
jotka ovat tarpeen direktiivin 
soveltamisalan tarkistamiseksi niin että 
siihen sisällytetään kaikki sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromu. 
* Neljä vuotta direktiivin voimaantulon jälkeen.

Or. en

Perustelu

Direktiivin soveltamisala rajoittuu nykyään liitteessä I esitettyihin luokkiin, joita tarkennetaan 
liitteessä II. Jotta direktiivin ympäristöhyödyt olisivat mahdollisimman suuret, soveltamisala 
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on ulotettava kaikkeen sähkö- ja elektroniikkalaiteromuun. Direktiivin soveltamisalaa ei pidä 
kuitenkaan oleellisesti muuttaa ennen kuin on suoritettu täydellinen vaikutustenarviointi. 
Niinpä tässä tarkistuksessa täsmennetään, että vaikutustenarviointi on suoritettava ennen 
kuin direktiivin soveltamisalaa tarkastellaan uudelleen ja mahdollisesti muutetaan, jotta 
mukaan saataisiin kaikki sähkö- ja elektroniikkalaiteromu.

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

Ehdotus direktiiviksi
6 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kun asetuksen (EY) N:o 1907/2006 
mukaisesti hyväksytään uusia rajoituksia 
tai lupavaatimuksia, jotka koskevat 
sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 
käytettäviä vaarallisia aineita, tämän 
direktiivin asiaa koskevat liitteet on 
muutettava vastaavasti.
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia, 
päätetään Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklaa 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan yhdenmukaisuus REACH-asetuksessa vahvistetun 
kemikaalilainsäädännön kanssa. Kun REACH-asetuksen mukaisesti päätetään tiettyjä, sähkö-
ja elektroniikkalaitteissa käytettäviä aineita koskevista rajoituksista tai lupavaatimuksista, 
muutokset on automaattisesti tehtävä myös tämän direktiivin liitteeseen IV.
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Tarkistus 274
Åsa Westlund

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Silloin, kun se katsotaan tuotteeseen
liittyvien riskien kannalta 
tarkoituksenmukaiseksi, valmistajien on 
kuluttajien terveyden ja turvallisuuden 
suojelemiseksi suoritettava näytteisiin 
perustuvia testejä kaupan pidetyille sähkö-
ja elektroniikkalaitteille ja tutkittava 
valitukset, vaatimustenvastaiset sähkö- ja 
elektroniikkalaitteet ja tuotteiden 
palautukset ja tarvittaessa pidettävä niistä 
kirjaa sekä tiedotettava jakelijoille kaikesta 
tällaisesta valvonnasta.

5. Tuotteeseen liittyvien riskien kannalta 
ajateltuna valmistajien on ympäristön ja 
ihmisten terveyden ja turvallisuuden 
suojelemiseksi suoritettava näytteisiin 
perustuvia testejä kaupan pidetyille sähkö-
ja elektroniikkalaitteille ja tutkittava 
valitukset, vaatimustenvastaiset sähkö- ja 
elektroniikkalaitteet ja tuotteiden 
palautukset ja tarvittaessa pidettävä niistä 
kirjaa sekä tiedotettava jakelijoille kaikesta 
tällaisesta valvonnasta.

Or. sv

Tarkistus 275
Åsa Westlund

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Valmistajien, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että sähkö- tai 
elektroniikkalaite, jonka he ovat saattaneet 
markkinoille, ei ole sovellettavan yhteisön 
yhdenmukaistamislainsäädännön 
vaatimusten mukainen, on ryhdyttävä 
välittömästi tarvittaviin korjaaviin 
toimenpiteisiin kyseisen laitteen 
saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen 
poistamiseksi markkinoilta tai sitä 
koskevan palautusmenettelyn 
järjestämiseksi, jos se on tarpeen. Lisäksi, 
mikäli laite aiheuttaa riskin, valmistajien
on välittömästi tiedotettava asiasta niiden 
jäsenvaltioiden asiasta vastaaville 

8. Valmistajien, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että sähkö- tai 
elektroniikkalaite, jonka he ovat saattaneet 
markkinoille, ei ole sovellettavan yhteisön 
yhdenmukaistamislainsäädännön 
vaatimusten mukainen, on ryhdyttävä 
välittömästi tarvittaviin korjaaviin 
toimenpiteisiin kyseisen laitteen 
saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen 
poistamiseksi markkinoilta tai sitä
koskevan palautusmenettelyn 
järjestämiseksi, jos se on tarpeen. Lisäksi 
valmistajat tiedottavat välittömästi asiasta 
niiden jäsenvaltioiden asiasta vastaaville 
toimivaltaisille kansallisille viranomaisille, 
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toimivaltaisille kansallisille viranomaisille, 
joissa he asettivat laitteen saataville, ja 
ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot 
erityisesti vaatimustenvastaisuudesta ja 
toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.

joissa he asettivat laitteen saataville, ja 
ilmoittavat yksityiskohtaiset tiedot 
erityisesti vaatimustenvastaisuudesta ja 
toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.

Or. sv

Perustelu

On tärkeää, että viranomaiset saavat tietoja tapahtuneesta, jotta ne voivat tehdä 
riippumattoman riskianalyysin.

Tarkistus 276
Åsa Westlund

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Valmistajien on perustellusta pyynnöstä 
annettava toimivaltaiselle kansalliselle 
viranomaiselle kaikki tiedot ja asiakirjat, 
jotka ovat tarpeen sähkö- tai 
elektroniikkalaitteen 
vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi, 
kielellä, jota kyseinen kansallinen 
viranomainen helposti ymmärtää. Heidän 
on tehtävä kyseisen viranomaisen kanssa 
tämän pyynnöstä yhteistyötä toimissa, 
joilla pyritään poistamaan heidän 
markkinoille saattamiensa laitteiden 
aiheuttamat riskit.

9. Valmistajien on pyynnöstä annettava 
toimivaltaiselle kansalliselle 
viranomaiselle kaikki tiedot ja asiakirjat, 
jotka ovat tarpeen sähkö- tai 
elektroniikkalaitteen 
vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi, 
kielellä, jota kyseinen kansallinen 
viranomainen helposti ymmärtää. Heidän 
on tehtävä kyseisen viranomaisen kanssa 
tämän pyynnöstä yhteistyötä toimissa, 
joilla pyritään poistamaan heidän 
markkinoille saattamiensa laitteiden 
aiheuttamat riskit.

Or. sv

Perustelu

Viranomaisten on voitava pyytää asiaankuuluvia tietoja voidakseen täyttää
valvontatehtävänsä.
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Tarkistus 277
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Valmistajien on perustellusta pyynnöstä 
annettava toimivaltaiselle kansalliselle 
viranomaiselle kaikki tiedot ja asiakirjat, 
jotka ovat tarpeen sähkö- tai 
elektroniikkalaitteen 
vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi, 
kielellä, jota kyseinen kansallinen 
viranomainen helposti ymmärtää. Heidän 
on tehtävä kyseisen viranomaisen kanssa 
tämän pyynnöstä yhteistyötä toimissa, 
joilla pyritään poistamaan heidän 
markkinoille saattamiensa laitteiden 
aiheuttamat riskit.

9. Valmistajien on perustellusta pyynnöstä 
annettava toimivaltaiselle kansalliselle 
viranomaiselle kaikki tiedot ja asiakirjat, 
jotka ovat tarpeen sähkö- tai 
elektroniikkalaitteen 
vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi, 
kielellä, jota kyseinen kansallinen 
viranomainen helposti ymmärtää.

Or. en

Perustelu

Valmistajien velvollisuuksista vaatimustenvastaisten tuotteiden tapauksessa säädetään jo 
muissa tuoteturvallisuutta koskevissa uuden lähestymistavan direktiiveissä.

Tarkistus 278
Julie Girling

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) pidettävä EY-
vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset 
asiakirjat kansallisten 
valvontaviranomaisten saatavilla 
kymmenen vuoden ajan;

a) EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
ja teknisten asiakirjojen pitäminen 
kansallisten valvontaviranomaisten 
saatavilla kymmenen vuoden ajan siitä, 
kun sähkö- tai elektroniikkalaite on 
saatettu markkinoille;

Or. en
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Perustelu

Ilmaisu "asettaa saataville markkinoilla" olisi korvattava ilmaisulla "saattaa markkinoille". 
Uudessa lainsäädäntökehyksessä viitataan aina "markkinoille saattamiseen", kun 
määritellään päivää, josta alkaen tuotteelle on oltava vaatimustenmukaisuusvakuutus. Näin 
siksi, että "markkinoille saattamisella" tarkoitetaan "tuotteen asettamista ensimmäistä kertaa 
saataville yhteisön markkinoilla" (päätöksen N:o 768/2008/EY R1 artiklan 2 alakohta), joten 
kyseessä on tietty päivämäärä. Sen sijaan "saataville asettamisen" päivämääriä voi olla 
useita, joten ilmaisun käyttäminen heikentäisi oikeusvarmuutta.

Tarkistus 279
Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) pidettävä EY-
vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset 
asiakirjat kansallisten 
valvontaviranomaisten saatavilla 
kymmenen vuoden ajan;

a) EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
ja teknisten asiakirjojen pitäminen 
kansallisten valvontaviranomaisten 
saatavilla kymmenen vuoden ajan siitä, 
kun sähkö- tai elektroniikkalaite on 
saatettu markkinoille;

Or. en

(Tarkistus korvaa tarkistuksen 56.)

Perustelu

Kymmenen vuoden jaksolle on asetettava selvä alkamiskohta. 

Tarkistus 280
Chris Davies, Dirk Sterckx

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) pidettävä EY-
vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset 
asiakirjat kansallisten 
valvontaviranomaisten saatavilla 

a) EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
ja teknisten asiakirjojen pitäminen 
kansallisten valvontaviranomaisten 
saatavilla kymmenen vuoden ajan siitä, 
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kymmenen vuoden ajan; kun sähkö- tai elektroniikkalaite on 
saatettu markkinoille;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään lisäämään varmuutta. EU:n lainsäädännössä "markkinoille 
saattamisella" tarkoitetaan "tuotteen asettamista ensimmäistä kertaa saataville yhteisön 
markkinoilla", joten kyseessä on tietty ajankohta.

Tarkistus 281
Julie Girling

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Maahantuojien on ilmoitettava 
nimensä, rekisteröity tuotenimensä tai 
rekisteröity tavaramerkkinsä sekä 
osoitteensa, jolla heihin voidaan ottaa 
yhteys, joko sähkö- tai 
elektroniikkalaitteessa tai, mikäli se ei ole 
mahdollista, laitteen pakkauksessa tai 
laitteen mukana seuraavassa asiakirjassa.

3. Jos toimivaltaisen edustajan nimeä ja 
osoitetta ei ole ilmoitettu, maahantuojien
on ilmoitettava nimensä, rekisteröity 
tuotenimensä tai rekisteröity 
tavaramerkkinsä sekä osoitteensa, jolla 
heihin voidaan ottaa yhteys, joko sähkö- tai 
elektroniikkalaitteessa tai, mikäli se ei ole 
mahdollista, laitteen pakkauksessa tai 
laitteen mukana seuraavassa asiakirjassa.

Or. en

Perustelu

Maahantuojan nimeäminen valtuutetun edustajan nimen lisäksi on tarpeetonta ja saa aikaan 
tarpeettoman hallinnollisen taakan.  Tämä on totta erityisesti silloin, kun useammat tahot 
tuovat maahan samaa mallia. Tämä estäisi tarpeettoman hallinnollisen taakan syntymisen 
alalle ja sekaannuksen syntymisen kuluttajien keskuudessa.
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Tarkistus 282
Chris Davies, Dirk Sterckx

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Maahantuojien on ilmoitettava nimensä, 
rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity 
tavaramerkkinsä sekä osoitteensa, jolla 
heihin voidaan ottaa yhteys, joko sähkö- tai 
elektroniikkalaitteessa tai, mikäli se ei ole 
mahdollista, laitteen pakkauksessa tai 
laitteen mukana seuraavassa asiakirjassa.

3. Maahantuojien on ilmoitettava nimensä, 
rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity 
tavaramerkkinsä sekä osoitteensa, jolla 
heihin voidaan ottaa yhteys, joko sähkö- tai 
elektroniikkalaitteessa tai laitteen 
pakkauksessa tai laitteen mukana 
seuraavassa asiakirjassa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on lisätä selkeyttä ja poistaa kiistoja, joita sanamuodon "mikäli se 
ei ole mahdollista" tulkinta aiheuttaisi.

Tarkistus 283
Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Maahantuojien on kymmenen vuoden 
ajan pidettävä EY-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
jäljennös markkinavalvontaviranomaisten 
saatavilla ja varmistettava, että tekniset 
asiakirjat voidaan antaa pyynnöstä 
kyseisten viranomaisten saataville.

7. Maahantuojien on kymmenen vuoden 
ajan siitä, kun sähkö- tai 
elektroniikkalaite on saatettu 
markkinoille, pidettävä EY-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
jäljennös markkinavalvontaviranomaisten 
saatavilla ja varmistettava, että tekniset 
asiakirjat voidaan antaa pyynnöstä 
kyseisten viranomaisten saataville.

Or. en
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(Korvaa tarkistuksen 59.)

Perustelu

Kymmenen vuoden jaksolle on asetettava selvä alkamiskohta.

Tarkistus 284
Julie Girling

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Maahantuojien on kymmenen vuoden 
ajan pidettävä EY-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
jäljennös markkinavalvontaviranomaisten 
saatavilla ja varmistettava, että tekniset
asiakirjat voidaan antaa pyynnöstä 
kyseisten viranomaisten saataville.

7. Maahantuojien on kymmenen vuoden 
ajan siitä, kun sähkö- tai 
elektroniikkalaite on saatettu 
markkinoille, pidettävä EY-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
jäljennös markkinavalvontaviranomaisten 
saatavilla ja varmistettava, että tekniset 
asiakirjat voidaan antaa pyynnöstä 
kyseisten viranomaisten saataville.

Or. en

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 285
Chris Davies, Dirk Sterckx

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Maahantuojien on kymmenen vuoden 
ajan pidettävä EY-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
jäljennös markkinavalvontaviranomaisten 
saatavilla ja varmistettava, että tekniset 
asiakirjat voidaan antaa pyynnöstä 
kyseisten viranomaisten saataville.

7. Maahantuojien on kymmenen vuoden 
ajan siitä, kun sähkö- tai 
elektroniikkalaite on saatettu 
markkinoille, pidettävä EY-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
jäljennös markkinavalvontaviranomaisten 
saatavilla ja varmistettava, että tekniset 
asiakirjat voidaan antaa pyynnöstä 
kyseisten viranomaisten saataville. 

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään lisäämään varmuutta. EU:n lainsäädännössä "markkinoille 
saattamisella" tarkoitetaan "tuotteen asettamista ensimmäistä kertaa saataville yhteisön 
markkinoilla", joten kyseessä on tietty ajankohta.

Tarkistus 286
Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun jakelijat asettavat sähkö- tai 
elektroniikkalaitteen saataville 
markkinoilla, heidän on noudatettava 
asiaankuuluvaa huolellisuutta 
sovellettavien vaatimusten suhteen.

1. Kun jakelijat asettavat sähkö- tai 
elektroniikkalaitteen saataville 
markkinoilla, heidän on noudatettava 
asiaankuuluvaa huolellisuutta 
sovellettavien vaatimusten suhteen,
erityisesti sen suhteen, että sähkö- tai 
elektroniikkalaitteessa on CE-merkintä, 
että sen mukana on vaaditut asiakirjat 
kielellä, jota kuluttajat ja muut 
loppukäyttäjät helposti ymmärtävät siinä 
jäsenvaltiossa, jossa laite on asetettu 
saataville markkinoilla, ja että valmistaja 
ja maahantuoja ovat noudattaneet 



AM\809039FI.doc 79/116 PE439.897v01-00

FI

vaatimuksia, joista säädetään 7 artiklan 
6 ja 7 kohdassa ja 9 artiklan 3 kohdassa.

Or. en

(Liittyy 10 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan poistamiseen.)

Perustelu

Erityissäännökset on hyvä tuoda esille jakelijoiden asiaankuuluvaa huolellisuutta koskevan 
velvollisuuden yhteydessä.

Tarkistus 287
Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jakelijoiden on ennen sähkö- tai 
elektroniikkalaitteen asettamista 
saataville markkinoilla tarkastettava, että 
laitteessa on CE-merkintä, että sen 
mukana on vaaditut asiakirjat kielellä, 
jota kuluttajat ja muut loppukäyttäjät 
helposti ymmärtävät siinä jäsenvaltiossa, 
jossa laite on asetettu saataville 
markkinoilla, ja että valmistaja ja 
maahantuoja ovat noudattaneet 
vaatimuksia, joista säädetään 7 artiklan 
5 ja 6 kohdassa ja 9 artiklan 3 kohdassa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä säännös tarkoittaisi, että jokaisen jakelijan on avattava jokaisen sähkö- ja 
elektroniikkalaitteen alkuperäinen pakkaus, ennen kuin he asettavat sen saataville 
markkinoilla. Tämä menisi liian pitkälle. Sen sijaan ehdotetaan, että nämä seikat tuodaan 
esille 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun asiaankuuluvaa huolellisuutta koskevan 
velvollisuuden yhteydessä. Silloin jakelijat ovat vastuussa sen varmistamisesta, että he vain 
asettavat saataville tällaisten säännösten mukaisia tuotteita, eikä heillä ole velvollisuutta 
avata joka ikisen laitteen pakkausta.
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Tarkistus 288
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. EY-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on 
ilmoitettava, että 4 artiklassa
täsmennettyjen vaatimusten täyttyminen on 
osoitettu.

1. EY-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on 
ilmoitettava, että tässä direktiivissä
täsmennettyjen vaatimusten täyttyminen on 
osoitettu.

Or. en

Perustelu

Vaatimustenmukaisuusvakuutus olisi annettava suhteessa koko direktiiviin.

Tarkistus 289
Christofer Fjellner

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on pidettävä sähkö- ja 
elektroniikkalaitteita, joissa on CE-
merkintä, tämän direktiivin säännösten 
mukaisina.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Koska vaarallisten aineiden käytön rajoittamiseksi määritettyjä enimmäispitoisuuksia (eli 
prosenttirajoja) sovelletaan "homogeenisen materiaalin" tasolla, vaatimustenmukaisuus on 
testattava myös tällä tasolla. Lopputuotteen tasolla testaus on mahdollista, mutta 
lopputuotetta ei voida hajottaa tuhansiin homogeenisiin materiaaleihin, joista kukin 
testattaisiin erikseen. Nykyisen direktiivin mukaisesti ei ole käytännössä järkevää, että 
lopputuotteiden valmistajat tekisivät omat testinsä. Sen vuoksi valmistajat valvovat 
toimitusketjuaan ja käyttävät asiakirjoja vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi.
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Tarkistus 290
Christofer Fjellner

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos sähkö- ja elektroniikkalaitteet on 
testattu ja mitattu sellaisten 
yhdenmukaistettujen standardien 
mukaisesti, joiden viitetiedot on julkaistu 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
laitteiden katsotaan täyttävän kaikki ne 
tässä direktiivissä säädetyt vaatimukset, 
joihin kyseiset standardit liittyvät.

Jos materiaalit, komponentit sekä sähkö-
ja elektroniikkalaitteet on testattu ja mitattu 
tai arvioitu sellaisten yhdenmukaistettujen 
standardien mukaisesti, joiden viitetiedot 
on julkaistu Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä, laitteiden katsotaan täyttävän 
kaikki ne tässä direktiivissä säädetyt 
vaatimukset, joihin kyseiset standardit 
liittyvät.

Or. en

Perustelu

Ks. perustelu 16 artiklan 1 kohtaan.

Tarkistus 291
Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos sähkö- ja elektroniikkalaitteet on 
testattu ja mitattu sellaisten 
yhdenmukaistettujen standardien 
mukaisesti, joiden viitetiedot on julkaistu 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
laitteiden katsotaan täyttävän kaikki ne 
tässä direktiivissä säädetyt vaatimukset, 
joihin kyseiset standardit liittyvät.

Jos sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
materiaalit, komponentit ja osat on 
testattu ja mitattu sellaisten 
yhdenmukaistettujen standardien 
mukaisesti, joiden viitetiedot on julkaistu 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
laitteiden katsotaan täyttävän kaikki ne 
tässä direktiivissä säädetyt vaatimukset, 
joihin kyseiset standardit liittyvät.

Or. pl

Perustelu

Tarkistuksessa otetaan huomioon se tosiseikka, että tämän direktiivin mukaisista 
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komponenteista valmistetut tuotteet ovat myös tämän direktiivin mukaisia. Jos valmiista 
tuotteesta annetaan vaatimustenmukaisuusvakuutus, olisi oltava keino välittää tieto 
toimitusketjua pitkin, sillä näin voidaan alentaa kustannuksia, joita yritykselle aiheutuu 
tuotteen saattamisesta vaatimusten mukaiseksi. Yksi ratkaisu voisi olla, että valmistajat 
antavat vapaaehtoisen ilmoituksen materiaaleista, jolla valvontaelimille välitetään lisätietoja. 
Vaatimustenmukaisuusvakuutus ei kuitenkaan voi yksin korvata testi- ja mittausraporttia.

Tarkistus 292
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos sähkö- ja elektroniikkalaitteet on 
testattu ja mitattu sellaisten 
yhdenmukaistettujen standardien 
mukaisesti, joiden viitetiedot on julkaistu 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
laitteiden katsotaan täyttävän kaikki ne 
tässä direktiivissä säädetyt vaatimukset, 
joihin kyseiset standardit liittyvät.

Jos materiaalit, komponentit tai sähkö- ja 
elektroniikkalaitteet on testattu ja mitattu 
tai arvioitu sellaisten yhdenmukaistettujen 
standardien mukaisesti, joiden viitetiedot 
on julkaistu Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä, laitteiden katsotaan täyttävän 
kaikki ne tässä direktiivissä säädetyt 
vaatimukset, joihin kyseiset standardit 
liittyvät.

Or. en

Perustelu

Lopputuotteita ei voida "testata" tämän direktiivin vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi, 
vaan ne voidaan ainoastaan "arvioida" suhteessa tiettyihin 
vaatimustenmukaisuusstandardeihin.

Tarkistus 293
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos sähkö- ja elektroniikkalaitteet on 
testattu ja mitattu sellaisten 
yhdenmukaistettujen standardien 
mukaisesti, joiden viitetiedot on julkaistu 

Jos sähkö- ja elektroniikkalaitteet ovat
sellaisten yhdenmukaistettujen standardien 
tai niiden osien mukaisia, joiden 
viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin 
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Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
laitteiden katsotaan täyttävän kaikki ne 
tässä direktiivissä säädetyt vaatimukset, 
joihin kyseiset standardit liittyvät.

virallisessa lehdessä, laitteiden katsotaan 
täyttävän kaikki ne tässä direktiivissä 
säädetyt vaatimukset, joihin kyseiset 
standardit liittyvät.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella yhdenmukaistetaan sanamuoto päätöksen N:o 768/2008 R8 artiklan kanssa, 
jotta luodaan kaikkien talouden toimijoiden tasapuoliset toimintaedellytykset CE-merkintää 
koskevissa vaatimuksissa.

Tarkistus 294
Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi
16 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16 a artikla
Virallinen vastalause yhdenmukaistettuja 

standardeja vastaan
Käytetään samaa määritelmää kuin 
tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvistä 
yhteisistä puitteista tehdyssä päätöksessä 
N:o 768/2008/EY.

Or. en

Tarkistuksella korvataan esittelijän tarkistus 66. Tarkistus liittyy Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen mukanaan tuomaan komitologiamenettelyjen kumoamiseen.)

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 295
Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komitea Siirretyn säädösvallan käyttäminen
1. Komissiota avustaa jätteistä 5 päivänä 
huhtikuuta 2006  annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2006/12/EY  18 artiklalla perustettu 
komitea.

1. Siirretään komissiolle valta antaa 5 ja 
6 artiklassa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä määräämättömäksi ajaksi.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, 
sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 
5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa 
ottaen huomioon mainitun päätöksen 
8 artiklan säännökset.

2. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, se antaa 
säädöksen tiedoksi samanaikaisesti 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

3. Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa 
delegoituja säädöksiä sovelletaan 18 a ja 
18 b artiklassa säädettyjä ehtoja.

Or. en

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

sopimuksen 290 artiklan mukaisesti.) 

Perustelu

Tämän direktiivin yhteydessä vaikuttaisi asianmukaiselta siirtää komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä määräämättömäksi ajaksi.

Tarkistus 296
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio varmistaa, että se myöntää 
toiminnassaan tasapuoliset 
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osallistumismahdollisuudet 
jäsenvaltioiden edustajille ja kaikille 
asiaankuuluville sidosryhmille, kuten 
teollisuuden, pk-yritysten ja 
käsiteollisuusyritysten edustajille, 
ympäristönsuojeluryhmille ja 
kuluttajajärjestöille. Osapuolet 
kokoontuvat neuvoa-antavassa 
foorumissa. Komissio vahvistaa foorumin 
työjärjestyksen.

Or. en

Perustelu

Poikkeusmekanismista olisi tehtävä toimivampi, selkeämpi ja avoimempi oikeudellisen 
epävarmuuden ja taloudellisten riskien vähentämiseksi. Sidosryhmien kuulemista olisi 
kehitettävä selkeämmillä menettelysäännöillä. Siksi olisi luotava ympäristönäkökohdat 
huomioon ottavaa suunnittelua koskevassa direktiivissä 2009/125/EY tarkoitetun neuvoa-
antavan foorumin kaltainen elin. 

Tarkistus 297
Christofer Fjellner

Ehdotus direktiiviksi
18 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

18 a artikla
Komissio varmistaa, että se myöntää 
toiminnassaan tasapuoliset 
osallistumismahdollisuudet
jäsenvaltioiden edustajille ja kaikille 
asiaankuuluville sidosryhmille, kuten 
teollisuuden, pk-yritysten ja 
käsiteollisuusyritysten edustajille, 
ympäristönsuojeluryhmille ja 
kuluttajajärjestöille. Osapuolet 
kokoontuvat neuvoa-antavassa 
foorumissa. Komissio vahvistaa foorumin 
työjärjestyksen.

Or. en
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Perustelu

Poikkeusmekanismista olisi tehtävä toimivampi, selkeämpi ja avoimempi oikeudellisen 
epävarmuuden ja taloudellisten riskien vähentämiseksi. Sidosryhmien kuulemista olisi 
kehitettävä selkeämmillä menettelysäännöillä. Siksi olisi luotava ympäristönäkökohdat 
huomioon ottavaa suunnittelua koskevassa direktiivissä 2009/125/EY tarkoitetun neuvoa-
antavan foorumin kaltainen elin. 

Tarkistus 298
Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi
18 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

18 a artikla
Säädösvallan siirron peruuttaminen

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa 18 artiklassa tarkoitetun 
säädösvallan siirron.
2. Toimielin, joka on aloittanut sisäisen 
menettelyn päättääkseen, peruuttaako se 
säädösvallan siirron, pyrkii ilmoittamaan 
asiasta toiselle toimielimelle ja komissiolle 
kohtuullisessa ajassa ennen lopullisen 
päätöksen tekemistä sekä ilmoittaa 
samalla, mitä siirrettyä säädösvaltaa 
mahdollinen peruuttaminen koskee, ja 
mainitsee peruuttamisen mahdolliset syyt.
3. Peruuttamispäätös lopettaa päätöksessä 
mainitun säädösvallan siirron. Päätös 
tulee voimaan joko välittömästi tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta 
aiemmin annettujen delegoitujen 
säädösten voimassaoloon. Se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

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

sopimuksen 290 artiklan mukaisesti.) 

Perustelu

Mahdollisuus säädösvallan siirron peruuttamiseen olisi sisällytettävä direktiiviin.

Tarkistus 299
Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi
18 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

18 b artikla
Delegoitujen säädösten vastustaminen

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
vastustaa delegoitua säädöstä kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on 
annettu tiedoksi. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
pidennetään kuukaudella. 
2. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto 
ei ole vastustanut delegoitua säädöstä, se 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä ja se tulee voimaan 
säännöksissään mainittuna päivänä.
3. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastustaa delegoitua säädöstä, se ei tule 
voimaan. Säädöstä vastustava toimielin 
esittää syyt, miksi se vastustaa delegoitua 
säädöstä.

Or. en

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

sopimuksen 290 artiklan mukaisesti.) 

Perustelu

Kahden plus kahden kuukauden menettely olisi sisällytettävä mukaan delegoitujen säädösten 
vastustamisen suhteen. Tällöin voimaantulo voisi olla melko nopeaa muissa kuin 
kiistanalaisissa tapauksissa, kun taas kiistanalaisia tapauksia varten myönnettäisiin 
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riittävästi lisäaikaa.

Tarkistus 300
Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi
Liite I

Komission teksti Tarkistus

Liite I poistetaan.

Or. pl

Perustelu

Liite on tarpeeton, koska käyttöön otetaan direktiivin avoin soveltamisala.

Tarkistus 301
Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi
Liite I

Komission teksti Tarkistus

Tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvat sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
luokat

Tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvat sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
luokat

1. Suuret kodinkoneet 1. Suuret laitteet
2. Pienet kodinkoneet 2. Pienet laitteet
3. Tieto- ja teletekniset laitteet 3. Tieto- ja teletekniset laitteet
4. Kuluttajaelektroniikka 4. Kuluttajaelektroniikka
5. Valaistuslaitteet 5. Valaistuslaitteet
6. Sähkö- ja elektroniikkatyökalut (lukuun 
ottamatta suuria, kiinteitä 
teollisuustyökaluja)

6. Sähkö- ja elektroniikkatyökalut

7. Lelut, vapaa-ajan- ja urheiluvälineet 7. Lelut, vapaa-ajan- ja urheiluvälineet
8. Lääkinnälliset laitteet 8. Lääkinnälliset laitteet
9. Tarkkailu- ja valvontalaitteet, mukaan 
luettuina teollisuuden tarkkailu- ja 
valvontalaitteet

9. Tarkkailu- ja valvontalaitteet, mukaan 
luettuina teollisuuden tarkkailu- ja 
valvontalaitteet

10. Automaatit 10. Automaatit
11. Muut sähkö- ja elektroniikkalaitteet, 
jotka eivät kuulu edellä mainittuihin 
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luokkiin

Or. en

(Korvaa esittelijän tarkistuksen 68.)

Perustelu

Termi “kodinkoneet” on aiheuttanut  sekaannusta ja pitäisi poistaa. On vaikeaa ymmärtää, 
miksi suuret kiinteät teollisuustyökalut pitäisi jättää direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, 
vaikka teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteet kuuluvat soveltamisalaan. Koska sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden eri ryhmille on olemassa erilaisia rajoituksia ja määräaikoja, on syytä 
pitää yllä luetteloa näistä ryhmistä, mutta ottamalla siihen mukaan ryhmän, jossa ovat 
mukana kaikki sellaiset sähkö- ja elektroniikkalaitteet, jotka eivät mahdu nykyisen ryhmittelyn 
piiriin. Näin taattaisiin avoin soveltamisala samalla kun tehdään ero eri luokkien välille.

Tarkistus 302
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

9. Tarkkailu- ja valvontalaitteet, mukaan 
luettuina teollisuuden tarkkailu- ja 
valvontalaitteet

9. Tarkkailu- ja valvontalaitteet

Or. en

Perustelu

(Ks.liitteeseen II sisältyvä 9 kohta). Samoja otsikkoja käyttämällä vältetään sekaannusta.

Tarkistus 303
Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi
Liite II

Komission teksti Tarkistus

Liite II poistetaan.

Or. pl
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Perustelu

Liite on tarpeeton, koska käyttöön otetaan direktiivin avoin soveltamisala.

Tarkistus 304
Chris Davies, Dirk Sterckx

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sitova luettelo tuotteista, jotka kuuluvat 
liitteessä I mainittuihin luokkiin:

Sitova luettelo tuotteista, jotka kuuluvat 
liitteessä I mainittuihin luokkiin:

1. Suuret kodinkoneet, mukaan luettuina 1. Suuret kodinkoneet, mukaan luettuina
pyykinpesukoneet pyykinpesukoneet
pyykinkuivauslaitteet pyykinkuivauslaitteet
astianpesukoneet astianpesukoneet
suuret kodinkoneet, joita käytetään 
elintarvikkeiden jäähdyttämiseen, 
säilyttämiseen ja varastointiin, kuten: 

suuret kodinkoneet, joita käytetään 
elintarvikkeiden jäähdyttämiseen, 
säilyttämiseen ja varastointiin, kuten: 

suuret kylmälaitteet, jääkaapit, pakastimet suuret kylmälaitteet, jääkaapit, pakastimet
suuret kodinkoneet, joita käytetään ruoan 
valmistukseen tai elintarvikkeiden 
käsittelyyn, kuten:

suuret kodinkoneet, joita käytetään ruoan 
valmistukseen tai elintarvikkeiden 
käsittelyyn, kuten:

ruoanlaittoon käytettävät laitteet, 
sähköuunit, sähköliedet

ruoanlaittoon käytettävät laitteet, 
sähköuunit, sähköliedet

mikroaaltouunit mikroaaltouunit
suuret laitteet, joita käytetään huoneiden, 
vuoteiden ja istuinten lämmittämiseen, 
kuten:

suuret laitteet, joita käytetään huoneiden, 
vuoteiden ja istuinten lämmittämiseen, 
kuten:

sähköiset lämmityslaitteet, sähköiset 
lämpöpatterit

sähköiset lämmityslaitteet, sähköiset 
lämpöpatterit, mukaan luettuna sisä- ja 
ulkokäyttöön tarkoitetut sekä 
yksittäispakatut lämpöpumput, joiden 
teho on enintään 12 kW.

tuuletus-, poistotuuletus- ja 
ilmanvaihtolaitteet, kuten:

tuuletus-, poistotuuletus- ja 
ilmanvaihtolaitteet, kuten:

sähkötuulettimet sähkötuulettimet

ilmastointilaitteet ilmastointilaitteet, mukaan luettuna sisä-
ja ulkokäyttöön tarkoitetut sekä 
yksittäispakatut ilmastointilaitteet, joiden 
teho on enintään 12 kW.
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Or. en

Perustelu

Jos tämän säädöksen yhteydessä ei sovita kaikkien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
sisällyttämisestä sen piiriin, niin siinä tapauksessa ilmastointilaitteet ja lämpöpumput olisi 
sisällytettävä direktiivin soveltamisalaan.

Tarkistus 305
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

9. Tarkkailu- ja valvontalaitteet, mukaan 
luettuina 

Tarkkailu- ja valvontalaitteet, mukaan 
luettuina 

paloilmaisimet paloilmaisimet
lämmityksen säätölaitteet lämmityksen säätölaitteet
termostaatit termostaatit
kotitalouksissa tai laboratorioissa
käytettävät mittaus-, punnitus- ja 
säätölaitteet

Kotitalouksissa käytettävät mittaus-, 
punnitus- ja säätölaitteet

teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteet teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteet

Or. en

Perustelu

“Teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteiden” määritelmä 3 artiklassa ja myöhempi 
liitteessä II olevan 9 alakohdan maininta "kotitalouksissa tai laboratorioissa..." ovat 
päällekkäisiä. Molempia voidaan soveltaa ammattilaisten käyttämiin laboratoriolaitteisiin, 
mutta täytäntöönpanoa koskevat aikataulut ovat erilaisia. 

Tarkistus 306
Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi
Liite III

Komission teksti Tarkistus

Liite III poistetaan.
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Or. pl

Perustelu

Liite on tarpeeton, koska säännöt uusien aineiden määrittelystä ja direktiivin rajoitusten 
soveltamisesta niihin on sisällytetty 4 artiklan 7 kohtaa koskeviin tarkistuksiin.

Tarkistus 307
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
Liite III

Komission teksti Tarkistus

Poistetaan liite III

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella poistetaan liite III, koska lueteltujen aineiden valitsemiseksi ei ole 
olemassa selkeää menetelmää. Edelleen, yleisellä tasolla tällainen liite voitaisiin tulkita 
virheellisesti, mikä saattaisi johtaa sekaannukseen, koska tarkastelun kohteeksi otettaisiin 
uusi luettelo kemikaaleja, joita ei ole vielä kielletty.

Tarkistus 308
Sergio Berlato

Ehdotus direktiiviksi
Liite III

Komission teksti Tarkistus

Poistetaan liite III

Or. it

Perustelu

Tällä tarkistuksella poistetaan liite III sillä perusteella, ettei lueteltavien aineiden 
valitsemiseksi ole olemassa selkeää menetelmää. Lisäksi kyseistä liitettä olisi vaikea tulkita 
maailmanlaajuisessa kontekstissa. Toisen luettelon laatiminen uudelleentarkastelun kohteena 
olevista, muttei vielä kielletyistä aineista aiheuttaisi ainoastaan sekaannusta.
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Tarkistus 309
Åsa Westlund

Ehdotus direktiiviksi
Liite III

Komission teksti Tarkistus

LIITE III: 4 artiklan 7 kohdassa tarkoitetut 
aineet

LIITE III: 4 artiklan 7 kohdassa tarkoitetut 
aineet

1. Heksabromisyklododekaani (HBCDD) 4 artiklan 7 kohdassa tarkoitetut aineet
2. Bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP) 1. Arseeniyhdisteet
3. Butyylibentsyyliftalaatti (BBP) 2. Beryllium ja sen yhdisteet
4. Dibutyyliftalaatti (DBP) 3. Antimonitrioksidi

4. Dinikkelitrioksidi
5. Bisfenoli A
6. Muut orgaaniset bromiyhdisteet kuin 
bromatut palonestoaineet

7. Muut klooratut orgaaniset aineet kuin 
klooratut palonestoaineet tai pehmitteet
8. Nanomateriaali
9. Hopeaionit biosididien valmistukseen

Or. sv

Perustelu

Tällä tavoin jatkuvasti päivitettävällä luettelolla voi olla myönteisiä vaikutuksia näiden 
aineiden korvaamisen kannalta..

Tarkistus 310
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Ehdotus direktiiviksi
Liite III

Komission teksti Tarkistus

4 artiklan 7 kohdassa tarkoitetut aineet 6 a artiklassa tarkoitetut aineet

1. Heksabromisyklododekaani (HBCDD) 1. Polyvinyylikloridi (PVC)
2. Bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP) 2. Nanomateriaalit, etenkin 
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asbestinomaiset hiilinanoputket ja 
nanohopea

3. Butyylibentsyyliftalaatti (BBP)
4. Dibutyyliftalaatti (DBP)

Or. en

Perustelu

Näitä aineita on tutkittava tarkemmin ennen kieltoa tai merkintävaatimuksia koskevan 
päätöksen tekemistä.

Tarkistus 311
Frédérique Ries, Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi
Liite III

Komission teksti Tarkistus

1. Heksabromisyklododekaani (HBCDD) 1. Dinitrotolueeni
2. Bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP) 2. Diaminodifenyylimetaani (MDA)
3. Butyylibentsyyliftalaatti (BBP) 3. 5-tert-butyyli-2,4,6-trinitro-m-

ksyleeni (myskiksyleeni) 
4. Dibutyyliftalaatti (DBP) 4. Alkaanit, kloori- (lyhytketjuiset 

klooratut parafiinit)
5. Aluminosilikaatti, tulenkestävät 
keraamiset kuidut
6. Antraseeni
7. Antraseeniöljy
8. Antraseeniöljy, antraseeniliisteri
9. Antraseeniöljy, antraseeniliisteri, 
antraseenifraktio
10. Antraseeniöljy, antraseeniliisteri, 
kevyet tisleet
11. Antraseeniöljy, 
antraseenipitoisuus pieni
12. Bentsyylibutyyliftalaatti (BBP)
13. Bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatti 
(DEHP)
14. Bis(tributyylitina)oksidi (TBTO)
15. Kobolttidikloridi
16. Diarseenipentoksidi
17. Diarseenitrioksidi
18. Dibutyyliftalaatti (DBP)
19. Diisobutyyliftalaatti
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20. Heksabromisyklododekaani 
(HBCDD) ja kaikki tärkeimmät 
diastereoisomeerit
21. Lyijykromaatti
22. 
Lyijykromaattimolybdaattisulfaattipun
ainen 
23. Lyijyvetyarsenaatti
24. Lyijysulfokromaattikeltainen 
25. Piki, kivihiiliterva, 
korkealämpötilainen
26. Natriumdikromaatti
27. Trietyyliarsenaatti
28. Tris(2-kloorietyyli)fosfaatti
29. Zirconia, aluminosilikaatti, 
tulenkestävät keraamiset kuidut
30. Bisfenoli A

Or. en

Perustelu

Komissio esittää aivan oikeutetusti toisen luettelon tarkasteltavista kemikaaleista, joita ei ole 
vielä kielletty, mutta jotka ovat riski ympäristölle tai ihmisten terveydelle. Lisäksi on tärkeää 
varmistaa, että sääntelykehys on turvallinen ja yhdenmukainen. Siksi tarvitaan selkeää 
yhteyttä erityistä huolta aiheuttavien aineiden luetteloon ehdolla oleviin aineisiin Reach-
asetuksen 58 artiklan 2 kohdassa esitettyjen lupavaatimusten mukaisesti.  Luetteloon olisi 
lisättävä bisfenoli A, koska 109 julkista tutkimusta ovat osoittaneet, että vähäisillä määrillä 
on kielteisiä vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön. 

Tarkistus 312
Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi
Liite III a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

LIITE III a
Koneet, laitteet ja sellaisten koneiden 
varaosat, jotka eivät kuulu direktiivin 
soveltamisalaan
1. Jäsenvaltioiden olennaisten 
turvallisuusetujen turvaamiseen 
tarvittavat laitteet, kuten erityisesti 
sotilaallisiin tarkoituksiin tarkoitetut 
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aseet, ammukset ja sotatarvikkeet. 
2. Laitteet, joita ei ole tarkoitus saattaa 
markkinoille itsenäisinä toiminnallisina 
tai kaupallisina yksiköinä. 
3. Ennen 1 päivää heinäkuuta 2006 
markkinoille saatettujen sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden korjaamiseen tai 
uudelleenkäyttöön tarkoitetut varaosat.
4. Ennen 1 päivää tammikuuta 2014 
markkinoille saatettujen lääkinnällisten 
laitteiden korjaamiseen tai 
uudelleenkäyttöön tarkoitetut varaosat.
5. Ennen 1 päivää tammikuuta 2016 
markkinoille saatettujen in vitro 
-diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden korjaamiseen tai 
uudelleenkäyttöön tarkoitetut varaosat.
6. Ennen 1 päivää tammikuuta 2014 
markkinoille saatettujen tarkkailu- ja 
valvontalaitteiden korjaamiseen tai 
uudelleenkäyttöön tarkoitetut varaosat.
7. Ennen 1 päivää tammikuuta 2017 
markkinoille saatettujen teollisuuden 
tarkkailu- ja valvontalaitteiden 
korjaamiseen tai uudelleenkäyttöön 
tarkoitetut varaosat.
8. Sellaisten sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden korjaamiseen tai 
uudelleenkäyttöön tarkoitetut varaosat, 
joille on myönnetty poikkeus ja jotka on 
saatettu markkinoille ennen poikkeuksen 
voimassaolon päättymistä.
9. Aktiiviset implantoitavat lääkinnälliset 
laitteet.
10. Erityyppiset koneet, työkalut ja muut 
laitteet, jotka on koottu, asennettu ja 
suunniteltu toimimaan tietyssä paikassa 
teollisuuden käyttötarkoituksissa.
11. Laitteiden kulutustarvikkeet, jotka 
eivät vastaa sähkö- ja 
elektroniikkalaitteen määritelmää.
12. Aineet, joiden on tarkoitus vapautua 
tavallisissa tai kohtuullisesti 
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ennakoitavissa sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden käyttöolosuhteissa.

Or. pl

Perustelu

Liitteeseen on koottu kaikki mahdolliset poikkeukset direktiivin soveltamisalasta. Liitettä 
tarkastellaan yhteispäätösmenettelyssä. Tarkistuksessa lisätään komission alkuperäiseen 
tekstiin 10 kohdassa määritelmä pysyvästi tiettyyn paikkaan asennetuista koneista ja 
12 kohdassa REACH-asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukainen määritelmä 
aineista, joiden on tarkoitus vapautua sähkö- ja elektroniikkalaitteista (kuten väriainekasetit 
ja musteet). Liitteen 11 kohdan mukaan soveltamisalan ulkopuolelle jätetään 
kulutustarvikkeet, jotka eivät itsessään ole direktiiviehdotuksen 3 artiklan a alakohdan 
määritelmän mukaisia sähkö- ja elektroniikkalaitteita.

Tarkistus 313
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
Liite IV

Komission teksti Tarkistus

4 artiklan 7 kohdassa tarkoitetut kielletyt 
aineet ja niiden sallitut 
enimmäispitoisuudet painoprosentteina 
homogeenisessa materiaalissa

4 artiklan 7 kohdassa tarkoitetut kielletyt 
aineet ja niiden sallitut 
enimmäispitoisuudet painoprosentteina 
homogeenisessa materiaalissa

Osa A
Lyijy (0,1 %) Lyijy (0,1 %)
Elohopea (0,1 %) Elohopea (0,1 %)
Kadmium (0,01 %) Kadmium (0,01 %)
Kuudenarvoinen kromi (0,1 %) Kuudenarvoinen kromi (0,1 %)
Polybromibifenyylit (PBB) (0,1 %) Polybromibifenyylit (PBB) (0,1 %)
Polybromidifenyylieetterit (PBDE) (0,1 %) Polybromidifenyylieetterit (PBDE) (0,1 %)

Osa B
Arseeniyhdisteet (0,1 %)
Beryllium ja sen yhdisteet (0,1 %)
Antimonitrioksidi (0,1 %)
Bisfenoli A (0,1 %)
Orgaaniset bromiyhdisteet ja muut 
bromatut palonestoaineet (0,1 %)
Orgaaniset klooriyhdisteet ja muut 
klooratut palonestoaineet sekä pehmitteet 
(0,1 %)
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Asbestin kaltaiset nanohiiliputket 
(osoitusraja)

Polyvinyylikloridi (PVC) (0,1 %)
Klooratut pehmitteet (0,1 %)
Di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP) 
(0,1 %)
Butyylibentsyyliftalaatti (BBP) (0,1 %)
Dibutyyliftalaatti (DBP) (0,1 %)
Nanohopea (osoitusraja)

Or. de

Perustelu

Komission ehdotuksessa lisätyt aineet ovat erittäin vaarallisia ihmiselle ja ympäristölle 
tuotanto- ja/tai käyttö- ja hyödyntämisvaiheessa.

Tarkistus 314
Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi
Liite IV 

Komission teksti Tarkistus

4 artiklan 7 kohdassa tarkoitetut 
kielletyt aineet ja niiden sallitut 
enimmäispitoisuudet painoprosentteina 
homogeenisessa materiaalissa

4 artiklan 7 kohdassa tarkoitetut 
kielletyt aineet ja niiden sallitut 
enimmäispitoisuudet painoprosentteina 
homogeenisessa materiaalissa
Osa A

Lyijy (0,1 %) Lyijy (0,1 %)
Elohopea (0,1 %) Elohopea (0,1 %)

Kadmium (0,01%) Kadmium (0,01%)

Kuudenarvoinen kromi (0,1 %) Kuudenarvoinen kromi (0,1 %) 

Polybromibifenyylit (PBB) (0,1 %) Polybromibifenyylit (PBB) (0,1 %)

Polybromidifenyylieetterit (PBDE) (0,1 %) Polybromidifenyylieetterit (PBDE) (0,1 %)

Osa B
Bromatut palonestoaineet (0,1 %)
Klooratut palonestoaineet (0,1 %)
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Polyvinyylikloridi (PVC) (0,1 %)
Klooratut pehmitteet (0,1 %)
Ftalaatit, jotka täyttävät syöpää tai 
perimän muutoksia aiheuttavien tai 
lisääntymismyrkyllisten aineiden 
kategoriaan 1 tai 2 kuuluvien aineiden 
luokituskriteerit
asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tutkimuksessa, jonka Euroopan komissio teetti vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta 
annetun direktiivin uudelleenlaatimisesta, suositeltiin orgaanisten bromi- ja klooriyhdisteiden 
sekä PVC:n poistamista käytöstä asteittain, sillä ne aiheuttavat ongelmia jätteenkäsittelyssä. 
Elektroniikkateollisuus on edennyt pitkälle maailmanlaajuisessa aloitteessaan, joka koskee 
siirtymistä ns. vähähalogeenisiin tuotteisiin (näillä tarkoitetaan bromattuja tai kloorattuja 
palonestoaineita ja PVC:tä, joiden halogeenipitoisuus on alle 900 ppm). Tietyt 
kodinkonevalmistajat ovat jo toteuttaneet vastaavia toimia. Tällaisia vapaaehtoisia toimia 
olisi tuettava lainsäätäjän vahvistamilla selkeillä vaatimuksilla, joilla luodaan tasapuoliset 
toimintaedellytykset ja tuodaan markkinoille varmuutta.

Tarkistus 315
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Ehdotus direktiiviksi
Liite IV

Komission teksti Tarkistus

4 artiklan 7 kohdassa tarkoitetut 
kielletyt aineet ja niiden sallitut 
enimmäispitoisuudet painoprosentteina 
homogeenisessa materiaalissa

4 artiklan 7 kohdassa tarkoitetut kielletyt 
aineet ja niiden sallitut 
enimmäispitoisuudet painoprosentteina 
homogeenisessa materiaalissa

Osa A
Lyijy (0,1 %) Lyijy (0,1 %)

Elohopea (0,1 %) Elohopea (0,1 %)
Kadmium (0,01%) Kadmium (0,01%)

Kuudenarvoinen kromi (0,1 %) Kuudenarvoinen kromi (0,1 %)
Polybromibifenyylit (PBB) (0,1 %) Polybromibifenyylit (PBB) (0,1 %)

Polybromidifenyylieetterit (PBDE) (0,1 %) Polybromidifenyylieetterit (PBDE) (0,1 %)

Osa B 
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Keskipitkäketjuiset klooratut parafiinit 
(MCCP:t):

Or. en

Perustelu

Aiemmin (esimerkiksi Jill Evansin mietinnössä) mainittujen aineiden lisäksi useissa 
tutkimuksissa (Saksan Umweltbundesamt, ERa-tutkimus) suositellaan keskipitkäketjuisten 
kloorattujen parafiinien (MCCP) käytön rajoittamista sisällyttämällä ne vaarallisten aineiden 
käytön rajoittamista koskevan direktiivin liitteeseen IV. MCCP:tä käytetään pehmentäjänä ja 
palonestoaineena, ja sillä on pysyviä, elimistöön kertyviä ja myrkyllisiä ominaisuuksia. Nämä 
ominaisuudet on kuvattu riittävällä tavalla Öko-Institutin tutkimuksessa vuonna 2008 (ks. 
alaviite 5).

Tarkistus 316
Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi
Liite IV

Komission teksti Tarkistus

4 artiklan 7 kohdassa tarkoitetut 
kielletyt aineet ja niiden sallitut 
enimmäispitoisuudet painoprosentteina 
homogeenisessa materiaalissa

4 artiklan 7 kohdassa tarkoitetut kielletyt 
aineet ja niiden sallitut 
enimmäispitoisuudet painoprosentteina 
homogeenisessa materiaalissa

Lyijy (0,1 %) Lyijy (0,1 %)
Elohopea (0,1 %) Elohopea (0,1 %)

Kadmium (0,01%) Kadmium (0,01%)
Kuudenarvoinen kromi (0,1 %) Kuudenarvoinen kromi (0,1 %)

Polybromibifenyylit (PBB) (0,1 %) Polybromibifenyylit (PBB) (0,1 %)
Polybromidifenyylieetterit (PBDE) (0,1 %) Polybromidifenyylieetterit (PBDE) (0,1 %)

Nanohopea (havaitsemisraja)

Pitkät moniseinäiset hiilinanoputket 
(havaitsemisraja)

Or. en

Perustelu

Nanohopeaa käytetään jo sähkö- ja elektroniikkalaitteiden antimikrobisena käsittelyaineena 
esimerkiksi matkapuhelimissa, ja pesukoneistakin sitä irtoaa. Tällaiset käyttötarkoitukset ovat 
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paitsi tarpeettomia, myös vaarallisia ihmisten terveyden ja ympäristön kannalta.  
Hiilinanoputkia saa käyttää sähkö- ja elektroniikkalaitteissa, vaikka on osoitettu, että niillä 
voi olla asbestimaisia ominaisuuksia. Ison-Britannian kuninkaallisen ympäristökomitean, 
Ison-Britannian terveys- ja turvallisuuslaitoksen ja Saksan ympäristöviraston kaltaiset 
rvostetut viranomaiset ovat ilmaisseet huolestumisensa näistä nanomateriaaleista ja 
suositelleet jopa niiden käytön kieltämistä.

Tarkistus 317
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Ehdotus direktiiviksi
Liite IV a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(Liite IV a)
1. Nanohopea
2. Asbestin kaltaiset hiilinanoputket 
3. Berylliummetalli
4. Berylliumoksidi (BeO)

Or. en

Perustelu

Joillekin aineille suositeltiin merkintöjä Ökö-Institutin selvityksessä (3 ja 4 kohdat). 1 ja 2 
kohdissa on olemassa näyttöä, että altistus pitkille moniseinäisille hiilinanoputkille saattaa 
aiheuttaa asbestoosin kaltaista tautia ja että nanohopeahiukkasten päästöt saattavat johtaa 
kielteisiin vaikutuksiin ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Lisätutkimukset ovat tarpeen, ja 
merkinnät olisivat ensimmäinen askel näiden aineiden varovaisen käsittelyn tukemiseksi. On 
varmistettava optimaalinen linkki ekologista suunnittelua koskevan direktiivin kanssa. 
(Tarkistus liittyy 6 artiklan 1 kohdan 3 a alakohtaan (uusi) tehtyyn tarkistukseen sekä 4 
artiklan 1 b kohtaan tehtyyn tarkistukseen.

Tarkistus 318
Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI

Komission teksti Tarkistus

Liite VI poistetaan.



PE439.897v01-00 102/116 AM\809039FI.doc

FI

Or. pl

Perustelu

Liite sisällytetään liitteeseen V, jossa käytetään juoksevaa numerointia. Ennen kuin direktiivi 
tulee voimaan, komission olisi päivitettävä tämä liite 5 artiklan 4 a kohtaan tehdyn 
tarkistuksen mukaisesti ja mukautettava se tieteen ja tekniikan kehitykseen. Nykyinen liite VI 
perustuu ERA-raporttiin, joka laadittiin vuoden 2005 tietämyksen pohjalta.

Tarkistus 319
Julie Girling

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Ionisoivaa säteilyä käyttävät tai 
detektoivat laitteet

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

ERA katsoi komission tilaamassa tutkimuksesssa (2006-0383), että lääketieteellisten laitteiden 
sisällyttäminen soveltamisalaan olisi mahdollista, mutta valmistajat vaativat tiettyjä 
poikkeuksia.  ERA suositteli myös, että juotteissa olevalle lyijylle myönnettyä tilapäistä 
poikkeusta pitäisi harkita uudelleen lähempänä sitä ajankohtaa, kun vaarallisten aineiden 
käytön rajoittamista koskevaa direktiiviä muutetaan.  ERA:n uuden raportin (2009-0394) 
aikana eräät monimutkaisten lääketieteellisten kojeiden valmistajat ovat havainneet, että he 
eivät voi taata pitkän aikavälin luotettavuutta ilman lyijyä. Tämä olisi otettava huomioon 
uudelleenlaadinnan yhteydessä.. 

Tarkistus 320
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Ionisoivaa säteilyä käyttävät tai 
detektoivat laitteet

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Koska liitteessä I mainitut ryhmät 8 (lääketieteelliset laitteet) ja 9 (tarkkailu- ja 
valvontalaitteet) on sisällytetty soveltamisalaan, olisi tarpeen jättää tässä luetellut kohdat 
nimenomaisesti soveltamisalan ulkopuolelle lähinnä siksi, että niitä käyttävät asiantuntijat 
lääketieteellisissä toimissa ja että tarkkailu- ja valvontalaitteiden tuotantosyklit ovat pitkiä.

Tarkistus 321
Julie Girling

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5 Lyijy ionisoivalta säteilyltä suojaavissa 
suojaimissa

Lyijy ionisoivalta säteilyltä suojaavissa 
suojaimissa, kollimaattoreissa ja 
sironnanvalvontalaitteissa sekä -verkoissa

Or. en

Perustelu

Ks. liitteen VI johdantokappaletta koskevat perustelut.

Tarkistus 322
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5 Lyijy ionisoivalta säteilyltä suojaavissa 
suojaimissa

5 Lyijy ionisoivalta säteilyltä suojaavissa 
suojaimissa, kollimaattoreissa ja 
sironnanvalvontalaitteissa sekä -verkoissa

Or. en

Perustelu

Ks. liitteen VI johdantokappaletta koskevat perustelut.
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Tarkistus 323
Julie Girling

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6 Lyijy röntgensäteiden testikappaleissa 6 Lyijy ionisoivan säteilyn testikappaleissa 
ja röntgenmarkkereissa

Or. en

Perustelu

Ks. liitteen VI johdantokappaletta koskevat perustelut.

Tarkistus 324
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6 Lyijy röntgensäteiden testikappaleissa 6 Lyijy ionisoivan säteilyn testikappaleissa 
ja röntgenmarkkereissa

Or. en

Perustelu

Ks. liitteen VI johdantokappaletta koskevat perustelut.
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Tarkistus 325
Julie Girling

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

8 Kadmiumin radioaktiivisten isotooppien 
lähde kannettavissa 
röntgenfluoresenssispektrometreissä 
Anturit, ilmaisimet ja eletrodit (kohdan 1 
lisäksi)

8 Kadmiumin radioaktiivisten isotooppien 
lähde kannettavissa 
röntgenfluoresenssispektrometreissä 

Or. en

Perustelu

Ks. liitteen VI johdantokappaletta koskevat perustelut. 

Tarkistus 326
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

8 Kadmiumin radioaktiivisten isotooppien 
lähde kannettavissa 
röntgenfluoresenssispektrometreissä 
Anturit, ilmaisimet ja eletrodit (kohdan 1 
lisäksi)

8 Kadmiumin radioaktiivisten isotooppien 
lähde kannettavissa 
röntgenfluoresenssispektrometreissä

Or. en

Perustelu

Ks. liitteen VI johdantokappaletta koskevat perustelut.
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Tarkistus 327
Julie Girling

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 10 alakohta

Komission teksti Tarkistus

10 Lyijy ja kadmium 
atomiadsorptiospektroskopialampuissa

10 Lyijy ja kadmium 
atomiabsorptiospektroskopialampuissa

Or. en

Perustelu

Ks. liitteen VI johdantokappaletta koskevat perustelut. 

Tarkistus 328
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – alaotsikko

Komission teksti Tarkistus

Muut Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ks. liitteen VI johdantokappaletta koskevat perustelut.

Tarkistus 329
Julie Girling

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – alaotsikko

Komission teksti Tarkistus

Muut Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Ks. liitteen VI johdantokappaletta koskevat perustelut. 

Tarkistus 330
Julie Girling

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 11 alakohta

Komission teksti Tarkistus

11 Lyijy seoksissa suprajohteena ja 
lämpöjohteena MRI-laitteissa

11 Lyijy ja kadmium suprajohteena ja 
lämpöjohteena MRI-laitteissa ja MEG-
laitteissa

Or. en

Perustelu

Ks. liitteen VI johdantokappaletta koskevat perustelut. 

Tarkistus 331
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 11 alakohta

Komission teksti Tarkistus

11 Lyijy seoksissa suprajohteena ja 
lämpöjohteena MRI-laitteissa

11 Lyijy ja kadmium suprajohteena ja 
lämpöjohteena MRI-laitteissa ja MEG-
laitteissa

Or. en

Perustelu

Ks. liitteen VI johdantokappaletta koskevat perustelut.
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Tarkistus 332
Julie Girling

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 17 alakohta

Komission teksti Tarkistus

17 Lyijy kannettavien 
ensiapudefibrillaattorien juotteissa

17 Lyijy  

– II luokan kannettavien 
ensiapudefibrillaattorien juotteissa
– II luokan yllä kannettavien laitteiden ja 
kannettavien ultraäänilaitteiden sekä 
kannettavien potilasvalvontalaitteiden 
juotteissa

Or. en

Perustelu

Ks. liitteen VI johdantokappaletta koskevat perustelut.

Tarkistus 333
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 17 alakohta

Komission teksti Tarkistus

17 Lyijy kannettavien 
ensiapudefibrillaattorien juotteissa

17 Lyijy  

– II luokan kannettavien 
ensiapudefibrillaattorien juotteissa
– II luokan yllä kannettavien laitteiden ja 
kannettavien ultraäänilaitteiden sekä 
kannettavien potilasvalvontalaitteiden 
juotteissa

Or. en

Perustelu

Ks. liitteen VI johdantokappaletta koskevat perustelut.
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Tarkistus 334
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 20 a–20 w alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

20 a Lyijy magneettikuvaukseen ja 
magneettienkefalografiaan tarvittavissa 
juotteissa, komponenttiliitännöissä ja 
yhdysliittimissä, jotka toimivat alle -50 
asteen lämpötiloissa
Lyijy magneettikuvauksessa ja 
magneettienkelografiassa käytettävien ei-
magneettisten komponenttien liitäntöjen 
päällyksissä ja näiden ei-magneettisten 
komponenttien yhdistämiseen tarvittavissa 
juotteissa
20 c Lyijy juotteissa ja komponenttien 
liitäntöjen päällyksissä, joita käytetään 
sellaisten lääketieteellisten kojeiden 
painettujen piirilevyjen kokoonpanoon, 
joita ovat BGA, CSP, QFN ja vastaavat 
laitteet, ja lääketieteellisiin kojeisiin, joita 
käytetään CT-, PET-, SPECT-, MEG-, 
MRI- ja molekyylikuvaukseen ja 
lääketieteellisiin kojeisiin, joita käytetään 
säteily- ja hiukkasterapiassa
20 d Lyijy sellaisten painettujen 
piirilevyjen kokoonpanoon käytettävissä 
juotteissa, joita käytetään puolijohteiden 
digitaalisen ryhmittelyn havaitsemiseen, 
esim. kadmiumsinkkitelluridi ja pin-grid-
ryhmittelyn digitaaliset röntgenilmaisimet 
20 e Lyijy ja kuusiarvoinen kromi 
erityisesti vaarallisten aineiden käyttöä 
rajoittavan direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolisille teollisuudenaloille 
suunnitelluissa komponenteissa, joita 
käytetään lääketieteellisissä kojeissa
20 f Lyijy kupari- ja alumiiniyhdisteiden 
kuivavoiteluaineena ionisoivalle säteilylle 
altistuvissa paikoissa
20 g Lyijy kuvanvahvistimien ilmatiiviissä 
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tiivisteissä
20 h Kuusiarvoinen kromi in-situ 
alkaliannostelijoissa
20 i Kadmium kuvanvahvistimien 
loisteaineessa
20 j Lyijyasetaattimarkkeri CT- ja MRI-
kuvauksen stereotaktisia pääkuvia varten 
20 k Lyijy ja kuusiarvoinen kromi 
käytettyjen röntgenputkien osista, jotka 
saatettiin EU:n markkinoille ennen 
1 päivää tammikuuta 2014 ja käytettiin 
uudelleen uusissa röntgenputkissa 
1 päivästä tammikuuta 2014 aina 
31 päivään joulukuuta 2019 asti
20 l Elohopea erityiskäyttöön 
tarkoitetuissa loisteputkissa
20 m Lyijy katodisädeputkien lasissa, 
elektroniikkakomponenteissa ja 
loisteputkissa
20 n Lyijy seosaineena teräksessä, jonka 
painosta korkeintaan 0,35 prosenttia on 
lyijyä, alumiinissa, jonka painosta 
korkeintaan 0,4 prosenttia on lyijyä, ja 
kupariseoksessa, jonka painosta 
korkeintaan 4 prosenttia on lyijyä
20 o
– Lyijy korkeita lämpötiloja kestävissä 

juotoksissa (lyijyperustaiset seokset, jotka
sisältävät lyijyä vähintään 
85 painoprosenttia)
– Lyijy palvelinten, tallennus- ja 
ryhmätallennuslaitteiden, kytkentään, 
merkinantoon ja siirtoon tarkoitettujen 
verkkoinfrastruktuurilaitteiden sekä 
tietoliikenneverkon hallintalaitteiden 
juotoksissa
– Lyijy elektronisissa keraamisissa osissa 

(esimerkiksi pietsosähköiset laitteet) 
20 p Kadmium ja sen yhdisteet 
sähköisissä kytkennöissä sekä 
kadmiumpinnoitus lukuun ottamatta 
direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta 
annetussa direktiivissä 91/338/ETY 
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kiellettyjä käyttötarkoituksia
20 q Lyijy compliant pin -tyyppisissä 
nastaliitinjärjestelmissä 
20 r Lyijy ja kadmium optisessa ja 
suodatuslasissa 
20 s Lyijy juotoksissa, jotka koostuvat 
useammasta kuin kahdesta ainesosasta ja 
jotka on tarkoitettu nastojen ja 
mikroprosessorikotelon väliseen 
kytkentään ja joiden lyijypitoisuus on yli 
80 mutta alle 85 painoprosenttia
20 t Lyijy juotoksissa, joilla 
mahdollistetaan toimiva sähköliitos 
puolijohdepalan ja substraatin välillä 
integroitujen piirien kääntöliitos- eli Flip 
Chip -tekniikassa
20 u Lyijy, jota käytetään sellaisten 
pintaliitoskomponenttien (muiden kuin 
liittimien) pintakäsittelyyn, joissa 
johtimien väli on korkeintaan 0,65 mm ja 
joissa käytetään NiFe-johdinkehystä sekä 
lyijy, jota käytetään sellaisten 
pintaliitoskomponenttien (muiden kuin 
liittimien) pintakäsittelyyn, joissa 
johtimien väli on korkeintaan 0,65 mm ja 
joissa käytetään kuparista johdinkehystä 
20 v Lyijy juotosaineessa, jota käytetään 
kiekkomaisten ja planaaristen 
keraamisten 
monikerroskondensaattoreiden PTH-
(plated through hole) juotoksissa
20 w Lyijyoksidi argon- ja 
kryptonlaserputkien 
ikkunakokoonpanojen sintratuissa 
liitoksissa.

Or. en

Perustelu

Ks. liitteen VI johdantokappaletta koskevat perustelut.
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Tarkistus 335
Julie Girling

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 20 a–20 j alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

20 a Lyijy magneettikuvaukseen ja 
magneettienkefalografiaan tarvittavissa 
juotteissa, komponenttiliitännöissä ja 
yhdysliittimissä, jotka toimivat alle -50 
asteen lämpötiloissa 
20 b Lyijy magneettikuvauksessa ja 
magneettienkelografiassa käytettävien ei-
magneettisten komponenttien liitäntöjen 
päällyksissä ja näiden ei-magneettisten 
komponenttien yhdistämiseen tarvittavissa 
juotteissa
20 c Lyijy sellaisten painettujen 
piirilevyjen kokoonpanoon käytettävissä 
juotteissa, joita käytetään puolijohteiden 
digitaalisen ryhmittelyn havaitsemiseen, 
esim. kadmiumsinkkitelluridi ja pin-grid-
ryhmittelyn digitaaliset röntgenilmaisimet 
20 d Lyijy ja kuusiarvoinen kromi 
erityisesti vaarallisten aineiden käyttöä 
rajoittavan direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolisille teollisuudenaloille 
suunnitelluissa komponenteissa, joita 
käytetään lääketieteellisissä kojeissa
20 e Lyijy kupari- ja alumiiniyhdisteiden 
kuivavoiteluaineena ionisoivalle säteilylle 
altistuvissa paikoissa
20 f Lyijy kuvanvahvistimien ilmatiiviissä 
tiivisteissä
20 g Kuusiarvoinen kromi in-situ 
alkaliannostelijoissa
20 h Kadmium kuvanvahvistimien 
loisteaineessa
20 i Lyijyasetaattimarkkeri CT- ja MRI-
kuvauksen stereotaktisia pääkuvia varten 
20 j Lyijy ja kuusiarvoinen kromi 
käytettyjen röntgenputkien osista, jotka 
saatettiin EU:n markkinoille ennen 
1 päivää tammikuuta 2014 ja käytettiin 
uudelleen uusissa röntgenputkissa 
1 päivästä tammikuuta 2014 aina 
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31 päivään joulukuuta 2019 asti.

Or. en

Perustelu

Ks. liitteen VI johdantokappaletta koskevat perustelut.

Tarkistus 336
Horst Schnellhardt

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liite VI a
4 artiklan 1 kohdan mukaisesta kiellosta 
vapautetut luokan 11 käyttötarkoitukset
1. Kadmium 
kadmiumtelluridivalmisteisissa 
ohutkalvoaurinkopaneeleissa.

Or. de

Perustelu

Jos soveltamisalasta päätetään tehdä avoin, aurinkosähkömoduulit on jätettävä sen 
ulkopuolelle. Ohutkalvoaurinkopaneeleissa käytettävälle kadmiumtelluridille ei ole 
suoranaista korvaavaa ainetta. Aurinkosähköala on hyvin innovoiva. Ennakoitavuus on 
tarpeen, jotta voidaan edelleen kehittää alan innovaatioita, jotka edistävät huomattavasti 
ympäristönsuojelua, työpaikkojen luomista ja talouskehitystä. Tähän eivät riitä soveltamisesta 
myönnettävät ajalliset poikkeukset.

Tarkistus 337
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liite VI a
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4 artiklan 1 kohdan mukaisesta kiellosta 
vapautetut luokan 11 käyttötarkoitukset

Ellei toisin määrätä, tämän liitteen 
mukaisille käyttötarkoituksille myönnetty 
vapautus päättyy neljän vuoden kuluttua 
2 artiklan 1 a kohdassa mainitusta 
päivämäärästä.

Or. de

Perustelu

Kadmium aiheuttaa vakavia haittoja ihmisille ja ympäristölle. Sen käyttö 
aurinkosähkömoduuleissa on lopetettava mahdollisimman pian. On annettava mahdollisuus 
hakea määräaikaista poikkeusta direktiivin soveltamisesta. Esittelijän päätös myöntää 
poikkeus, joka sallii kadmiumin käytön aurinkosähkömoduuleissa, on nykytietämyksen 
perusteella kuitenkin hylättävä.

Tarkistus 338
Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI b (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liite VI b
Poikkeuksen hakeminen 4 artiklan 
1 kohdan mukaan tai kyseisen 
poikkeuksen uusiminen
Hakemuksen voi toimittaa valmistaja, 
valmistajan toimivaltainen edustaja tai 
mikä tahansa toimitusketjuun kuuluva 
toimija, ja hakemuksesta on käytävä ilmi 
ainakin seuraavat tiedot:
(a) hakijan nimi, osoite ja yhteystiedot;
(b) tiedot materiaalista tai komponentista 
ja poikkeuksen hakemisen kohteena 
olevan aineen erityispiirteistä ja 
täsmällisistä käyttötarkoituksista 
materiaalissa tai komponentissa;
(c) todennettavissa oleva ja täydellisin 
lähdeviittein varustettu perustelu 
poikkeuksesta 5 artiklassa määriteltyjen 
ehtojen mukaisesti; 
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(d) analyysi mahdollisista vaihtoehtoisista 
aineista, materiaaleista tai suunnitelmista 
elinkaaren perusteella, mukaan luettuna 
tiedot ja vertaisarvioidut selvitykset 
riippumattomista tutkimuksista ja hakijan 
kehittämistoiminnasta, jos niitä on 
saatavilla;
(e) analyysi (d) kohdassa kuvattujen 
vaihtoehtojen saatavuudesta; 
(f) asetuksessa (EY) N:o 1907/2006 
mainittu korvaava suunnitelma, johon 
sisältyy aikataulu hakijan ehdottamista 
toimista;
(g) tarvittaessa ilmoitus tiedoista, jotka 
olisi katsottava teollisoikeuden alaisiksi, 
ja todennettavissa olevat perustelut;
(h) ehdotus täsmällisestä ja selkeästä 
sanamuodosta poikkeusta varten;
(i) hakemuksen yhteenveto.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus on saanut innoituksensa neuvostossa parhaillaan käsiteltävästä erittäin 
samankaltaisesta tarkistuksesta. Neuvostossa käsiteltävän sanamuodon lisäksi tässä 
tarkistuksessa a) vaaditaan todennettavissa olevia ja täydellisin lähdeviittein varustettuja 
perusteluja, b) vaihtoehtojen saatavuuden arviointia, ja c) korvaavaa suunnitelmaa kaiken 
varalta.

Tarkistus 339
Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7. Tarvittaessa ilmoitettu laitos ... (nimi, 
numero)… suoritti … (toimenpiteen 
kuvaus)… ja antoi todistuksen: …

Poistetaan.

Or. pl
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Perustelu

Alakohta on tarpeeton, koska ei ole yhdenmukaistettua standardia, jonka mukaan ilmoitetut 
laitokset voisivat todentaa noudattamisen.


