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Amendement 197
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 - lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Wanneer er een onaanvaardbaar risico 
voor de menselijke gezondheid of het 
milieu ontstaat ten gevolge van het 
gebruik van bepaalde stoffen, en in het 
bijzonder de in bijlage III opgenomen 
stoffen, dat in de gehele Gemeenschap 
moet worden aangepakt, wordt de lijst van 
verboden stoffen van bijlage IV herzien 
met gebruik van een methodologie op 
basis van de in de artikelen 69 tot en met 
72 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 
beschreven procedure. 

7. De Commissie wijzigt de in bijlage IV 
opgenomen lijst van verboden stoffen 
indien de aanwezigheid van een stof in 
AEEA op grond van zijn gevaarlijke 
eigenschappen geacht wordt een risico 
voor de menselijke gezondheid of het 
milieu te vormen dat niet afdoende wordt 
beheerst en dat in de hele Unie moet 
worden aangepakt. 

Die maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn betreffen, 
worden vastgesteld volgens de in artikel 
18, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure 
met toetsing.

De beoordeling van stoffen met het oog op 
toekomstige beperkingen en op 
vrijstellingen uit hoofde van deze richtlijn 
moet: 
- een gedegen wetenschappelijke 
fundering hebben;
- zich eveneens uitstrekken tot het effect 
van alternatieven; en 
- rekening houden met:

a) sociaaleconomische overwegingen, en
b) de beschikbaarheid en 
betrouwbaarheid van alternatieven.
De methoden ter beoordeling van stoffen 
met het oog op beperkingen en 
vrijstellingen houden rekening met 
positieve en negatieve effecten voor de 
menselijke gezondheid en met de 
veiligheid van stoffen en potentiële 
alternatieven daarvoor, met betrekking 
tot: 
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- alle fasen van de levenscyclus, met 
inbegrip van mogelijkheden voor 
hergebruik, recycling en andere vormen 
van verwerking van AEEA,
- een ongecontroleerde of diffuse 
verspreiding in het milieu, en
- de blootstelling van werknemers of het 
milieu aan deze stoffen.
Het opnemen van nieuwe stoffen in 
bijlage IV wordt in overweging genomen 
zodra de Commissie of een lidstaat een 
desbetreffend dossier indient, en na 
raadpleging van:
-het bij artikel 18 van Richtlijn 
2006/12/EG ingestelde comité;
- het bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 
ingestelde Comité risicobeoordeling van 
het Europees Agentschap voor chemische 
stoffen;
- de belanghebbenden, waaronder 
marktdeelnemers, recycleerders, 
verwerkers, milieuorganisaties en 
werknemers- en 
consumentenverenigingen.
In het dossier wordt verwezen naar alle 
chemische veiligheidsrapporten en 
risicobeoordelingen die krachtens 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 zijn 
ingediend, alsmede naar alle relevante 
risicobeoordelingen die uit hoofde van 
andere verordeningen of richtlijnen van 
de Unie zijn ingediend.

Or. en

Motivering

Toekomstige beperkingen of vrijstellingen voor chemische stoffen in het kader van de BGS-
richtlijn moeten worden gebaseerd op een grondige evaluatie, waarbij met name rekening wordt 
gehouden met de nieuwste wetenschappelijke resultaten. Dit amendement moet waarborgen dat 
de criteria en de procedure van het evaluatieproces helder en eenduidig zijn.



AM\809039NL.doc 5/111 PE439.897v01-00

NL

Amendement 198
Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Wanneer er een onaanvaardbaar risico 
voor de menselijke gezondheid of het 
milieu ontstaat ten gevolge van het 
gebruik van bepaalde stoffen, en in het 
bijzonder de in bijlage III opgenomen 
stoffen, dat in de gehele Gemeenschap 
moet worden aangepakt, wordt de lijst van 
verboden stoffen van bijlage IV herzien 
met gebruik van een methodologie op 
basis van de in de artikelen 69 tot en met 
72 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 
beschreven procedure. Die maatregelen, 
die niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn betreffen, worden vastgesteld 
volgens de in artikel 18, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

7. In het kader van het voorzorgsbeginsel 
gaat de Commissie over tot herziening en 
wijziging van de lijst van de in bijlage IV 
opgenomen verboden stoffen, indien zij 
van oordeel is, dat een stof die zich 
bevindt in EEA of in afval van EEA, een 
schadelijke invloed heeft op de 
milieuhygiënisch verantwoorde nuttige 
toepassing en verwijdering van 
afgedankte EEA, of nadelige gevolgen 
heeft voor de volksgezondheid of het 
milieu tijdens het gebruik van EEA of 
tijdens de verwerking van het afval. 
Daarom stelt de Commissie de methode 
vast die moet worden gevolgd voor de 
herziening en wijziging van bijlage IV, 
met bijzondere aandacht voor de vragen 
of de stof:
a) een negatieve invloed zou kunnen 
hebben op de mogelijke voorbereidingen 
op hergebruik van EEA of recycling van 
afvalmateriaal uit afgedankte EEA;
b) zou kunnen leiden tot een 
ongecontroleerd of verstrooid vrijkomen 
in de omgeving van dergelijke stoffen of 
gevaarlijke residuen of afbraakproducten 
tijdens de voorbereiding op hergebruik, 
recycling of een andere verwerking van de 
materialen afkomstig van afgedankte 
EEA;
c) zou kunnen leiden tot een 
onaanvaardbare blootstelling van de 
werknemers die bij de inzameling of de 
verwerking van afgedankte EEA 
betrokken zijn. 
Deze methode vereist dat de 
overeenstemming met andere wetgeving 
betreffende chemische stoffen, in het 
bijzonder met Verordening (EG) nr. 
1907/2006 (REACH) gewaarborgd is, en 
is gebaseerd op de kennis die bij de 
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tenuitvoerlegging van deze wetgeving en 
de behandeling van aanbevelingen van 
ECHA in het kader van de lijst van 
stoffen met een hoog risico is opgedaan.
Toevoeging van verboden stoffen aan 
bijlage IV wordt overwogen op initiatief 
van de Commissie of op verzoek van de 
lidstaten. Die maatregelen, die niet-
essentiële onderdelen van deze richtlijn 
betreffen, worden vastgesteld volgens de in 
artikel 18, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. pl

Motivering

De Europese Commissie moet specifieke richtlijnen hebben bij het voorbereiden van voorstellen 
tot wijziging van bijlage nr. IV, de belangrijkste in deze richtlijn. Deze richtlijnen worden 
zodanig gekozen, dat in eerste instantie de tekortkomingen die voortvloeien uit de REACH-
verordening (Verordening (EG) nr. 1907/2006), in aanmerking worden genomen bij de 
beoordeling van de stof of de afvalfase uit EEA, rekening houdend met hergebruik, recycling en 
het ongecontroleerd vrijkomen in het milieu. Voor het doen van voorstellen om nieuwe stoffen in 
de richtlijn op te nemen, zou de Commissie zich ook kunnen baseren op de aanbevelingen van 
ECHA met betrekking tot de lijst van stoffen met een hoog risico.

Amendement 199
Sergio Berlato

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 - lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Wanneer er een onaanvaardbaar risico 
voor de menselijke gezondheid of het 
milieu ontstaat ten gevolge van het gebruik 
van bepaalde stoffen, en in het bijzonder 
de in bijlage III opgenomen stoffen, dat in 
de gehele Gemeenschap moet worden 
aangepakt, wordt de lijst van verboden 
stoffen van bijlage IV herzien met gebruik 
van een methodologie op basis van de in 
de artikelen 69 tot en met 72 van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 
beschreven procedure. Die maatregelen, 
die niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn betreffen, worden vastgesteld 
volgens de in artikel 18, lid 2, bedoelde 

7. Wanneer er een onaanvaardbaar risico 
voor de menselijke gezondheid of het 
milieu ontstaat ten gevolge van een stof 
tijdens recycling, toepassing of 
verwijdering van afgedankte elektrische 
en elektronische apparatuur, kan de 
Commissie, rekening houdend met het 
advies van het Comité risicobeoordeling 
van het Europees Agentschap voor 
chemische stoffen (ECHA), de lijst van 
verboden stoffen van bijlage IV opnieuw 
beoordelen met gebruik van een 
methodologie op basis van de volgende 
criteria:
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regelgevingsprocedure met toetsing.

a) het bewijs dat de bestaande 
maatregelen ontoereikend zijn om het 
risico van de stof, indien deze aanwezig is 
in afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur, adequaat te beheren;
b) de informatie over de aan de productie, 
het gebruik en de verwijdering van 
alternatieven verbonden risico's voor de 
menselijke gezondheid en het milieu;
c) een vergelijkende beoordeling van de 
stof en de voorgestelde alternatieven;
d) de onderbouwing van de 
noodzakelijkheid van een maatregel op 
het niveau van de Unie en van een 
beperking als de meest geschikte 
maatregel, rekening houdend met de 
doelmatigheid, de uitvoerbaarheid en de 
controleerbaarheid ervan;
e) de meting volgens welke het risico van 
een stof in afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur groter is dan de 
baten in termen van 
consumentenveiligheid.
Mutatis mutandis hanteert de Commissie 
dezelfde methodologie voor het 
verwijderen van een stof van de lijst van 
verboden stoffen van bijlage IV.
Alvorens bijlage IV te wijzigen, raadpleegt 
de Commissie onder meer de producenten 
van de in elektrische en elektronische 
apparatuur gebruikte stoffen, de 
producenten van elektrische en 
elektronische apparatuur, degenen die 
zich bezighouden met de recycling van 
deze apparatuur, de exploitanten van 
installaties voor de behandeling van de 
afgedankte apparatuur, 
milieuorganisaties en 
consumentenorganisaties. De Commissie 
publiceert op haar website alle voorstellen 
met bijbehorende motiveringen en biedt 
de belanghebbende partijen de 
gelegenheid tot het geven van 
commentaar. De Commissie neemt de 
ontvangen meningen mee in haar 
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overwegingen en stuurt ze tevens door 
naar het in artikel 18 bedoelde comité. 
Die maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn betreffen, 
worden vastgesteld volgens de in artikel 
18, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure 
met toetsing.

Or. it

Motivering

Met dit amendement geeft de wetgever een helder politiek signaal af aan de Commissie met het 
doel dat zij een methodologie voor de herziening van bijlage IV ontwikkelt. Deze methodologie 
moet op risico gebaseerd zijn en rekening houden met wetenschappelijke bewijzen met 
betrekking tot zowel de stoffen in bijlage IV als hun alternatieven. 

Amendement 200
Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 - lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Wanneer er een onaanvaardbaar risico 
voor de menselijke gezondheid of het 
milieu ontstaat ten gevolge van het 
gebruik van bepaalde stoffen, en in het 
bijzonder de in bijlage III opgenomen 
stoffen, dat in de gehele Gemeenschap 
moet worden aangepakt, wordt de lijst van 
verboden stoffen van bijlage IV herzien 
met gebruik van een methodologie op 
basis van de in de artikelen 69 tot en met 
72 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 
beschreven procedure. Die maatregelen, 
die niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn betreffen, worden vastgesteld 
volgens de in artikel 18, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

7. Wanneer er een onaanvaardbaar risico 
voor de menselijke gezondheid of het 
milieu uitgaat van een stof tijdens de 
recycling, nuttige toepassing of 
verwijdering van afgedankte elektrische 
en elektronische apparatuur, kan de 
Commissie, rekening houdend met het 
advies van het Comité risicobeoordeling 
en het Comité sociaaleconomische 
analyse van het Europees Agentschap 
voor chemische stoffen, de in bijlage IV 
opgenomen lijst van verboden stoffen 
herzien op basis van een methode die alle 
navolgende criteria omvat:

1. bewijzen dat de bestaande maatregelen 
niet volstaan om het van die stof 
uitgaande risico afdoende te beheersen 
wanneer hij aanwezig is in afgedankte 
elektrische en elektronische apparatuur;
2. gegevens over de risico's voor de 
menselijke gezondheid en het milieu die 
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verbonden zijn aan de productie, het 
gebruik en de verwijdering van 
alternatieven;
3. een vergelijkende beoordeling van de 
stof en van het voorgestelde alternatief of 
de voorgestelde alternatieven;
4. vermelding van de redenen waarom 
actie op Unie-niveau vereist is en waarom 
een beperking de meest geschikte 
maatregel is met het oog op effectiviteit, 
uitvoerbaarheid en controleerbaarheid;
5. de mate waarin het risico dat is 
verbonden aan de aanwezigheid van de 
stof in afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur, wordt 
gecompenseerd door de voordelen 
daarvan voor de consumentenveiligheid.
De Commissie past mutatis mutandis 
dezelfde methode toe om een stof te 
schrappen van de in bijlage IV 
opgenomen lijst van verboden stoffen. 
Alvorens bijlage IV te wijzigen, raadpleegt 
de Commissie onder andere de 
producenten van stoffen die in elektrische 
en elektronische apparatuur worden 
gebruikt, de producenten van elektrische 
en elektronische apparatuur, 
recycleerders, verwerkers, 
milieuorganisaties en werknemers- en 
consumentenverenigingen. De Commissie 
publiceert alle voorstellen en 
motiveringen daarvoor op haar website en 
stelt alle belanghebbenden in de 
gelegenheid om op die voorstellen te 
reageren. De Commissie houdt rekening 
met alle opmerkingen die zij ontvangt, en 
stuurt deze tevens door aan het in artikel 
18 bedoelde comité.
Die maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn betreffen, 
worden vastgesteld volgens de in artikel 
18, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure 
met toetsing.

Or. en
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Motivering

Met dit amendement geeft de wetgever de Commissie de duidelijke politieke opdracht om een 
methode te ontwikkelen voor de herziening van bijlage IV. De methode dient te worden 
gebaseerd op risicobeoordeling en moet rekening houden met wetenschappelijke gegevens voor 
zowel de stof die de Commissie beoogt in bijlage IV op te nemen, als voor alternatieven 
daarvoor.

Amendement 201
Christofer Fjellner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 - lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Wanneer er een onaanvaardbaar risico 
voor de menselijke gezondheid of het 
milieu ontstaat ten gevolge van het gebruik 
van bepaalde stoffen, en in het bijzonder de 
in bijlage III opgenomen stoffen, dat in de 
gehele Gemeenschap moet worden 
aangepakt, wordt de lijst van verboden 
stoffen van bijlage IV herzien met gebruik 
van een methodologie op basis van de in de 
artikelen 69 tot en met 72 van Verordening 
(EG) nr. 1907/2006 beschreven procedure. 
Die maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn betreffen, 
worden vastgesteld volgens de in artikel 
18, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure 
met toetsing.

7. Wanneer er een onaanvaardbaar risico 
voor de menselijke gezondheid of het 
milieu ontstaat ten gevolge van het gebruik 
van bepaalde stoffen, en in het bijzonder de 
in bijlage III opgenomen stoffen, dat in de 
gehele Gemeenschap moet worden 
aangepakt, wordt de lijst van verboden 
stoffen van bijlage IV herzien met gebruik 
van een methodologie op basis van de in de 
artikelen 69 tot en met 72 van Verordening 
(EG) nr. 1907/2006 beschreven procedure.

Met name zijn de methoden voor de 
evaluatie van stoffen in de zin van deze 
richtlijn wetenschappelijk gefundeerd en 
gebaseerd representatieve en betrouwbare 
gegevens en alle beschikbare chemische 
veiligheidsrapporten en 
risicobeoordelingen die krachtens 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 zijn 
ingediend. Deze methoden omvatten 
onder meer een effectbeoordeling van 
alternatieven en houden rekening met: 
a) sociaaleconomische gevolgen,
b) de beschikbaarheid en 
betrouwbaarheid van alternatieven,
c) de positieve en negatieve effecten voor 
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de menselijke gezondheid en de veiligheid 
van stoffen en potentiële alternatieven 
daarvoor, met betrekking tot: 
- alle fasen van de levenscyclus, met 
inbegrip van mogelijkheden voor 
hergebruik, recycling en andere vormen 
van verwerking van AEEA,
- een ongecontroleerde of diffuse 
verspreiding in het milieu, en
- de blootstelling van werknemers of het 
milieu aan deze stoffen.
Teneinde bij te dragen tot een hoog 
beschermingsniveau voor de gezondheid 
van de mens en het milieu, stemmen die 
methoden overeen met de overige 
wetgeving betreffende chemische stoffen, 
inzonderheid met Verordening (EG) nr. 
1907/2006 (REACH), en met de kennis 
die is verkregen bij de toepassing van die 
wetgeving.

Or. en

Motivering

Om negatieve effecten voor het milieu en de menselijke gezondheid uit te sluiten, moeten de 
gevolgen van de geleidelijke beëindiging van het gebruik van een stof vooraf woorden 
geëvalueerd. De REACH-verordening voorziet in een methode voor de beperking van het 
gebruik van stoffen, die tevens in het kader van de BGS-richtlijn dient te worden toegepast. Het 
amendement benadrukt bepaalde aspecten die aan een evaluatie moeten worden onderworpen 
voordat een besluit tot wijziging van bijlage IV van de BGS-richtlijn wordt genomen. Tevens 
onderstreept het amendement dat de BGS-richtlijn bijzondere aandacht moet besteden aan de 
afvalfase van EEA. Er moet worden gewaarborgd dat alternatieven geen onvoorziene negatieve 
effecten sorteren.

Amendement 202
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 - lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Wanneer er een onaanvaardbaar risico 
voor de menselijke gezondheid of het 
milieu ontstaat ten gevolge van het gebruik 
van bepaalde stoffen, en in het bijzonder de 

7. Wanneer er een onaanvaardbaar risico 
voor de menselijke gezondheid of het 
milieu ontstaat ten gevolge van het gebruik 
van bepaalde stoffen, en in het bijzonder de 
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in bijlage III opgenomen stoffen, dat in de 
gehele Gemeenschap moet worden 
aangepakt, wordt de lijst van verboden 
stoffen van bijlage IV herzien met gebruik 
van een methodologie op basis van de in de 
artikelen 69 tot en met 72 van Verordening 
(EG) nr. 1907/2006 beschreven procedure. 
Die maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn betreffen, 
worden vastgesteld volgens de in artikel 
18, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure 
met toetsing.

in bijlage III opgenomen stoffen, dat in de 
gehele Gemeenschap moet worden 
aangepakt, wordt de lijst van verboden 
stoffen van bijlage IV herzien met gebruik 
van een methodologie op basis van de in de 
artikelen 69 tot en met 72 van Verordening 
(EG) nr. 1907/2006 beschreven procedure. 
De beoordeling van stoffen met het oog op 
toekomstige beperkingen en op 
vrijstellingen uit hoofde van deze richtlijn 
moet:

- een gedegen wetenschappelijke 
fundering hebben;
- zich eveneens uitstrekken tot het effect 
van alternatieven; en 
- rekening houden met:
a) sociaaleconomische overwegingen,
b) de beschikbaarheid en 
betrouwbaarheid van alternatieven.
De methoden ter beoordeling van stoffen 
met het oog op beperkingen en 
vrijstellingen houden inzonderheid 
rekening met positieve en negatieve 
effecten voor de menselijke gezondheid en 
met de veiligheid van stoffen en potentiële 
alternatieven daarvoor, met betrekking 
tot: 
- alle fasen van de levenscyclus, met 
inbegrip van mogelijkheden voor 
hergebruik, recycling en andere vormen 
van verwerking van AEEA,
- een ongecontroleerde of diffuse 
verspreiding in het milieu,
- de blootstelling van werknemers of het 
milieu aan deze stoffen.
Die methoden zijn gekenmerkt door een 
zo groot mogelijke samenhang met de 
overige wetgeving betreffende chemische 
stoffen, inzonderheid Verordening (EG) 
nr. 1907/2006, en met de kennis die is 
verkregen bij de toepassing van die 
wetgeving. Met name houden zij rekening 
met alle ingediende chemische 
veiligheidsrapporten en 
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risicobeoordelingen.

Or. en

Motivering

De criteria die in dit evaluatieproces worden toegepast, moeten zo nauwkeurig en eenduidig 
mogelijk zijn om ervoor te zorgen dat bijkomende beperkingen voor gevaarlijke stoffen in de 
toekomst naar behoren worden gemotiveerd.

Amendement 203
Julie Girling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 - lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Wanneer er een onaanvaardbaar risico 
voor de menselijke gezondheid of het 
milieu ontstaat ten gevolge van het gebruik 
van bepaalde stoffen, en in het bijzonder de 
in bijlage III opgenomen stoffen, dat in de 
gehele Gemeenschap moet worden 
aangepakt, wordt de lijst van verboden 
stoffen van bijlage IV herzien met gebruik 
van een methodologie op basis van de in de 
artikelen 69 tot en met 72 van Verordening 
(EG) nr. 1907/2006 beschreven procedure. 

7. Wanneer er een onaanvaardbaar risico 
voor de menselijke gezondheid of het 
milieu ontstaat ten gevolge van het gebruik 
van bepaalde stoffen, en in het bijzonder de 
in bijlage III opgenomen stoffen, dat in de 
gehele Gemeenschap moet worden 
aangepakt, wordt de lijst van verboden 
stoffen van bijlage IV herzien met gebruik 
van een methodologie op basis van de in de 
artikelen 69 tot en met 72 van Verordening 
(EG) nr. 1907/2006 beschreven procedure.

Die maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn betreffen, 
worden vastgesteld volgens de in artikel 
18, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure 
met toetsing.

De beoordeling van stoffen met het oog op 
toekomstige beperkingen en op 
vrijstellingen uit hoofde van deze richtlijn 
moet:

- een gedegen wetenschappelijke 
fundering hebben;
- zich eveneens uitstrekken tot het effect 
van alternatieven; en 
- rekening houden met:

a) sociaaleconomische overwegingen,
b) de beschikbaarheid en 
betrouwbaarheid van alternatieven.
De methoden ter beoordeling van stoffen 
met het oog op beperkingen en 
vrijstellingen houden inzonderheid 
rekening met positieve en negatieve 
effecten voor de menselijke gezondheid en 
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met de veiligheid van stoffen en potentiële 
alternatieven daarvoor, met betrekking 
tot: 
- alle fasen van de levenscyclus, met 
inbegrip van mogelijkheden voor 
hergebruik, recycling en andere vormen 
van verwerking van AEEA,
- een ongecontroleerde of diffuse 
verspreiding in het milieu,
- de blootstelling van werknemers of het 
milieu aan deze stoffen.
Die methoden zijn gekenmerkt door een 
zo groot mogelijke samenhang met de 
overige wetgeving betreffende chemische 
stoffen, inzonderheid Verordening (EG) 
nr. 1907/2006, en met de kennis die is 
verkregen bij de toepassing van die 
wetgeving. Met name houden zij rekening 
met alle ingediende chemische 
veiligheidsrapporten en 
risicobeoordelingen.

Or. en

Motivering

Toekomstige beperkingen en vrijstellingen voor stoffen krachtens de BGS-richtlijn moeten op een 
wetenschappelijke evaluatie zijn gebaseerd. De criteria die in dit evaluatieproces worden 
toegepast, moeten zo nauwkeurig en eenduidig mogelijk zijn om ervoor te zorgen dat bijkomende 
beperkingen voor gevaarlijke stoffen in de toekomst naar behoren worden gemotiveerd. Er moet 
worden gewaarborgd dat alternatieven geen onvoorziene negatieve effecten sorteren.

Amendement 204
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Wanneer er een onaanvaardbaar risico 
voor de menselijke gezondheid of het 
milieu ontstaat ten gevolge van het gebruik 
van bepaalde stoffen, en in het bijzonder de 
in bijlage III opgenomen stoffen, dat in de 
gehele Gemeenschap moet worden 
aangepakt, wordt de lijst van verboden 

7. Wanneer er een onaanvaardbaar risico 
voor de menselijke gezondheid of het 
milieu ontstaat ten gevolge van het gebruik 
van bepaalde stoffen, en in het bijzonder de 
in bijlage III opgenomen stoffen, dat in de 
gehele Gemeenschap moet worden 
aangepakt, wordt de lijst van verboden 
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stoffen van bijlage IV herzien met gebruik 
van een methodologie op basis van de in 
de artikelen 69 tot en met 72 van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 
beschreven procedure. Die maatregelen, 
die niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn betreffen, worden vastgesteld 
volgens de in artikel 18, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

stoffen van bijlage IV herzien volgens de 
in de artikelen 69 tot en met 73 van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 
beschreven procedure.

Het is van essentieel belang dat deze 
stoffen worden beoordeeld op basis van 
betrouwbare en representatieve 
wetenschappelijke gegevens waarmee de 
bestaande en mogelijke positieve en 
negatieve effecten worden gemeten. De 
beoordelingsmethode moet onder meer 
een effectbeoordeling van de 
vervangingsmiddelen (beschikbaarheid en 
haalbaarheid) omvatten en rekening 
houden met zowel de milieu- en 
wetenschappelijke aspecten als de 
economische en sociale aspecten, en dit 
voor de gehele levensduur van het 
product.
Teneinde bij te dragen aan een hoge mate 
van bescherming van de volksgezondheid 
en het milieu, strookt deze methode met 
Verordening (EG) nr. 1907/2006.
Die maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn betreffen, 
worden vastgesteld volgens de in artikel 
18, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure 
met toetsing.

Or. fr

Justification

Om schadelijke effecten voor de menselijke gezondheid en het milieu met betrekking tot het 
verbod op bepaalde stoffen te vermijden, is het van belang vooraf de gevolgen van een dergelijke 
maatregel te beoordelen. In de REACH-richtlijn wordt een procedure voorgeschreven voor de 
beperking van het gebruik van bepaalde chemische stoffen die hiervoor bedoeld is en die tevens 
moet worden toegepast op de RoHS-richtlijn.
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Amendement 205
Åsa Westlund

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 - lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Wanneer er een onaanvaardbaar risico 
voor de menselijke gezondheid of het 
milieu ontstaat ten gevolge van het gebruik 
van bepaalde stoffen, en in het bijzonder de 
in bijlage III opgenomen stoffen, dat in de 
gehele Gemeenschap moet worden 
aangepakt, wordt de lijst van verboden 
stoffen van bijlage IV herzien met gebruik 
van een methodologie op basis van de in de 
artikelen 69 tot en met 72 van Verordening 
(EG) nr. 1907/2006 beschreven procedure. 
Die maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn betreffen, 
worden vastgesteld volgens de in artikel 
18, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure 
met toetsing.

7. Wanneer er een risico voor de 
menselijke gezondheid of het milieu 
ontstaat ten gevolge van het gebruik van 
bepaalde stoffen, en in het bijzonder de in 
bijlage III opgenomen stoffen, dat in de 
gehele Gemeenschap moet worden 
aangepakt, wordt de lijst van verboden 
stoffen van bijlage IV herzien met gebruik 
van een methodologie op basis van de in de 
artikelen 69 tot en met 72 van Verordening 
(EG) nr. 1907/2006 beschreven procedure. 
Die maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn betreffen, 
worden vastgesteld volgens de in artikel 
18, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure 
met toetsing. 

Or. sv

Motivering

Het begrip "onaanvaardbaar risico voor de menselijke gezondheid of het milieu" is een begrip 
dat eerder duidt op het resultaat van een beoordeling dan op het uitgangspunt van een dergelijke 
beoordeling.

Amendement 206
Frédérique Ries

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 - lid 7 - alinea 1 bis (new)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Naar aanleiding van nieuwe 
aanbevelingen voor het opnemen van 
stoffen in bijlage XIV van Verordening 
(EG) nr. 1907/2006 stelt de Commissie 
voor deze stoffen toe te voegen aan bijlage 
III.

Or. en



AM\809039NL.doc 17/111 PE439.897v01-00

NL

Motivering

De prioritaire herziening met betrekking tot stoffen die zijn opgenomen in de lijst van bijlage III, 
moet duidelijk zijn gebaseerd op de ontwerp-lijst en eventuele aanbevelingen om een stof op te 
nemen in bijlage XIV van Verordening (EG) nr. 1907/2006.

Amendement 207
Christofer Fjellner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 - lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Voordat bijlage IV wordt gewijzigd, 
worden de belanghebbenden 
geraadpleegd, met name producenten van 
elektrische en elektronische apparatuur, 
met inbegrip van KMO's, producenten 
van stoffen die in elektrische en 
elektronische apparatuur worden 
gebruikt, en milieu- en 
consumentenorganisaties. 
Daartoe wordt een overlegforum 
ingesteld. De Commissie publiceert alle 
voorstellen en motiveringen daarvoor op 
haar website en stelt alle 
belanghebbenden in de gelegenheid om 
op die voorstellen te reageren. 
De Commissie publiceert alle 
opmerkingen die zij ontvangt en neemt 
deze in aanmerking in haar 
besluitvorming.

Or. en

Motivering

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.
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Amendement 208
Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. De Commissie stelt de 
uitvoeringsbepalingen vast voor het 
uitvoeren van steekproeven op 
elektronische apparatuur en het aantonen 
van de inachtneming van de 
maximumconcentraties van artikel 4, lid 
2, met bijzondere aandacht voor de 
mogelijke gevolgen voor KMO’s.

Or. pl

Motivering

In de BGS-richtlijn wordt naar geen enkele norm verwezen, waardoor het voor de fabrikanten 
heel moeilijk is om te voldoen aan de controle-eisen van de verschillende markten van de 
lidstaten. Dit leidt tot hoge kosten. Als de Commissie een document voorstelt dat als norm dient 
voor de wijze waarop de lidstaten de naleving van de richtlijn moeten controleren, zou dit 
bijdragen tot het vermijden van onnodige kosten en de wederzijdse erkenning van de 
onderzoeksresultaten door de controleorganen.

Amendement 209
Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 ter. De Commissie zal een norm 
opstellen waarin zij een model voor een 
materiaalverklaring vaststelt voor 
materialen, componenten en onderdelen 
van EEA. De materiaalverklaring zal 
gegevens bevatten over de concentratie 
van de gereguleerde stoffen in EEA, 
identificatiegegevens van de emittent van 
de verklaring, vrijstellingen die van 
toepassing zijn op een component of een 
onderdeel van EEA, of andere gebieden, 
gedefinieerd door de Commissie. 

Or. pl



AM\809039NL.doc 19/111 PE439.897v01-00

NL

Motivering

De kosten voor het opstellen van de technische documentatie en voor de bevestiging van de 
onderzoeken naar overeenstemming met de BGS-richtlijn zijn voor KMO’s zeer hoog. In deze 
tijden van crisis mag de informatieverplichting onder geen beding een ernstige belasting voor 
KMO’s vormen. Daarom wordt een gewijzigd document voorgesteld, op basis waarvan de KMO 
aannemelijk kan maken dat aan de richtlijn is voldaan. Het is belangrijk, dat de controleorganen 
in de lidstaten dit document als technische documentatie in aanmerking nemen.

Amendement 210
Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 - lid 1 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de aanpassing van de bijlagen aan 
de vooruitgang van wetenschap en 
techniek, stelt de Commissie de volgende
maatregelen vast:

1. Ten einde de aanpassing van de bijlagen 
V, VI en VI bis aan de vooruitgang van 
wetenschap en techniek mogelijk te 
maken, stelt de Commissie bij wege van 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 18 maatregelen vast voor:

Or. en

(Wijziging in verband met de vervanging van de voormalige 'regelgevingsprocedure met 
toetsing' door de nieuwe procedure voor gedelegeerde handelingen overeenkomstig artikel 290 

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

Motivering

De Commissie dient alleen de bevoegdheid te worden verleend om besluiten te nemen over 
bepaalde bijlagen – namelijk de bijlagen betreffende vrijstellingen (bijlagen V, VI en VI bis).

Amendement 211
Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de aanpassing van de bijlagen aan 
de vooruitgang van wetenschap en 
techniek, stelt de Commissie de volgende 
maatregelen vast:

1. Voor de aanpassing van de bijlagen aan 
de vooruitgang van wetenschap en techniek
en met inachtneming van de criteria die 
worden gesteld in artikel 4, lid 7, in het 
bijzonder op het gebied van 
milieuvriendelijke nuttige toepassing en 
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verwijdering van gebruikte elektrische en 
elektronische apparatuur, stelt de 
Commissie de volgende maatregelen vast:

Or. pl

Motivering

Dit amendement verduidelijkt de taken van de Commissie in het kader van de aanpassing van de 
bijlagen aan de vooruitgang van wetenschap en techniek. Het is de taak van de Commissie 
bewuste beslissingen te nemen en voorzichtig te zijn bij het nemen van deze beslissingen, in het 
bijzonder in het kader van de vrijstellingsprocedure, zodat er geen conflict ontstaat met de 
REACH-wetgeving en dat de ambitieuze milieudoelstellingen gehandhaafd blijven.

Amendement 212
Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) eventuele noodzakelijke wijzigingen 
aan bijlage III;

Schrappen

Or. pl

Motivering

Dit is een wijziging om orde te scheppen. De inhoud van dit punt is volledig opgenomen in het 
voorgestelde artikel 5, lid 1.

Amendement 213
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 - lid 1 - letter a bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) vaststelling van de toelaatbare 
maximumconcentratie voor elke stof die is 
opgenomen in bijlage IV;

Or. en

Motivering

Net als in de BGS-richtlijn moeten maximumconcentraties worden vastgesteld voor elke nieuwe 
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stof waarvoor een beperking geldt.

Amendement 214
Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter b – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het opnemen van materialen en 
onderdelen van EEA in de bijlagen V en 
VI wanneer aan een van de volgende 
voorwaarden is voldaan:

b) het opnemen van materialen en 
onderdelen van EEA van type A in bijlage
V wanneer aan een van de volgende 
voorwaarden is voldaan:

Or. pl

Motivering

Het hoofddoel van dit amendement is een functioneel onderscheid te maken tussen de 
verschillende typen vrijstellingen. Vrijstellingen van type A hebben betrekking op situaties 
waarin weliswaar alternatieven bestaan, maar deze vanwege de technische 
productievoorwaarden niet kunnen worden toegepast. Bij vrijstellingen van type B is er sprake 
van wetenschappelijke problemen en gebrek aan alternatieven die dezelfde fysisch-chemische 
eigenschappen hebben om dezelfde functie te vervullen. Dit amendement erkent dat de 
wijzigingen in het kader van de technologische productie gemakkelijker zijn om door te voeren 
dan wijzigingen die een onderzoek eisen van nieuwe materialen om aan de eisen van de richtlijn 
te voldoen. 

Amendement 215
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 - lid 1 - letter b - streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de beschikbaarheid en betrouwbaarheid 
van vervangende stoffen is niet 
gewaarborgd;

– de beschikbaarheid en betrouwbaarheid 
van vervangende stoffen is niet 
gewaarborgd. De Commissie is attent op 
monopolies of beperkingen op grond van 
intellectuele-eigendomsrechten als 
mogelijke reden voor de ontoereikende 
beschikbaarheid van vervangende stoffen. 
Met een dergelijke situatie wordt rekening 
gehouden in de beoordeling van 
aanvragen van een vrijstelling, en er 
dienen aanbevelingen te worden gedaan 
om de situatie te verhelpen teneinde voor 
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een bredere distributie van een 
vervangende stof te zorgen;

Or. en

Motivering

Monopolies en beperkingen op grond van intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot 
vervangende stoffen of nieuwe ontwerpmogelijkheden kunnen een rol spelen in de overwegingen 
over de beschikbaarheid daarvan, die deel uitmaken van de vrijstellingsprocedure. Indien 
vrijstelling wordt verleend in verband met een ontoereikende beschikbaarheid als gevolg van 
dergelijke beperkingen op grond van intellectuele-eigendomsrechten of van een monopolie, moet 
dit duidelijk worden aangegeven in de beoordeling. Er dienen aanbevelingen te worden gedaan 
om verandering te brengen in dergelijke situaties te wijzigen, teneinde prikkels te creëren voor 
de verspreiding van innovaties. 

Amendement 216
Åsa Westlund

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 - lid 1 - letter b - streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- de vervanging houdt voor het milieu, de 
gezondheid en/of veiligheid van de 
consument of op sociaaleconomische 
gebied waarschijnlijk meer nadelen dan 
voordelen in voor het milieu, de 
gezondheid en/of de veiligheid van de 
consument of op sociaaleconomische 
gebied;

- de vervanging houdt voor het milieu, de 
gezondheid en/of veiligheid van de 
consument waarschijnlijk meer nadelen 
dan voordelen in voor het milieu, de 
gezondheid en/of de veiligheid van de 
consument;

Or. sv

Amendement 217
Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter b – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- de verwijdering of vervanging ervan door 
middel van ontwerpwijzigingen of door 
middel van materialen en onderdelen 
waarvoor geen gebruik hoeft te worden 
gemaakt van de in artikel 4, lid 1, 
genoemde stoffen of materialen, is om 

- de verwijdering of vervanging ervan door 
middel van ontwerpwijzigingen of door 
middel van materialen en onderdelen 
waarvoor geen gebruik hoeft te worden 
gemaakt van de in artikel 4, lid 1, 
genoemde stoffen of materialen, is om 
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technische of wetenschappelijke redenen 
onmogelijk;

technische redenen moeilijk zo niet
onmogelijk;

Or. pl

Motivering

Het hoofddoel van dit amendement is een functioneel onderscheid te maken tussen de 
verschillende typen vrijstellingen. Vrijstellingen van type A hebben betrekking op situaties 
waarin weliswaar alternatieven bestaan, maar deze vanwege de technische 
productievoorwaarden niet kunnen worden toegepast. Bij vrijstellingen van type B is er sprake 
van wetenschappelijke problemen en gebrek aan alternatieven die dezelfde fysisch-chemische 
eigenschappen hebben om dezelfde functie te vervullen. Dit amendement erkent dat de 
wijzigingen in het kader van de technologische productie gemakkelijker zijn om door te voeren 
dan wijzigingen die een onderzoek eisen van nieuwe materialen om aan de eisen van de richtlijn 
te voldoen. 

Amendement 218
Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter b ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b ter) rekening houden met materialen en 
onderdelen van EEA van type B in bijlage 
V ingeval aan één van de volgende 
voorwaarden wordt voldaan:
- de verwijdering of vervanging door 
middel van ontwerpwijzigingen of 
materialen en onderdelen, waarvoor geen 
gebruik hoeft te worden gemaakt van de 
in artikel 4, lid 1, genoemde materialen of 
stoffen, is wetenschappelijk moeilijk zo 
niet onmogelijk, vanwege de fysisch-
chemische eigenschappen van deze 
elementen en stoffen;
- de beschikbaarheid en betrouwbaarheid 
van alternatieven kan niet worden 
gegarandeerd.

Or. pl

Motivering

Het amendement in artikel 5, lid 1 onder b ter) is een voortzetting van de functionele wijziging 
van bijlage V. Het hoofddoel van dit amendement is de vaststelling dat een deel van de reeds 
vastgestelde vrijstellingen niet te maken heeft met technologische wijzigingen, maar gebaseerd is 
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op de wetten van de natuur en de eigenschappen van de elementen. De invoering van 
alternatieven in dergelijke oplossingen vereist veel fundamenteel onderzoek en de ontwikkeling 
van nieuwe materialen, om deze vervolgens in productie te implementeren. (Het amendement 
moet in aanmerking genomen worden samen met de amendementen op artikel 5, lid 1, letter b 
ter; artikel 5, lid 1, letter c; artikel 5, lid 1, letter c bis; artikel 5, lid 2; artikel 5, lid 2 bis en de 
bijlagen V en VI).

Amendement 219
Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter c 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het schrappen van materialen en 
componenten van EEA uit de bijlagen V 
en VI wanneer niet langer wordt voldaan 
aan de in punt b) vermelde voorwaarden.

c) het na één jaar schrappen van 
materialen en componenten van EEA van 
type A uit bijlage V wanneer niet langer 
wordt voldaan aan de in punt b) vermelde 
voorwaarden.

Or. pl

Motivering

Dit amendement geeft mogelijkheden om enkel vrijstellingen van type A van bijlage V te 
schrappen. Vrijstellingen van type B moeten eerst gewijzigd worden in type A om geschrapt te 
kunnen worden. De periode van één jaar vanaf de beslissing over schrapping uit de bijlage tot 
de feitelijke invoering van de eis door alle lidstaten is van essentieel belang voor het doorgaan 
van de productie, het voorkomen van financiële verliezen en verliezen in de opslag en het 
ontstaan van onnodig afval. (Het amendement moet in aanmerking genomen worden samen met 
de amendementen op artikel 5, lid 1, letter b ter; artikel 5, lid 1, letter c; artikel 5, lid 1, letter c 
bis; artikel 5, lid 2; artikel 5, lid 2 bis en de bijlagen V en VI).

Amendement 220
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 - lid 1 - alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn betreffen, 
worden vastgesteld volgens de in artikel 
18, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure 
met toetsing.

Die maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn betreffen, 
worden herzien met gebruik van een 
methodologie op basis van de in de 
artikelen 69 tot en met 72 van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 
beschreven procedure. Die maatregelen, 
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die niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn betreffen, worden vastgesteld 
volgens de in artikel 18, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. de

Motivering

In artikel 4, lid 7 wordt reeds verwezen naar de REACH-instrumenten voor beperkingen ten 
aanzien van stoffen. Deze voorzien echter op grond van artikel 69 van de REACH-verordening 
tevens in een herziening van bestaande beperkingen. Dat betekent dat de REACH-instrumenten 
volledig en derhalve ook voor de bepaling van artikel 5, lid 1 ter moeten worden overgenomen. 
Op grond van deze bepaling zou het, na een controle van de uitzonderingen, ook mogelijk 
moeten zijn de beperkingen te schrappen.

Amendement 221
Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter c bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) het wijzigen van het type vrijstelling 
van type B naar type A, als niet meer aan 
de in artikel 5, lid 1, onder b) ter gestelde 
voorwaarden wordt voldaan.

Or. pl

Motivering

Dit amendement handelt over de overgang van de vrijstelling uit de sfeer van fundamenteel 
onderzoek naar de sfeer van de brede toepassing. Wanneer de oplossing zo is ontworpen, dat de 
aanwezigheid van stoffen en gereguleerde elementen niet vereist is, dan treedt er een schending 
op van artikel 5, lid 1, letter b ter. Deze vrijstelling wordt op voorstel van de Commissie 
gewijzigd in een vrijstelling van type A in verband met de verspreiding van de technologie. (Het 
amendement moet in aanmerking genomen worden samen met de amendementen op artikel 5, lid 
1, letter b ter; artikel 5, lid 1, letter c; artikel 5, lid 1, letter c bis; artikel 5, lid 2; artikel 5, lid 2 
bis en de bijlagen V en VI).
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Amendement 222
Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 - lid 1 - alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen, worden vastgesteld volgens de in 
artikel 18, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Die maatregelen worden afzonderlijk 
vastgesteld.

Or. en

(Wijziging in verband met de vervanging van de voormalige 'regelgevingsprocedure met 
toetsing' door de nieuwe procedure voor gedelegeerde handelingen overeenkomstig artikel 290 

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

Motivering

Tot dusver heeft de Commissie verschillende voorstellen voor vrijstellingen in één pakket 
gebundeld. Hierdoor worden besluiten die inhoudelijk niets met elkaar te maken hebben, aan 
elkaar gekoppeld. Als de Raad of het Parlement bezwaar wil maken tegen een vrijstelling, 
moeten zij daarom bezwaar aantekenen tegen alle voorgestelde vrijstellingen. Aangezien dit een 
onevenredige stap zou kunnen betekenen, kan het controlerecht van de wetgever in de praktijk 
worden ondermijnd. Vrijstellingen en opheffingen daarvan moeten op hun eigen waarde worden 
beoordeeld en de besluiten daarover moeten afzonderlijk worden genomen.

Amendement 223
Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Maatregelen die worden vastgesteld 
overeenkomstig lid 1, onder b), gelden 
voor maximaal vier jaar en kunnen 
worden vernieuwd. De Commissie neemt 
tijdig een besluit over 
vernieuwingsaanvragen die uiterlijk 18 
maanden voor het verstrijken van een 
vrijstelling zijn ingediend.

2. Maatregelen van type A die worden 
vastgesteld overeenkomstig lid 1, onder b), 
worden elke vier jaar getoetst. Tijdens het 
onderzoek gaat de Commissie, op grond 
van wetenschappelijk en technisch 
bewijsmateriaal, na of er niet langer aan 
de onder b ter) gestelde voorwaarden 
wordt voldaan. Wanneer nog steeds aan 
de onder b) ter gestelde voorwaarden 
wordt voldaan, vernieuwt de Commissie 
de vrijstelling tot aan het volgende 
onderzoek. Het verzoek om een nieuwe 
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vrijstelling te laten gelden wordt 
ingediend door de ondernemer of diens 
vertegenwoordiger, overeenkomstig 
artikel 5, onder a).

Or. pl

Motivering

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)

Amendement 224
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Maatregelen die worden vastgesteld 
overeenkomstig lid 1, onder b), gelden 
voor maximaal vier jaar en kunnen 
worden vernieuwd. De Commissie neemt 
tijdig een besluit over 
vernieuwingsaanvragen die uiterlijk 18 
maanden voor het verstrijken van een 
vrijstelling zijn ingediend.

2. In de maatregelen die worden 
vastgesteld overeenkomstig lid 1, onder b), 
wordt per geval de datum vermeld waarop 
de opname van een materiaal of een 
toepassing van EEA in bijlagen V en VI 
wordt herzien. In de procedure voor de 
vaststelling van de geldigheidsduur van 
een vrijstelling wordt met name rekening 
gehouden met een passende periode die 
vereist is om EEA die alternatieven 
bevatten in de handel te kunnen brengen, 
evenals met de technische bruikbaarheid 
en betrouwbaarheid van dergelijke 
apparatuur.
Een vrijstellings- of 
vernieuwingsaanvraag wordt uiterlijk 30 
maanden voor het verstrijken van een 
vrijstelling bij de Commissie ingediend.
De Commissie neemt uiterlijk 9 maanden 
na indiening een besluit over een
vrijstellings- of vernieuwingsaanvraag. 

Wanneer de Commissie besluit een 
vrijstelling niet te vernieuwen, publiceert 
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zij een desbetreffende motivering en de 
ontvangen opmerkingen.

Or. en

Motivering

De standaardaanpak van de Commissie die voor alle vrijstellingen in het kader van de BGS-
richtlijn in een termijn van maximaal vier jaar voorziet, is onwerkbaar. Gezien de 
investeringscycli voor innovaties en de lange ontwikkelingsfasen van producten op het gebied 
van EEA, is het voorgestelde tijdschema niet realistisch. Per geval moet een realistisch en 
gerechtvaardigd tijdskader worden vastgelegd.

Amendement 225
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Maatregelen die worden vastgesteld 
overeenkomstig lid 1, onder b), gelden 
voor maximaal vier jaar en kunnen 
worden vernieuwd. De Commissie neemt 
tijdig een besluit over 
vernieuwingsaanvragen die uiterlijk 18 
maanden voor het verstrijken van een 
vrijstelling zijn ingediend.

2. Maatregelen die worden vastgesteld 
overeenkomstig lid 1, onder b), kunnen 
per geval worden vernieuwd en zijn geldig 
totdat de Commissie in het kader van een 
herbeoordeling binnen de daartoe 
vastgestelde termijn besluit om de 
vrijstelling te vernieuwen of op te heffen, 
onder voorwaarde dat de 
vernieuwingsaanvraag uiterlijk 18 
maanden voor het verstrijken van de 
vrijstelling wordt ingediend. De 
Commissie neemt uiterlijk zes maanden 
voor het verstrijken van een vrijstelling 
een besluit over vernieuwingaanvragen die 
binnen de daartoe vastgestelde termijn 
zijn ingediend.

Uiterlijk 12 maanden na ontvangst van 
een vrijstellingsaanvraag voor producten 
die op dat tijdstip niet onder het 
toepassingsgebied vallen, neemt de 
Commissie een besluit daarover, ongeacht 
of zij al dan niet vrijstelling verleent. 
a) Wanneer een besluit wordt genomen 
om materialen en componenten van EEA 
op te nemen in de bijlagen V en VI, wordt 
daarin het volgende vermeld:
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– de specifieke materialen en 
componenten van EEA die in de bijlagen 
V en VI worden opgenomen;
– eventuele wijzigingen van de 
nummering in de bijlagen V en VI; 
– overgangsregelingen;
– de datum (data) waarop de 
vrijstelling(en) ofwel vernieuwd of 
opgeheven wordt (worden) (hierna 
"herbeoordelingsdatum" of "-data" 
genoemd).
De Commissie bevestigt de ontvangst van 
elke vrijstellingsaanvraag en kent aan de 
aanvraag een nummer toe dat in alle 
correspondentie over de aanvraag wordt 
vermeld totdat de herbeoordeling geacht 
wordt te zijn afgesloten. Aanvragen voor 
de opname van materialen en 
componenten van EEA in de bijlagen V 
en VI bevatten de informatie die 
overeenkomstig artikel 6 is omschreven 
volgens de in artikel 18 bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing. 
b) Wanneer een besluit wordt genomen 
om materialen of componenten van EEA 
uit de bijlagen V en VI te schrappen, 
wordt daarin voor elke vrijstelling het 
volgende vermeld: 
– de materialen en componenten van EEA 
die uit de bijlagen V en VI worden 
geschrapt en/of, wanneer het besluit in 
een beperking van de werkingssfeer van 
een bestaande vrijstelling voorziet, de 
vereiste wijzigingen met betrekking tot de 
materialen en componenten van EEA in 
de bijlagen V en VI;
– eventuele wijzigingen van de 
nummering van de bijlagen V en VI;
– overgangsregelingen;
– de datum of data waarop materialen of 
componenten van EEA uit de bijlagen V 
en VI worden geschrapt.

Or. en
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Motivering

Vrijstellingen behoren niet allemaal tot een periode van vier jaar te worden beperkt. Een 
benadering per geval is zinvoller, maar vergt een transparante procedure die rechtszekerheid en 
voorspelbaarheid waarborgt. Er moet een termijn worden gesteld waarbinnen de Commissie 
over nieuwe vrijstellingen dient te beslissen, om voor meer rechtszekerheid te zorgen.

Amendement 226
Christofer Fjellner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Maatregelen die worden vastgesteld 
overeenkomstig lid 1, onder b), gelden 
voor maximaal vier jaar en kunnen 
worden vernieuwd. De Commissie neemt 
tijdig een besluit over 
vernieuwingsaanvragen die uiterlijk 18 
maanden voor het verstrijken van een 
vrijstelling zijn ingediend.

2. In de maatregelen die worden 
vastgesteld overeenkomstig lid 1, onder b), 
wordt per geval de datum vermeld waarop 
de opname van een materiaal of een 
toepassing van EEA in bijlagen V en VI 
wordt herzien. 
In de procedure voor de vaststelling van 
de geldigheidsduur van een vrijstelling 
wordt met name rekening gehouden met 
een passende periode die vereist is om 
EEA die alternatieven bevatten in de 
handel te kunnen brengen, evenals met de 
technische bruikbaarheid en 
betrouwbaarheid van dergelijke 
apparatuur.
Een vrijstellings- of 
vernieuwingsaanvraag wordt uiterlijk 30 
maanden voor het verstrijken van een 
vrijstelling bij de Commissie ingediend.
De Commissie neemt uiterlijk 9 maanden 
na indiening een besluit over een 
vrijstellings- of vernieuwingsaanvraag. 

Wanneer de Commissie besluit een 
vrijstelling niet te vernieuwen, publiceert 
zij een desbetreffende motivering en de 
ontvangen opmerkingen.

Or. en

Motivering

Het doel moet zijn om innovatie te bevorderen en milieuvriendelijker producten te vervaardigen. 
Producten hebben zeer uiteenlopende levenscycli, van kort tot zeer lang. Daarom moet de 
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termijn gedurende welke vrijstellingen gelden, flexibel zijn. Zo kunnen vrijstellingen worden 
verleend op grond van wat realistisch en haalbaar is, in plaats van alle vrijstelling tot vier jaar 
te beperken.

Amendement 227
Julie Girling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Maatregelen die worden vastgesteld 
overeenkomstig lid 1, onder b), gelden 
voor maximaal vier jaar en kunnen 
worden vernieuwd. De Commissie neemt 
tijdig een besluit over 
vernieuwingsaanvragen die uiterlijk 18 
maanden voor het verstrijken van een
vrijstelling zijn ingediend.

2. In de maatregelen die worden 
vastgesteld overeenkomstig lid 1, onder b), 
wordt per geval de datum vermeld waarop 
de opname van een materiaal of een 
toepassing van EEA in bijlagen V en VI 
wordt herzien.

In de procedure voor de vaststelling van 
de geldigheidsduur wordt met name 
rekening gehouden met een passende 
periode die vereist is om EEA die 
alternatieven bevatten in de handel te 
kunnen brengen, evenals met de 
technische bruikbaarheid en 
betrouwbaarheid van dergelijke 
apparatuur.
Vrijstellings- of vernieuwingsaanvragen 
worden uiterlijk 18 maanden voor het 
verstrijken van een vrijstelling bij 
ingediend en de Commissie neemt uiterlijk
6 maanden voor het verstrijken van de 
bestaande vrijstelling een besluit over een 
vernieuwingsaanvraag. Indien de 
vrijstelling niet wordt vernieuwd, wordt de 
vrijstelling ten vroegste na een periode 
van 18 maanden ingetrokken, teneinde de 
betrokken marktdeelnemer tijd te geven 
voor de nodige aanpassingen.

Or. en

Motivering

De standaardaanpak van de Commissie die voor alle vrijstellingen in het kader van de BGS-
richtlijn in een termijn van maximaal vier jaar voorziet, is onwerkbaar. Tevens is het belangrijk 
om een duidelijk termijn te stellen waarbinnen de Commissie een besluit dient te nemen over een 
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mogelijke vernieuwing van de vrijstelling. Indien de vrijstelling niet wordt vernieuwd, stelt de 
voorgestelde periode van 18 maanden de producent in staat om voor de nodige aanpassingen te 
zorgen.

Amendement 228
Åsa Westlund

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Maatregelen die worden vastgesteld 
overeenkomstig lid 1, onder b), gelden 
voor maximaal vier jaar en kunnen worden 
vernieuwd. De Commissie neemt tijdig een 
besluit over vernieuwingsaanvragen die 
uiterlijk 18 maanden voor het verstrijken 
van een vrijstelling zijn ingediend.

2. Maatregelen die worden vastgesteld 
overeenkomstig lid 1, onder b), gelden 
voor een per geval vast te stellen periode 
van ten hoogste vier jaar voor de
categorieën 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 en 11 van 
bijlage I en voor een per geval vast te 
stellen periode van ten hoogste acht jaar 
voor de categorieën 8 en 9 van bijlage I.
Vrijstellingen kunnen worden vernieuwd. 
De Commissie neemt uiterlijk zes 
maanden voordat een vrijstelling verstrijkt
een besluit over vernieuwingsaanvragen 
die uiterlijk 18 maanden voor het 
verstrijken van de vrijstelling zijn 
ingediend. Indien de Commissie van 
oordeel is dat er voor 
certificatieprocedures overeenkomstig de 
regelgeving of voor waarborging van de 
beschikbaarheid van voldoende 
vervangende stoffen meer tijd nodig is 
dan de tijd vóór het verstrijken van de 
vrijstelling, dan staat zij een 
overgangsperiode na het verstrijken van 
de vrijstelling toe. De duur van de 
overgangsperiode wordt per geval 
vastgesteld en bedraagt ten hoogste 18 
maanden, gerekend vanaf de datum 
waarop de vrijstelling verstrijkt.
Die maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen, worden vastgesteld 
overeenkomstig artikel 290 VWEU.

Or. en
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Amendement 229
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Maatregelen die worden vastgesteld 
overeenkomstig lid 1, onder b), gelden 
voor maximaal vier jaar en kunnen 
worden vernieuwd. De Commissie neemt
tijdig een besluit over 
vernieuwingsaanvragen die uiterlijk 18 
maanden voor het verstrijken van een 
vrijstelling zijn ingediend.

2. In de maatregelen die worden 
vastgesteld overeenkomstig lid 1, onder b), 
wordt per geval de datum vermeld vanaf 
welke de opname van een materiaal of een 
toepassing van EEA in bijlagen V en VI 
geldig is. In de procedure voor de 
vaststelling van deze geldigheidsdatum 
wordt met name rekening gehouden met 
een passende periode die vereist is om 
EEA die alternatieven bevatten in de 
handel te kunnen brengen, evenals met de 
technische bruikbaarheid en 
betrouwbaarheid van dergelijke 
apparatuur. Uiterlijk 9 maanden na 
indiening neemt de Commissie een besluit 
over vernieuwingsaanvragen.
Vernieuwingsaanvragen worden uiterlijk
27 maanden voor het verstrijken van een 
vrijstelling ingediend.

Or. en

Motivering

De door de Commissie voorgestelde standaardaanpak is onwerkbaar. Gezien de 
investeringscycli voor innovaties en de lange ontwikkelingsfasen van producten op het gebied 
van EEA, is het voorgestelde tijdschema niet realistisch. Per geval moet een realistisch 
tijdskader worden vastgelegd.

Amendement 230
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Maatregelen die worden vastgesteld 
overeenkomstig lid 1, onder b), gelden 
voor maximaal vier jaar en kunnen 
worden vernieuwd. De Commissie neemt 

2. Maatregelen die worden vastgesteld 
overeenkomstig lid 1, onder b), gelden 
voor een periode van ten hoogste vier jaar. 
Op basis van de in de aanvraag verstrekte 
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tijdig een besluit over 
vernieuwingsaanvragen die uiterlijk 18 
maanden voor het verstrijken van een 
vrijstelling zijn ingediend.

gegevens kan per geval en bij 
uitzondering een vrijstelling van langere 
duur worden verleend. 

Uiterlijk 9 maanden na indiening van een 
aanvraag neemt de Commissie een besluit 
over een vrijstellings- of 
vernieuwingsaanvraag. 
Vernieuwingsaanvragen worden uiterlijk 
18 maanden voor het verstrijken van een 
vrijstelling ingediend.

Wanneer de Commissie een 
vernieuwingsaanvraag afwijst, staat zij 
een overgangsperiode toe voor het in de 
handel brengen van de betrokken 
apparatuur, behoudens in gevallen 
waarin het in de handel houden ervan een 
onaanvaardbaar risico voor de menselijke 
gezondheid of het milieu vormt. De 
overgangsperiode bedraagt ten hoogste 6 
maanden voor het in de handel brengen 
en nog eens 18 maanden voor de 
ingebruikneming van die apparatuur. 

Or. en

Motivering

In de tekst moet beter rekening worden gehouden met de behoeften van meerdere industriële 
sectoren dan het geval was in amendement 42 van het ontwerpverslag. Zo heeft bijvoorbeeld een 
aantal medische apparaten (zoals beeldvormingsapparatuur voor diagnostisch gebruik, 
operatierobots) een lange ontwikkelingsfase (5 à 8 jaar). Daarom is de overgangsperiode die de 
rapporteur voorstelt niet lang genoeg voor essentiële toepassingen in medische apparatuur. 
Bovendien moet de mogelijkheid bestaan om de termijn per geval te kunnen verruimen indien het 
belang daarvan voldoende wordt aangetoond. 

Amendement 231
Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Maatregelen die worden vastgesteld 
overeenkomstig lid 1, onder b), gelden 
voor maximaal vier jaar en kunnen worden 
vernieuwd. De Commissie neemt tijdig een 

2. Maatregelen die worden vastgesteld 
overeenkomstig lid 1, onder b), gelden 
voor een per geval vast te stellen periode 
van ten hoogste vier jaar en kunnen 
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besluit over vernieuwingsaanvragen die 
uiterlijk 18 maanden voor het verstrijken 
van een vrijstelling zijn ingediend.

worden vernieuwd.

Or. en

(Gedeeltelijke vervanging van amendement 42 van de rapporteur. Het amendement houdt 
verband met het amendement betreffende artikel 5, lid 2, letter c) (nieuw)).

Motivering

Er moet worden verduidelijkt dat de besluiten over vrijstellingen per geval dienen te worden 
genomen. In een amendement tot invoeging van een nieuw lid in dit artikel wordt voorgesteld om 
de procedure voor de besluiten van de Commissie te specificeren en daarvoor duidelijke 
termijnen vast te leggen.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Maatregelen die worden vastgesteld 
overeenkomstig lid 1, onder b), gelden 
voor maximaal vier jaar en kunnen worden 
vernieuwd. De Commissie neemt tijdig een 
besluit over vernieuwingsaanvragen die 
uiterlijk 18 maanden voor het verstrijken 
van een vrijstelling zijn ingediend.

2. Maatregelen die worden vastgesteld 
overeenkomstig lid 1, onder b), gelden 
voor een per geval vast te stellen periode 
van ten hoogste vier jaar voor de
categorieën 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 en 11 van 
bijlage I en voor een per geval vast te 
stellen periode van ten hoogste acht jaar 
voor categorie 8 en voor industriële 
apparatuur van categorie 9 van bijlage I.
De Commissie houdt rekening met 
sociaaleconomische gevolgen wanneer zij 
een besluit neemt over de duur van een 
vrijstelling. De Commissie neemt uiterlijk 
maanden voordat een vrijstelling verstrijkt
een besluit over vernieuwingsaanvragen 
die uiterlijk 18 maanden voor het 
verstrijken van een vrijstelling zijn 
ingediend. Indien de Commissie van 
oordeel is dat er voor 
certificatieprocedures overeenkomstig de 
regelgeving of waarborging van de 
beschikbaarheid van voldoende 
vervangende stoffen meer tijd nodig is 
dan de tijd vóór het verstrijken van de 
vrijstelling, dan staat zij een 
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overgangsperiode na het verstrijken van 
de vrijstelling toe. De duur van de 
overgangsperiode wordt per geval 
vastgesteld en bedraagt ten hoogste 18 
maanden, gerekend vanaf de datum 
waarop de vrijstelling verstrijkt. Bij de 
specifieke vrijstellingen in de bijlagen V, 
VI en VI bis moeten de belangrijkste data 
en termijnen duidelijk worden 
aangegeven, dat wil zeggen de datum 
waarop de vrijstelling verstrijkt, de 
uiterste datum voor de indiening van een 
vernieuwingsaanvraag en, ingeval de 
vernieuwingsaanvraag wordt afgewezen, 
de datum waarop de overgangsperiode 
verstrijkt. Indien voor het verstrijken van 
de daartoe vastgestelde uiterste datum een 
vernieuwingsaanvraag is ingediend, maar 
hierover binnen de hierboven gestelde 
termijn geen besluit is genomen, blijft de 
vrijstelling na de herbeoordelingsdatum 
geldig totdat er een besluit over de 
vernieuwingsaanvraag is genomen.
Die maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen, worden vastgesteld 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag.

Or. en

Motivering

Termijnen en data met betrekking tot de vrijstellingsprocedure moeten duidelijk worden 
aangegeven teneinde de rechts- en planningszekerheid voor de aanvrager te vergroten. Alle
nieuwe vrijstellingen en vernieuwingen van vrijstellingen moeten na de vastgestelde 
herbeoordelingsdatum geldig blijven totdat een besluit over de vernieuwing is genomen, onder 
voorwaarde dat de aanvraag binnen de daartoe vastgestelde uiterste termijn werd ingediend bij 
de Commissie. Voor medische hulpmiddelen (categorie 8) en industriële meet- en 
regelapparatuur (onder categorie 9) moeten vrijstellingen met een maximale duur van 8 jaar 
worden verleend.
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Amendement 233
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Maatregelen die worden vastgesteld 
overeenkomstig lid 1, onder b), gelden 
voor maximaal vier jaar en kunnen worden 
vernieuwd. De Commissie neemt tijdig een 
besluit over vernieuwingsaanvragen die 
uiterlijk 18 maanden voor het verstrijken 
van een vrijstelling zijn ingediend.

2. Maatregelen die worden vastgesteld 
overeenkomstig lid 1, onder b), gelden 
voor maximaal vier jaar en kunnen worden 
vernieuwd. Maatregelen die worden 
vastgesteld overeenkomstig lid 1, onder b), 
gelden voor toepassingen in industriële 
meet- en regelapparatuur van categorie 9 
voor een periode van acht jaar en kunnen 
worden vernieuwd. De Commissie neemt 
tijdig een besluit over 
vernieuwingsaanvragen die uiterlijk 18 
maanden voor het verstrijken van een 
vrijstelling zijn ingediend.

Or. en

Motivering

Vrijstellingen voor industriële meet- en regelapparatuur dienen pas na acht jaar te verstrijken 
met het oog op de lange keuringsperioden die nodig zijn om te kunnen voldoen aan de hoge eisen 
die de sector aan de betrouwbaarheid van die apparatuur stelt. Voor sommige essentiële 
toepassingen, zoals lood in stralingschermen die worden gebruikt bij de behandeling van kanker, 
zijn momenteel geen betrouwbare vervangende stoffen beschikbaar, en dit zal in de komende 
decennia zo blijven. Producten worden om de 7 à 10 jaar herontworpen. Daarom moet voor 
industriële apparatuur van categorie 9 worden voorzien in vrijstellingen met een 
geldigheidsduur van acht jaar. 

Amendement 234
Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Maatregelen van type B, genomen 
overeenkomstig lid 1, onder b ter) worden 
elke tien jaar getoetst, met mogelijkheid 
tot vernieuwing. De Commissie gaat, op 
basis van de ingediende verzoeken, 
aangevuld met eigen wetenschappelijk en 
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technisch bewijsmateriaal, na of er niet 
langer aan de in lid 1, onder b ter) 
gestelde voorwaarden wordt voldaan. 
Wanneer de Commissie beslist, dat nog 
steeds voldaan wordt aan de in lid 1, 
onder b ter) gestelde eisen, vernieuwt de 
Commissie de vrijstelling en wordt de 
datum van het volgende onderzoek 
vastgelegd, waarbij de periode sinds het 
laatste onderzoek niet korter mag zijn dan 
vijf jaar. Aanvragen voor het verlenen van 
vrijstellingen of vernieuwing ervan 
worden ingediend door ondernemers of 
hun vertegenwoordigers overeenkomstig 
artikel 5, onder a).

Or. pl

Motivering

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.

Amendement 235
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 - lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In gevallen waarin geen vrijstelling 
wordt verleend of een vrijstelling niet 
wordt vernieuwd, geldt een 
overgangsperiode van minimaal 12 
maanden ten einde de marktdeelnemer de 
tijd te geven voor de nodige aanpassingen. 
Indien de Commissie van oordeel is dat 
hiervoor een termijn van meer dan 12 
maanden nodig is, kan de 
overgangsperiode per geval worden 
verlengd.
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Or. en

Motivering

In dit amendement wordt voorgesteld een overgangsperiode van 12 maanden vast te stellen als 
standaardtermijn voor de aanpassing van producten ingeval een vrijstelling niet wordt 
vernieuwd of geen vrijstelling wordt verleend.

Amendement 236
Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 - lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Aanvragen van een vrijstelling of 
een vernieuwing van een vrijstelling van 
artikel 4, lid 1, worden bij de Commissie 
ingediend overeenkomstig bijlage VI ter. 
In een vernieuwingsaanvraag wordt de 
oorspronkelijke aanvraag van een 
vrijstelling bijgewerkt, ten einde de 
actuele stand van zaken weer te geven. 

Or. en

(Gerelateerd aan he amendement tot invoeging van een nieuwe bijlage VI ter en aan het 
amendement tot schrapping van artikel 6, lid 1, eerste streepje.)

Motivering

Dit amendement gaat terug op de actuele discussies in de Raad. Er moeten duidelijke eisen 
worden gesteld aan aanvragers die om een vrijstelling of een vernieuwing van een vrijstelling 
verzoeken. Vernieuwingsaanvragen moeten worden bijgewerkt, teneinde de actuele stand van 
zaken weer te geven.

Amendement 237
Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 - lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De Commissie: 
a) bevestigt binnen 15 dagen na 
ontvangst, schriftelijk de ontvangst van de 
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aanvraag. In de ontvangstbevestiging 
wordt de datum van ontvangst van de 
aanvraag vermeld;
b) stelt onverwijld de lidstaten in kennis 
van de aanvraag en stelt hun de aanvraag 
en eventuele door de aanvrager verstrekte 
aanvullende informatie ter beschikking;
c) stelt een samenvatting van de aanvraag 
beschikbaar voor het publiek.

Or. en

Motivering

De initiële verplichtingen van de Commissie na ontvangst van een aanvraag moeten worden 
verduidelijkt.

Amendement 238
Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 - lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. Aanvragen worden uiterlijk 18 
maanden voor de inwerkingtreding van 
het verbod dan wel het verstrijken van de 
vrijstelling ingediend. De Commissie 
neemt uiterlijk 6 maanden voor de 
inwerkingtreding van het verbod dan wel 
het verstrijken van de vrijstelling een 
besluit.
De Commissie houdt rekening met 
sociaaleconomische gevolgen wanneer zij 
een besluit neemt over de duur van een 
vrijstelling of een hernieuwde vrijstelling.
Indien de Commissie van oordeel is dat er 
voor de waarborging van de 
beschikbaarheid van voldoende 
vervangende stoffen meer tijd nodig is 
dan de tijd vóór de inwerkingtreding van 
het verbod dan wel het verstrijken van de 
vrijstelling, dan staat zij een 
overgangsperiode na de inwerkingtreding 
van het verbod of het verstrijken van de 
vrijstelling toe. De duur van de 
overgangsperiode wordt per geval 
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vastgesteld en bedraagt ten hoogste 18 
maanden, gerekend vanaf de datum van 
inwerkingtreding van het verbod dan wel 
de datum waarop de vrijstelling verstrijkt.
De Commissie stelt deze maatregelen vast 
bij wege van gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig artikel 18.

Or. en
(Gedeeltelijke vervanging van amendement 42 van de rapporteur. Wijziging in verband met de 
vervanging van de voormalige 'regelgevingsprocedure met toetsing' door de nieuwe procedure 

voor gedelegeerde handelingen overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie.)

Motivering

De marktdeelnemers verzoeken om rechtszekerheid met betrekking tot vrijstellingen. Daarom 
moet een termijn worden gesteld waarbinnen de Commissie een besluit dient te nemen. Om de 
nodige aanpassingen na de inwerkingtreding van het verbod of het verstrijken van de vrijstelling 
mogelijk te maken, kan een overgangsperiode van ten hoogste 18 maanden worden ingesteld. Bij 
elkaar genomen leidt dit tot een overgangsperiode van maximaal 24 maanden die de 
marktdeelnemers volgens eigen zeggen genoeg tijd zou geven voor de aanpassingen. 
Sociaaleconomische overwegingen moeten in aanmerking worden genomen in de besluitvorming 
over de duur van een vrijstelling.

Amendement 239
Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Alvorens de bijlagen te wijzigen, 
raadpleegt de Commissie onder andere de 
producenten van elektrische en 
elektronische apparatuur, recycleerders, 
verwerkers, milieuorganisaties en 
werknemers- en consumentenverenigingen.

3. Alvorens de bijlagen V, VI en VI bis te 
wijzigen, raadpleegt de Commissie onder 
andere de marktdeelnemers, recycleerders, 
verwerkers, milieuorganisaties en
werknemers- en consumentenverenigingen.
Opmerkingen die de Commissie in het 
kader van dergelijke raadplegingen 
ontvangt, worden beschikbaar gemaakt 
voor het publiek. De Commissie stelt een 
overzicht van de ontvangen informatie 
samen en maakt deze beschikbaar voor 
het publiek.

Or. en
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Motivering

De Commissie dient alleen de bevoegdheid te worden verleend om bepaalde bijlagen bij wege 
van gedelegeerde handelingen te wijzigen. Overeenkomstig de gewijzigde definities moet de term 
'marktdeelnemers' worden gebruikt. Met de specificatie dat de opmerkingen beschikbaar moeten 
worden gemaakt voor het publiek, worden in het laatste gedeelte de bepalingen van de BGS-
richtlijn in gewijzigde vorm weer opgenomen, voor een codificatie van de huidige praktijk van 
raadpleging van de betrokkenen.

Amendement 240
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Alvorens de bijlagen te wijzigen, 
raadpleegt de Commissie onder andere de 
producenten van elektrische en 
elektronische apparatuur, recycleerders, 
verwerkers, milieuorganisaties en 
werknemers- en consumentenverenigingen.

3. Alvorens de bijlagen te wijzigen, voert
de Commissie een effectbeoordeling uit. 
Tevens raadpleegt zij de producenten van 
elektrische en elektronische apparatuur, 
recycleerders, verwerkers, 
milieuorganisaties en werknemers- en 
consumentenverenigingen.

Or. en

Motivering

Het is absoluut noodzakelijk dat een volledige effectbeoordeling op basis van wetenschappelijke 
gegevens wordt uitgevoerd voordat nieuwe stoffen aan beperkingen uit hoofde van de BGS-
richtlijn worden onderworpen. Zonder een grondige evaluatie van alternatieven is het 
onmogelijk om met zekerheid te kunnen bepalen of de voorgestelde beperking nettovoordelen zal 
opleveren voor de menselijke gezondheid en het milieu.

Amendement 241
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Alvorens de bijlagen te wijzigen, 
raadpleegt de Commissie onder andere de 
producenten van elektrische en 
elektronische apparatuur, recycleerders, 
verwerkers, milieuorganisaties en 

3. Alvorens de bijlagen te wijzigen, voert
de Commissie een effectbeoordeling uit. 
Tevens raadpleegt zij de producenten van 
elektrische en elektronische apparatuur, 
recycleerders, verwerkers, 
milieuorganisaties en werknemers- en 
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werknemers- en consumentenverenigingen. consumentenverenigingen.

Or. en

Amendement 242
Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Voor zover materialen of componenten 
op basis van artikel 5, lid 1, onder b), van 
deze richtlijn in de bijlagen V en VI van 
deze richtlijn zijn opgenomen, worden 
deze toepassingen ook geacht te zijn 
vrijgesteld van de in artikel 58, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 vermelde 
autorisatieplicht.

Schrappen

Or. pl

Motivering

Artikel 5, lid 4 geeft aanleiding tot juridische onzekerheid tussen de BGS-richtlijn en de REACH-
verordening. Een vrijstelling die is beoordeeld op basis van de criteria van de BGS-richtlijn, kan 
geen invloed hebben op de bepalingen van de REACH-verordening. Dit zou ook chaos kunnen 
veroorzaken onder de ondernemers, die niet zouden weten waar ze informatie kunnen zoeken. 

Amendement 243
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 - lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Voorzover materialen of componenten 
op basis van artikel 5, lid 1, onder b), van 
deze richtlijn in de bijlagen V en VI van 
deze richtlijn zijn opgenomen, worden 
deze toepassingen ook geacht te zijn 
vrijgesteld van de in artikel 58, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 vermelde 
autorisatieplicht.

4. Voor zover materialen of componenten 
op basis van artikel 5, lid 1, onder b), van 
deze richtlijn in de bijlagen V en VI van 
deze richtlijn zijn opgenomen, worden 
deze toepassingen voor de duur van de 
vrijstelling uit hoofde van deze richtlijn 
ook geacht te zijn vrijgesteld van de in 
artikel 58, lid 2, van Verordening (EG) nr. 
1907/2006 vermelde autorisatieplicht. 
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Voorzover het gebruik van een stof 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
1907/2006 is toegestaan, worden deze 
toepassingen gedurende de 
geldigheidsduur van de autorisatie uit 
hoofde van Verordening (EG) nr. 
1907/2006 eveneens geacht te zijn 
vrijgesteld van de bij deze richtlijn 
vastgestelde vereisten betreffende 
aanvragen van een vrijstelling.

Or. en

Motivering

Bij de ontwikkeling van echt innovatieve apparaten kan per definitie alleen gebruik worden 
gemaakt van de ten tijde van het ontwerp beschikbare technologische oplossingen, zodat het 
gebruik van vrijstellingen noodzakelijk is. De eis om twee vrijstellingen (bv. een BGS-vrijstelling 
en een REACH-vrijstelling) voor dezelfde toepassing aan te vragen voordat een product in de 
handel kan worden gebracht, zou buitensporige lasten veroorzaken, met name gezien het feit dat 
dit het geval zou zijn voor het overgrote deel van de vrijstellingsregeling. 

Amendement 244
Bogusław Sonik

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De Commissie zal bijlage V 
wijzigen, en in het bijzonder de 
vrijstellingen en het type van elke 
vrijstelling apart definiëren, 
overeenkomstig de in artikel 5, lid 1, 
onder b ter) neergelegde criteria. Die 
maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn betreffen, 
worden vastgesteld volgens de in artikel 
18, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure 
met toetsing. 

Or. pl

Motivering

Artikel 5, lid 4 geeft aanleiding tot juridische onzekerheid tussen de BGS-richtlijn en de REACH-
verordening. Een vrijstelling die is beoordeeld op basis van de criteria van de BGS-richtlijn, kan 
geen invloed hebben op de bepalingen van de REACH-verordening. Dit zou ook chaos kunnen 
veroorzaken onder de ondernemers, die niet zouden weten waar ze informatie kunnen zoeken. In 
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plaats van dit artikel is de Commissie gemachtigd de nodige wijzigingen door te voeren in 
bijlage V en het invoeren van het onderscheid tussen de typen vrijstellingen.  

Amendement 245
Jill Evans

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Uiterlijk [...*] stelt de Commissie bij 
wege van gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig artikel 18 vast welke van 
de bij bijlage V toegekende vrijstellingen 
eveneens van toepassing zijn op 
industriële meet- en regelapparatuur. 
Indien binnen deze termijn geen besluit 
wordt genomen, gelden de bij bijlage V 
toegekende vrijstellingen ook voor 
industriële meet- en regelapparatuur.
* Datum invoegen: 18 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en

Motivering

De Commissie heeft een adviseur verzocht de vrijstellingen voor de categorieën 8 en 9 vóór de 
herschikking te evalueren. De adviseur heeft de reeds voor andere categorieën toegekende 
vrijstellingen niet geëvalueerd, in de veronderstelling dat deze ook van toepassing zouden zijn op 
de categorieën 8 en 9. Bij ontstentenis van een specifieke evaluatie heeft de Commissie deze 
vrijstellingen echter niet overgenomen en heeft zij het aan het bedrijfsleven overgelaten 
desbetreffende aanvragen in te dienen. Aangezien industriële meet- en regelapparatuur een 
relatief lange ontwikkelingstijd hebben, moet het bedrijfsleven zo snel mogelijk opheldering 
krijgen over de status van deze vrijstellingen voor hun producten.

Amendement 246
Jill Evans

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. De Commissie kan, bij wege van 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 18, bijlage VI ter wijzigen door er 
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nieuwe elementen aan toe te voegen.

Or. en

(Gerelateerd aan het amendement tot invoeging van een nieuwe bijlage VI ter.)

Motivering

Er moet een mechanisme worden ingesteld met behulp waarvan de Commissie nieuwe elementen 
kan toevoegen aan de aanvraag van een vrijstelling of een vernieuwing daarvan.

Amendement 247
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Indien het gebruik van een stof 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
1907/2006 is toegestaan, wordt een 
uitrusting die gebruikmaakt van deze stof 
geacht in overeenstemming te zijn met de 
eisen die op dit gebied zijn vastgesteld 
voor de geldigheidsperiode van de 
autorisatie die overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 is 
afgegeven.

Or. fr

Justification

In het Commissievoorstel wordt bepaald dat het voor de materialen of componenten die 
overeenkomstig de RoHS-richtlijn zijn vrijgesteld, niet nodig is een vergunning in het kader van 
de REACH-verordening aan te vragen. Aangezien de REACH-richtlijn in werking treedt vóór de 
RoHS-richtlijn, is het van belang ervoor te zorgen dat er ook een omgekeerde regeling voor 
vrijstelling van kracht zal zijn, teneinde juridische onzekerheid en een administratieve 
overbelasting te voorkomen.
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Amendement 248
Holger Krahmer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Voor zover het gebruik van een stof 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
1907/2006 is toegestaan, wordt deze 
apparatuur gedurende de geldigheidsduur 
van de autorisatie uit hoofde van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 geacht te 
voldoen aan de bij deze richtlijn 
vastgestelde vereisten.

Or. en

Motivering

In het voorstel tot herschikking van de BGS-richtlijn wordt weliswaar bepaald dat voor 
producten waarvoor vrijstellingen uit hoofde van de BGS-richtlijn zijn verkregen, geen 
autorisatie uit hoofde van de REACH-verordening hoeft te worden aangevraagd, maar toch blijft 
er sprake van rechtsonzekerheid aangezien de vereisten van de REACH-autorisatie eerder van 
kracht zullen zijn dan de herschikking van de BGS-richtlijn. Om de rechtszekerheid voor de 
producenten van EEA te waarborgen dienen derhalve aan producten waarvoor autorisaties uit 
hoofde van de REACH-verordening gelden, gedurende de gegeven geldigheidsduur vrijstellingen 
te worden toegekend in het kader van de BGS-richtlijn.

Amendement 249
Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Aanvraag voor een vrijstellingsregeling 

en de vernieuwing van geldende 
vrijstellingsregelingen. 

1. Een aanvraag voor een 
vrijstellingsregeling wordt ingediend 
overeenkomstig onderstaande 
voorschriften. 
2. De aanvraag wordt naar de Commissie 
verzonden.
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De Commissie:
a) bevestigt binnen 14 dagen na ontvangst 
schriftelijk de ontvangst van de aanvraag. 
Op die bevestiging staat de datum van 
ontvangst van de aanvraag vermeld; 
b) stelt de lidstaten onverwijld in kennis 
van deze aanvraag en stelt hun de 
aanvraag en eventuele aanvullende 
informatie van de aanvrager, voor zover 
niet vertrouwelijk, ter beschikking;
c) publiceert een samenvatting van de 
aanvraag, zoals beschreven in lid 3, onder 
e), rekening houdend met de 
vertrouwelijkheid van bedrijfsgeheimen 
en de intellectuele eigendom.
3. De aanvraag bevat de volgende 
informatie: 
a) naam en adres van de fabrikant;
b) informatie over het materiaal of de 
onderdelen en concrete toepassingen 
waarvoor een vrijstelling wordt 
aangevraagd, evenals de eigenschappen 
van dit materiaal of de onderdelen,
c) een motivering voor de vrijstelling 
overeenkomstig de in artikel 5 gestelde 
voorwaarden, inclusief een analyse van de 
mogelijke alternatieve stoffen of 
technieken. Een motivering kan 
voorgesteld worden als een kopie van de 
beschrijving van de onderzoeken, 
inclusief onafhankelijke door anderen 
geverifieerde onderzoeken, indien 
beschikbaar,
d) indien van toepassing - een vermelding 
van informatie die vertrouwelijk moet 
worden behandeld, met verifieerbare 
motivering; 
e) een samenvatting van de aanvraag, 
f) het type vrijstelling (A of B), waar de 
vrijstelling onder valt
4. De Commissie bestudeert de aanvraag 
voor een vrijstellingsregeling en voert het 
onafhankelijke onderzoek uit naar de 
motivering voor de vrijstelling.
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5. Bij de bestudering van de aanvraag 
houdt de Commissie rekening met de 
mogelijke gevolgen voor KMO’s bij de 
voorbereiding zoals beschreven in lid 3 
onder b) en onder c).
6. De Commissie neemt tijdig een besluit 
over aanvragen, inclusief 
vernieuwingsaanvragen. 
Vernieuwingsaanvragen op basis van 
artikel 4, lid 2, onder a) dienen uiterlijk 
18 maanden voor het verstrijken van een 
vrijstelling te worden ingediend, rekening 
houdend met de behoefte aan 
rechtszekerheid voor de ondernemers, in 
afwachting van een besluit van de 
Commissie.
7. De Commissie stelt passende 
uitvoeringsvoorschriften vast voor de 
toepassing van dit artikel, terwijl ze 
aandacht heeft voor de situatie van de 
KMO’s, inclusief de voorschriften 
betreffende de vorm en aard van de 
informatie, die moet worden verstrekt bij 
het indienen van een aanvraag voor een 
vrijstellingsregeling of een 
vernieuwingsaanvraag, inclusief een 
analyse van de alternatieve stoffen en, 
indien deze alternatieve stoffen 
beschikbaar zijn, plannen voor de 
vervanging van stoffen die onder 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 vallen. 
Die maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn betreffen, 
worden vastgesteld volgens de in artikel 
18, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure 
met toetsing.

Or. pl

Motivering

Dit artikel introduceert een systematische manier voor het verlenen van vrijstellingen en geeft de 
Commissie de mogelijkheid aanvraagformulieren voor vrijstellingen te ontwerpen.
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Amendement 250
Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Nanomaterialen

1. De marktdeelnemers stellen de 
Commissie in kennis van het gebruik van 
nanomaterialen in EEA en verstrekken 
alle relevante gegevens met betrekking tot 
de veiligheid daarvan voor de menselijke 
gezondheid en het milieu gedurende hun 
gehele levenscyclus. 
2. Uiterlijk [...*] beoordeelt de Commissie, 
rekening houdend met de in lid 1 bedoelde
gegevens, de veiligheid van in EEA 
toegepaste nanomaterialen voor de 
menselijke gezondheid en het milieu, met 
name gedurende het gebruik en de 
verwerking van die EEA, en doet zij 
verslag van haar bevindingen aan het 
Europees Parlement en de Raad. Dit 
verslag gaat zo nodig vergezeld van een 
wetgevingsvoorstel voor een adequaat 
risicobeheer met betrekking tot in EEA 
toegepaste nanomaterialen.
3. Uiterlijk vanaf [...**] worden EEA die 
nanomaterialen bevatten door de 
marktdeelnemers geëtiketteerd.
* Datum invoegen: 36 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

** Datum invoegen: 24 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en

Motivering

Er moet een eind worden gemaakt aan het gebrek aan informatie over het gebruik en mogelijke 
risico's van nanomaterialen in EEA. De producenten moeten worden verplicht het gebruik van 
dergelijke materialen te melden en gegevens met betrekking tot de veiligheid ervan te 
verstrekken om de Commissie in staat te stellen de nodige wetgevende maatregelen voor te 
bereiden. De consumenten moeten op de hoogte worden gesteld van het gebruik van 
nanomaterialen in EEA.
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Amendement 251
Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 - titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uitvoeringsmaatregelen Gedelegeerde handelingen

Or. en

(Wijziging in verband met de vervanging van de voormalige 'regelgevingsprocedure met 
toetsing' door de nieuwe procedure voor gedelegeerde handelingen overeenkomstig artikel 290 

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

Motivering

Met het Verdrag van Lissabon werden de artikelen 290 betreffende gedelegeerde handelingen en 
artikel 291 betreffende uitvoeringshandelingen geïntroduceerd. De term "uitvoeren" zou 
dusdanig kunnen worden uitgelegd dat hij zich beperkt tot "uitvoeringsmaatregelen". De 
overeenkomstig dit artikel te nemen maatregelen vallen echter onder artikel 290, en niet onder 
artikel 291. De terminologie moet dienovereenkomstig worden aangepast.

Amendement 252
Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 - lid 1 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt nadere bepalingen vast 
voor:

Uiterlijk [...*] stelt de Commissie bij wege 
van gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig artikel 18 nadere 
bepalingen vast voor:
* Datum invoegen: 18 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en

(Wijziging in verband met de vervanging van de voormalige 'regelgevingsprocedure met 
toetsing' door de nieuwe procedure voor gedelegeerde handelingen overeenkomstig artikel 290 

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

Motivering

Er moet een duidelijke termijn worden vastgesteld voor de vaststelling van gedelegeerde 
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handelingen.

Amendement 253
Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uitvoeringsmaatregelen Schrappen
De Commissie stelt nadere bepalingen 
vast voor:

- aanvragen voor een vrijstellingsregeling, 
met inbegrip van het formaat ervan en de 
soorten informatie die bij de indiening 
van een aanvraag moeten worden 
verschaft, zoals een analyse van de 
alternatieven en, indien passende 
alternatieven voorhanden zijn, een 
vervangingsplan conform Verordening 
(EG) nr. 1907/2006;
- de inachtneming van de 
maximumconcentraties van artikel 4, lid 
2; 
- de uitvoering van artikel 5, lid 2, 
rekening houdend met de behoefte aan 
rechtszekerheid van marktdeelnemers in 
afwachting van een besluit van de 
Commissie inzake de vernieuwing van 
vrijstellingsregelingen. 
Die maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn betreffen, 
worden vastgesteld volgens de in artikel 
18, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure 
met toetsing.

Or. pl

Motivering

Bovenstaand artikel is overbodig. De inhoud van dit artikel is terug te vinden in artikel 5 bis; 
artikel 4, lid 8; artikel 5, lid 2 en artikel 5, lid 2 bis. 
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Amendement 254
Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 - lid 1 - streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- aanvragen voor een vrijstellingsregeling, 
met inbegrip van het formaat ervan en de 
soorten informatie die bij de indiening 
van een aanvraag moeten worden 
verschaft, zoals een analyse van de 
alternatieven en, indien passende 
alternatieven voorhanden zijn, een 
vervangingsplan conform Verordening 
(EG) nr. 1907/2006.

Schrappen

Or. en

(Dit amendement komt in de plaats van amendement 46 en houdt verband met het amendement 
tot invoeging van een nieuw lid 2 bis in artikel 5 en van bijlage VI ter.)

Motivering

Dit amendement gaat terug op de actuele discussies in de Raad. Er dienen duidelijke vereisten te 
worden geformuleerd voor aanvragers van een vrijstelling of een vernieuwing van een 
vrijstelling.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 - lid 1 - streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- aanvragen voor een vrijstellingsregeling, 
met inbegrip van het formaat ervan en de 
soorten informatie die bij de indiening van 
een aanvraag moeten worden verschaft, 
zoals een analyse van de alternatieven en, 
indien passende alternatieven voorhanden 
zijn, een vervangingsplan conform 
Verordening (EG) nr. 1907/2006.

- aanvragen voor een vrijstellingsregeling, 
met inbegrip van het formaat ervan en, 
naast de uitgebreide begeleiding die de 
Commissie geeft, de soorten verifieerbare 
informatie die bij de indiening van een 
aanvraag moeten worden verschaft, zoals 
een analyse van de alternatieven op 
levenscyclusbasis en, indien passende 
alternatieven voorhanden zijn, een 
vervangingsplan conform Verordening 
(EG) nr. 1907/2006, dat ook de 
overgangstermijnen vermeldt die nodig 
zijn voor certificatie overeenkomstig de 
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regelgeving en de levering van voldoende, 
geschikte alternatieven. Op de website van 
de Commissie dient een duidelijk 
tijdschema voor vrijstellingsprocedures 
beschikbaar te worden gemaakt, met 
inbegrip van verwijzingen naar relevante 
ECHA-procedures. De dossiers en 
documenten die moeten worden ingediend 
bij een aanvraag van een vrijstelling 
moeten zoveel mogelijk verwijzen naar de 
gegevens en documenten die vereist zijn 
voor de autorisatieprocedure krachtens 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 
(REACH).

Or. en

Motivering

Een automatische omzetting van een autorisatie uit hoofde van de REACH-verordening in een 
vrijstelling in het kader van de BGS-richtlijn zou juridische moeilijkheden opleveren, gezien de 
verschillen qua procedures, toepassingsgebied en gevolgen voor de producenten in derde 
landen. Teneinde de administratieve lasten voor aanvragers te verminderen dienen de 
documenten en gegevens die bij een aanvraag van een vrijstelling in het kader van de BGS-
richtlijn moeten worden ingediend, qua formaat en inhoud, en rekening houdend met de 
specifieke vrijstellingscriteria en procedures van de BGS-richtlijn, zoveel mogelijk 
overeenstemmen met de respectievelijke vereisten van de autorisatieprocedure van de REACH-
verordening.

Amendement 256
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 - lid 1 - streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- de inachtneming van de 
maximumconcentraties van artikel 4, lid 
2;

- het aan de Europese normalisatie-
instellingen onverwijld te verlenen 
mandaat om voor elke in bijlage I 
vermelde productcategorie 
geharmoniseerde normen te ontwikkelen 
voor de naleving van de BGS-richtlijn. De 
definitie van "homogeen materiaal" in 
artikel 3, onder l), dient als algemene 
basis voor de verdere specificatie in het 
kader van de normalisatie, met name met 
betrekking tot de voorbereiding van 
monsters;
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Or. en

Motivering

Technische details, zoals de naleving van maximumconcentraties, dienen te worden 
gespecificeerd middels de vaststelling van geharmoniseerde normen.

Amendement 257
Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 - lid 1 - streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- de uitvoering van artikel 5, lid 2, 
rekening houdend met de behoefte aan 
rechtszekerheid van marktdeelnemers in 
afwachting van een besluit van de 
Commissie inzake de vernieuwing van 
vrijstellingsregelingen.

Schrappen

Or. en

(Gerelateerd aan het amendement tot invoeging van een nieuwe letter b) in artikel, 5, lid 2.)

Motivering

Er wordt voorgesteld de juiste uitvoering van artikel 5, lid 2, vast te leggen via de gewone 
wetgevingsprocedure.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 - lid 1 - streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- de uitvoering van artikel 5, lid 2, rekening 
houdend met de behoefte aan 
rechtszekerheid van marktdeelnemers in 
afwachting van een besluit van de 
Commissie inzake de vernieuwing van 
vrijstellingsregelingen.

- de uitvoering van artikel 5, lid 2, rekening 
houdend met de behoefte aan 
rechtszekerheid van marktdeelnemers met 
betrekking tot de in het besluit van de 
Commissie inzake de vernieuwing van 
vrijstellingsregelingen vast te stellen 
herbeoordelingsdatum, uiterste datum 
voor de indiening van een aanvraag en 
uiterste geldigheidsdatum.
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Or. en

Motivering

Dit amendement zorgt voor de nodige samenhang met de aanvullende bepalingen inzake de 
vrijstellingsprocedure in artikel 5, lid 2.

Amendement 259
Chris Davies, Dirk Sterckx

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 - lid 1 - streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- de uitvoering van artikel 5, lid 2, rekening 
houdend met de behoefte aan 
rechtszekerheid van marktdeelnemers in 
afwachting van een besluit van de 
Commissie inzake de vernieuwing van 
vrijstellingsregelingen.

- de uitvoering van artikel 5, lid 2, rekening 
houdend met de behoefte aan 
rechtszekerheid van marktdeelnemers met 
betrekking tot de herbeoordelingsdatum, 
uiterste datum voor de indiening van een 
aanvraag en uiterste geldigheidsdatum
van vrijstellingsregelingen.

Or. en

Motivering

Met het oog op een grotere rechtszekerheid en voorspelbaarheid.

Amendement 260
Julie Girling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 - lid 1 - streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- de uitvoering van artikel 5, lid 2, rekening 
houdend met de behoefte aan 
rechtszekerheid van marktdeelnemers in 
afwachting van een besluit van de 
Commissie inzake de vernieuwing van 
vrijstellingsregelingen.

- de uitvoering van artikel 5, lid 2, rekening 
houdend met de behoefte aan 
rechtszekerheid van marktdeelnemers met 
betrekking tot de herbeoordelingsdatum, 
uiterste datum voor de indiening van een 
aanvraag en uiterste geldigheidsdatum
van vrijstellingsregelingen.

Or. en



AM\809039NL.doc 57/111 PE439.897v01-00

NL

Motivering

Zie artikel 5, lid 2. De concepten "herbeoordelingsdatum", "uiterste datum voor de indiening 
van een aanvraag" en "uiterste geldigheidsdatum" zijn in het amendement op artikel 5, lid 2, 
geïntroduceerd. Omwille van de samenhang van de vrijstellingsregeling dient artikel 6, lid 3, 
eveneens naar die concepten te verwijzen. 

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 - lid 1 - streepje 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- kenmerkingsvoorschriften voor de 
overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder b), 
in bijlage IV bis (nieuw) opgenomen 
stoffen, met het oog op een betere 
recycleerbaarheid. Deze voorschriften 
houden rekening met de bepalingen van 
Richtlijn 2005/32/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 6 juli 2005 
betreffende de totstandbrenging van een 
kader voor het vaststellen van eisen 
inzake ecologisch ontwerp voor 
energieverbruikende producten, opdat 
overlappingen met deze richtlijn worden 
voorkomen en waar mogelijk synergie 
wordt gecreëerd. Voor de toepassing van 
deze richtlijn, maar ook ten behoeve van 
een bredere toepassing voor andere 
wetgeving die betrekking heeft op 
nanomaterialen, wordt een norm voor de 
identificatie en detectie van 
nanomaterialen vastgesteld.

Or. en

Motivering

In de studie van het Öko-Institut werd voor sommige stoffen kenmerking aanbevolen. Voor zover 
de recycleerbaarheid en de veiligheid tijdens de verwerking van AEEA en ook de 
consumentenvoorlichting daar baat bij hebben, dient kenmerking in aanmerking te worden 
genomen. In dit verband dient tevens te worden overwogen de recycleerbaarheid van 
kunststoffen te verbeteren door een betere onderscheiding tussen halogeenhoudende en andere 
soorten kunststoffen. Er moet voor een optimale samenhang met de richtlijn ecologisch ontwerp 
worden gezorgd. (Gerelateerd aan de amendementen tot invoeging van een nieuw lid 1 ter in 
artikel 4 en van bijlage VI bis (nieuw).) 
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Amendement 262
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 - lid 1 - streepje 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- de uitbreiding en potentiële 
institutionalisering van de kanalen voor 
de uitwisseling met derde landen, zij het 
via regelgevingsdialoog, internationale 
helpdesks of opleidingsprogramma's, 
teneinde te waarborgen dat informatie 
over de BGS-voorschriften toegankelijk 
en begrijpelijk is voor belanghebbenden 
in derde landen.

Or. en

Motivering

Aangezien de bepalingen van de BGS-richtlijn van invloed zijn op de invoer van producten in de 
gemeenschappelijke markt, moeten bedrijven uit derde landen in de gelegenheid worden gesteld 
adviezen en informatie in te winnen via onder meer regelgevingsdialoog, internationale 
helpdesks of opleidingsprogramma's. Een internationale helpdesk bij het ECHA die eveneens 
informatie verstrekt over specifieke vereisten van de BGS-richtlijn voor EEA, zou in dit verband 
een van de opties kunnen zijn. Dit ook met het oog op het feit dat de BGS-richtlijn een stuk 
internationaal erkende regelgeving is dat inmiddels navolging heeft gevonden in verschillende 
landen buiten de EU.

Amendement 263
Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 - lid 1 - streepje 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- de toepassing van de in artikel 5 bis, lid 
3, bedoelde kenmerkingsvereisten voor 
nanomaterialen.

Or. en
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(Gerelateerd aan lid 3 van het nieuwe artikel 5 bis.)

Motivering

Ten behoeve van een geharmoniseerde kenmerking van nanomaterialen in EEA dient de 
Commissie de bevoegdheid te krijgen gedetailleerde regels vast te stellen voor de toepassing van 
de desbetreffende vereisten.

Amendement 264
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 - lid 1 - streepje 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- het formaat en de inhoud van de 
overeenkomstig artikel 4, lid 7, ingediende 
dossiers.

Or. en

Motivering

Ten behoeve van meer zekerheid.

Amendement 265
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Justas Vincas Paleckis, Åsa 
Westlund

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 - lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie verleent de Europese 
normalisatie-instellingen onverwijld het 
mandaat om voor elke in bijlage I
vermelde productcategorie 
geharmoniseerde normen te ontwikkelen 
voor de naleving van de BGS-richtlijn.

Or. en

Motivering

Geharmoniseerde normen helpen producenten bij de naleving van deze richtlijn en bevatten, op 
basis van de definitie van 'homogeen materiaal', de nodige technische details voor elk van de 
categorieën.
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Amendement 266
Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn betreffen, 
worden vastgesteld volgens de in artikel 
18, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure 
met toetsing.

Schrappen

Or. en

(Gerelateerd aan het amendement op artikel 6, lid 1. Wijziging in verband met de vervanging 
van de voormalige 'regelgevingsprocedure met toetsing' door de nieuwe procedure voor 

gedelegeerde handelingen overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie.)

Motivering

In de inleidende formule van dit artikel is een verwijzing naar de delegatie van bevoegdheden 
opgenomen.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 - lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen die termijn herziet de Commissie 
ook het toepassingsgebied en de 
uitzonderingen als bedoeld in artikel 2 
van deze richtlijn, en stelt zij, op basis van 
een uitvoerige effectbeoordeling, de 
opname van verdere productcategorieën 
voor indien zij dit bevorderlijk acht ter 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
deze richtlijn. Hierbij besteedt zij 
bijzondere aandacht aan de mogelijke 
opname van specifieke verbruiksartikelen 
en accessoires of van apparatuur die een 
onderdeel vormt van een ander soort 
apparatuur die overeenkomstig artikel 2 
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niet binnen het toepassingsgebied van de 
richtlijn valt.

Or. en

Motivering

Tot dusver zijn slechts op fragmentarische wijze effectbeoordelingen uitgevoerd met betrekking 
tot de opname van nieuwe productcategorieën. Een uitgebreide lijst met uitzonderingen wordt 
daarom nodig geacht. Voor apparatuur die relevant kan zijn met het oog op verboden stoffen en 
die niet op vergelijkbare wijze door andere wetgeving wordt gedekt, dienen echter bij de 
volgende herziening voorstellen te worden gedaan voor de opname ervan in de richtlijn 
(autoradio's, beeldschermen in vliegtuigen, verbruiksartikelen en accessoires zoals 
inktcartridges, afstandbedieningen, enz.).

Amendement 268
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 bis
Voor [...*] herziet de Commissie de bij 
deze richtlijn vastgestelde maatregelen om 
zo nodig rekening te houden met nieuw 
wetenschappelijk bewijsmateriaal.
1. De Commissie onderzoekt voor die 
datum, en om de vier jaar daarna, ook of 
een uitbreiding van de lijst van stoffen of 
groepen stoffen in bijlage IV of bijlage 
IV bis noodzakelijk is, met name, maar 
niet uitsluitend, ten aanzien van de in 
bijlage III opgenomen stoffen, op grond 
van wetenschappelijk bewezen feiten en 
daarbij rekening houdend met het 
voorzorgsbeginsel.
Bij die herziening moet in het bijzonder 
rekening worden gehouden met de 
volgende effecten van dergelijke stoffen of 
groepen stoffen:
- de haalbaarheid en het rendement van 
hergebruik van EEA en van recycling van 
uit AEEA afkomstige materialen;
- de cumulatieve en onaanvaardbare 
blootstelling aan die stoffen van 
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werknemers die betrokken zijn bij de 
inzameling, het hergebruik, de recycling 
en de verwerking van AEEA;
- het potentieel voor het vrijkomen van 
dergelijke stoffen en materialen of van 
hun gevaarlijke residuen, omzettings- of 
afbraakproducten bij de productie, het 
gebruik, de voorbereiding voor 
hergebruik, de recycling of andere 
vormen van verwerking van uit AEEA 
afkomstige materialen, ook gedurende 
niet-normconforme behandelingen, met 
name thermische behandelingen, in de 
EU of in derde landen;
- de mogelijke substitutie door 
vervangende stoffen of alternatieve 
technologieën die minder negatieve 
effecten voor het milieu, de gezondheid en 
de consumentenveiligheid hebben, 
rekening houdend met de mogelijkheid 
om vrijstelling te verlenen voor 
toepassingen waarvoor dergelijke 
vervangende stoffen of alternatieve 
technologieën nog niet beschikbaar zijn.
Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen, worden vastgesteld 
overeenkomstig artikel 289 van het 
Verdrag. Indien in het desbetreffende 
deskundigenonderzoek wordt aanbevolen 
een in bijlage III vermelde stof in bijlage 
IV of IV bis op te nemen, maar deze stof 
niet is opgenomen in het 
herzieningsvoorstel, geeft de Commissie 
hiervoor een specifieke motivering. In 
voorstellen tot wijziging van de bijlagen 
IV en IV bis wordt verwezen naar alle 
relevante dossiers, chemische 
veiligheidsrapporten en 
risicobeoordelingen die bij het Europees 
Agentschap voor chemische stoffen zijn 
ingediend krachtens Verordening (EG) 
nr. 1907/2006 of andere communautaire 
regelgeving.
* Datum invoegen: vier jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en
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Motivering

De invoeging van een nieuwe bijlage met stoffen die moeten worden gekenmerkt, (bijlage IV bis 
(nieuw)) moet hier zijn weerslag vinden. Nieuwe besluiten inzake een verbod op bepaalde stoffen 
zijn een essentieel onderdeel van deze richtlijn en moeten derhalve, om de vier jaar, in het kader 
van de medebeslissingsprocedure worden genomen. Een dergelijke herziening moet zijn 
gebaseerd op duidelijke criteria die betrekking hebben op de afvalfase, maar die ook rekening 
houden met de menselijke gezondheid tijdens de productie- en de gebruiksfase. Indien de 
Commissie geen voorstel doet voor de opname van een stof waarvan de opname is aanbevolen 
door het desbetreffende deskundigenonderzoek, moet deze beslissing worden gemotiveerd.

Amendement 269
Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 bis
Herziening

Voor [...*] herziet de Commissie de bij 
deze richtlijn vastgestelde maatregelen om 
zo nodig rekening te houden met nieuw 
wetenschappelijk bewijsmateriaal.
Met name zal de Commissie voor die 
datum met voorstellen komen voor 
opneming in het toepassingsgebied van de 
richtlijn van apparatuur die valt onder de 
categorieën 8, 9 en 11 van artikel 4, lid 1 
bis.
De Commissie onderzoekt voor die datum, 
en om de vier jaar daarna, ook of 
uitbreiding van de lijst stoffen of groepen 
stoffen in bijlage IV noodzakelijk is, met 
name ten aanzien van de in bijlage III 
opgenomen stoffen, op grond van 
wetenschappelijk bewezen feiten en 
daarbij rekening houdend met het 
voorzorgsbeginsel.
Bij die herziening moet in het bijzonder 
rekening worden gehouden met de 
volgende effecten van dergelijke stoffen of 
materialen:
- de haalbaarheid en het rendement van 
hergebruik en recycling;
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- de blootstelling, dan wel, in voorkomend 
geval, de cumulatieve blootstelling aan 
deze stoffen en materialen van 
werknemers die betrokken zijn bij de 
inzameling, het hergebruik, de recycling 
en de behandeling;
- het potentieel voor het vrijkomen van 
dergelijke stoffen en materialen of hun 
gevaarlijke omzettings- of 
afbraakproducten of secundaire 
afvalproducten in het milieu gedurende 
hun gebruik, hergebruik, nuttige 
toepassing of verwijdering, ook gedurende 
niet-normconforme behandelingen, met 
name thermische behandelingen, in de 
EU of in derde landen.
De Commissie onderzoekt de 
haalbaarheid van de vervanging van 
dergelijke stoffen en materialen door 
veiliger vervangende stoffen, door middel 
van ontwerpwijzigingen of door middel 
van materialen en componenten waarvoor 
geen gebruik hoeft te worden gemaakt 
van de in artikel 4, lid 1, genoemde 
stoffen of materialen, en legt het 
Europees Parlement en de Raad voor die 
datum, en om de vier jaar daarna, 
voorstellen ter eventuele uitbreiding van 
het toepassingsgebied van bijlage IV voor.
* Datum invoegen: vier jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en

(Ter vervanging van amendement 48)

Motivering

De BGS is een richtlijn die zich op een onderwerp richt: het aan banden leggen van gevaarlijke 
stoffen in EEA. De BGS-richtlijn werd volgens de medebeslissingsprocedure vastgesteld. Ook 
toekomstige beperkingen moeten volgens de medebeslissingsprocedure worden vastgesteld. De 
richtlijn moet duidelijke criteria voor toekomstige herzieningen bevatten. Hiertoe moeten 
behoren de economische effecten voor het hergebruik en recycling, de blootstelling van 
werknemers en emissies in het milieu, waaronder het vrijkomen van omzettingsproducten (zoals 
bijvoorbeeld dioxines) of de vorming van secundaire afvalstoffen (zoals gevaarlijke afvalstoffen 
die als gevolg van verbranding ontstaan). Een evaluatie dient om de vier jaar te worden verricht.
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Amendement 270
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 bis
Herziening

Voor [...*] herziet de Commissie de 
maatregelen waarin deze richtlijn voorziet 
om zo nodig rekening te houden met 
nieuw wetenschappelijk bewijsmateriaal.
Met name zal de Commissie voor die 
datum met voorstellen komen voor 
opneming in het toepassingsgebied van de 
richtlijn van apparatuur die valt onder de 
categorieën 8, 9 en 11 van artikel 4, lid 1 
bis.
De Commissie onderzoekt voor die datum, 
en om de vier jaar daarna, ook of 
uitbreiding van de lijst stoffen of groepen 
verbindingen in Bijlage IV noodzakelijk 
is, met name ten aanzien van de in Bijlage 
III opgenomen stoffen, op grond van 
wetenschappelijk bewezen feiten en 
daarbij rekening houdend met het 
voorzorgsbeginsel.
Bij die herziening moet in het bijzonder 
rekening worden gehouden met de 
volgende effecten van dergelijke stoffen of 
materialen: 
- negatieve gevolgen voor de 
volksgezondheid en het milieu door het 
gebruik van elektrische en elektronische 
apparatuur;
– de haalbaarheid en het rendement van 
hergebruik en recycling;
– de cumulatieve blootstelling van 
werknemers die betrokken zijn bij de 
inzameling, het hergebruik, de recycling 
en de behandeling;
– het potentieel voor het vrijkomen van 
dergelijke stoffen en materialen of hun 
gevaarlijke omzettingsproducten of 
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secundaire afvalproducten in het milieu 
gedurende hun nuttige toepassing, 
gebruik of verwijdering, ook gedurende 
activiteiten in de Europese Unie en in 
derde landen die niet aan de normen 
voldoen, met name thermische 
behandelingen.
De Commissie onderzoekt de 
haalbaarheid van de vervanging van 
dergelijke stoffen en materialen door 
veiliger vervangende stoffen en legt het 
Europees Parlement en de Raad voor die 
datum, en om de vier jaar daarna, 
voorstellen ter eventuele uitbreiding van 
het toepassingsgebied van Bijlage IV 
voor. 
* Datum (48 maanden na inwerkingtreding 
richtlijn) opnemen.

Or. de

Motivering

De richtlijn moet in haar criteria voor toekomstige herzieningen van de richtlijn ook wijzen op 
de risico’s van gevaarlijke stoffen door het gebruik van EEE.

Amendement 271
Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 ter
Aanpassing aan de REACH-verordening

Wanneer overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 1907/2006 nieuwe beperkingen 
worden vastgesteld op het in de handel 
brengen van stoffen die in EEA worden 
toegepast, worden de desbetreffende 
bijlagen van deze richtlijn 
dienovereenkomstig gewijzigd, met ingang 
van de verbodsdatum voor zeer 
zorgwekkende stoffen waarvoor geen 
autorisatie is verleend, dan wel de datum 
van inwerkingtreding van de beperking. 
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De Commissie stelt deze maatregelen vast 
bij wege van gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig artikel 18.

Or. en

(Ter vervanging van amendement 49 van de rapporteur. Wijziging in verband met de vervanging 
van de voormalige 'regelgevingsprocedure met toetsing' door de nieuwe procedure voor 

gedelegeerde handelingen overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie.)

Motivering

Er moet een mechanisme worden ingevoerd om de bij de REACH-verordening in het kader van 
het vergunningenstelsel vastgestelde beperkingen of geleidelijke beperkingen van het gebruik 
van stoffen over te nemen in de BGS-richtlijn.

Amendement 272
Julie Girling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 bis 
Herziening

Na een uitvoerige effectbeoordeling legt 
de Commissie het Europees Parlement en 
de Raad uiterlijk op xxxx * een verslag 
voor waarin zij het toepassingsgebied van 
deze richtlijn evalueert en, waar nodig, 
voorstellen doet voor maatregelen tot 
wijziging van het toepassingsgebied van 
deze richtlijn, teneinde daarin alle AEEA 
op te nemen. 
* Datum invoegen: vier jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en

Motivering

Het toepassingsgebied van de richtlijn is momenteel beperkt tot de categorieën zoals omschreven 
in bijlage I en gespecificeerd in bijlage II. Omwille van een optimale bescherming van het milieu 
dient de richtlijn te worden uitgebreid tot alle AEEA. Het toepassingsgebied van de richtlijn 
dient echter pas fundamenteel te worden gewijzigd wanneer een volledige effectbeoordeling 
heeft plaatsgevonden. Dit amendement bepaalt derhalve dat een effectbeoordeling moet worden 
uitgevoerd, voordat het toepassingsgebied van de richtlijn wordt herzien en eventueel dusdanig 
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wordt gewijzigd, dat zij van toepassing is op alle soorten afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 1907/2006 nieuwe beperkingen 
of autorisatievereisten ten aanzien van 
gevaarlijke stoffen in EEA worden 
vastgesteld, worden de desbetreffende 
bijlagen van onderhavige richtlijn 
dienovereenkomstig gewijzigd. 
Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen, worden vastgesteld 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag.

Or. en

Motivering

Omwille van de samenhang met de regelgeving inzake chemische stoffen in het kader van de 
REACH-verordening. Wanneer in het kader van de REACH-verordening besluiten worden 
genomen betreffende beperkingen of autorisatievereisten voor specifieke stoffen die in EEA 
worden toegepast, dient dit automatisch tot een bijwerking van bijlage IV van de BGS-richtlijn te 
leiden.

Amendement 274
Åsa Westlund

 Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 - lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Indien dit rekening houdend met de 
risico's van een product passend wordt 
geacht, voeren de fabrikanten met het oog 
op de bescherming van de gezondheid en 
de veiligheid van de consumenten
steekproeven uit op de op de markt 

5. Rekening houdend met de risico's van 
een product, voeren de fabrikanten met het 
oog op de bescherming van het milieu en
de gezondheid en de veiligheid van de
mens steekproeven uit op de op de markt 
gebrachte EEA, onderzoeken zij klachten, 
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gebrachte EEA, onderzoeken zij klachten, 
non-conforme producten en teruggeroepen 
EEA en houden daarvan zo nodig een 
register bij, en houden de distributeurs op 
de hoogte van dergelijk toezicht.

non-conforme producten en teruggeroepen 
EEA en houden daarvan zo nodig een 
register bij, en houden de distributeurs op 
de hoogte van dergelijk toezicht.

Or. sv

Amendement 275
Åsa Westlund

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 - lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Fabrikanten die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat door 
hen in de handel gebrachte EEA niet 
conform is met de toepasselijke 
communautaire harmonisatiewetgeving, 
nemen onmiddellijk de nodige 
corrigerende maatregelen om de EEA 
conform te maken of zo nodig uit de 
handel te nemen of terug te roepen. 
Bovendien brengen de fabrikanten, indien 
de EEA een risico vertoont, de bevoegde 
nationale autoriteiten van de lidstaten waar 
zij de EEA op de markt hebben 
aangeboden hiervan onmiddellijk op de 
hoogte, waarbij zij in het bijzonder de non-
conformiteit en alle genomen corrigerende 
maatregelen uitvoerig beschrijven.

8. Fabrikanten die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat door 
hen in de handel gebrachte EEA niet 
conform is met de toepasselijke 
communautaire harmonisatiewetgeving, 
nemen onmiddellijk de nodige 
corrigerende maatregelen om de EEA 
conform te maken of zo nodig uit de 
handel te nemen of terug te roepen. 
Bovendien brengen de fabrikanten de 
bevoegde nationale autoriteiten van de 
lidstaten waar zij de EEA op de markt 
hebben aangeboden hiervan onmiddellijk 
op de hoogte, waarbij zij in het bijzonder 
de non-conformiteit en alle genomen 
corrigerende maatregelen uitvoerig 
beschrijven.

Or. sv

Motivering

Het is van belang dat autoriteiten over een dergelijk voorval worden geïnformeerd, zodat zij een 
onafhankelijke risicoanalyse kunnen maken.
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Amendement 276
Åsa Westlund

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 - lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De fabrikanten verstrekken op een met 
redenen omkleed verzoek van een 
bevoegde nationale autoriteit aan deze 
autoriteit alle benodigde informatie en 
documentatie om de conformiteit van de 
EEA aan te tonen, in een taal die deze 
autoriteit gemakkelijk kan begrijpen. Op 
verzoek van deze autoriteit verlenen zij 
medewerking aan alle genomen 
maatregelen ter uitschakeling van de 
risico’s van de door hen in de handel 
gebrachte EEA.

9. De fabrikanten verstrekken op verzoek 
van een bevoegde nationale autoriteit aan 
deze autoriteit alle benodigde informatie en 
documentatie om de conformiteit van de 
EEA aan te tonen, in een taal die deze 
autoriteit gemakkelijk kan begrijpen. Op 
verzoek van deze autoriteit verlenen zij 
medewerking aan alle genomen 
maatregelen ter uitschakeling van de 
risico’s van de door hen in de handel 
gebrachte EEA.

Or. sv

Motivering

Om hun toezichttaak goed te kunnen uitvoeren, moeten de autoriteiten relevante informatie 
kunnen opvragen.

Amendement 277
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 - lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De fabrikanten verstrekken op een met 
redenen omkleed verzoek van een 
bevoegde nationale autoriteit aan deze 
autoriteit alle benodigde informatie en 
documentatie om de conformiteit van de 
EEA aan te tonen, in een taal die deze 
autoriteit gemakkelijk kan begrijpen. Op 
verzoek van deze autoriteit verlenen zij 
medewerking aan alle genomen 
maatregelen ter uitschakeling van de 
risico’s van de door hen in de handel 
gebrachte EEA.

9. De fabrikanten verstrekken op een met 
redenen omkleed verzoek van een 
bevoegde nationale autoriteit aan deze 
autoriteit alle benodigde informatie en 
documentatie om de conformiteit van de 
EEA aan te tonen, in een taal die deze 
autoriteit gemakkelijk kan begrijpen. 

Or. en
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Motivering

De verplichtingen van fabrikanten met betrekking tot niet-conforme producten worden reeds 
geregeld bij andere nieuweaanpakrichtlijnen, die betrekking hebben op de productveiligheid.

Amendement 278
Julie Girling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8- lid 2 - letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) hij houdt de EG-conformiteitsverklaring 
en de technische documentatie ten minste 
gedurende 10 jaar ter beschikking van de 
nationale toezichtautoriteiten;

a) hij houdt de EG-conformiteitsverklaring 
en de technische documentatie ten minste 
gedurende 10 jaar nadat de EEA in de 
handel is gebracht ter beschikking van de 
nationale toezichtautoriteiten;

Or. en

Motivering

De formulering "op de markt aanbieden." moet worden gewijzigd in "in de handel brengen". In 
het nieuwe wetgevingskader wordt altijd de formulering "in de handel brengen" gebruikt voor de 
begindatum van de termijn gedurende welke de conformiteitsverklaring moet worden bewaard. 
Dit omdat onder "in de handel brengen" moet worden verstaan "het voor het eerst in de 
Gemeenschap op de markt aanbieden van een product" (artikel R1, punt 2, van Besluit nr. 
768/2008/EG), wat één bepaalde datum inhoudt. Daarentegen kan een product op verschillende 
data "op de markt worden aangeboden", zodat een dergelijke formulering tot rechtsonzekerheid 
kan leiden. 

Amendement 279
Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8- lid 2 - letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) hij houdt de EG-conformiteitsverklaring 
en de technische documentatie ten minste 
gedurende 10 jaar ter beschikking van de 
nationale toezichtautoriteiten;

a) hij houdt de EG-conformiteitsverklaring 
en de technische documentatie ten minste 
gedurende 10 jaar nadat de EEA in de 
handel is gebracht ter beschikking van de 
nationale toezichtautoriteiten;

Or. en
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(Ter vervanging van amendement 56)

Motivering

Voor de termijn van tien jaar moet een duidelijk beginpunt worden vastgesteld.

Amendement 280
Chris Davies, Dirk Sterckx

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8- lid 2 - letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) hij houdt de EG-conformiteitsverklaring 
en de technische documentatie ten minste 
gedurende 10 jaar ter beschikking van de 
nationale toezichtautoriteiten;

a) hij houdt de EG-conformiteitsverklaring 
en de technische documentatie ten minste 
gedurende 10 jaar nadat de EEA in de 
handel is gebracht ter beschikking van de 
nationale toezichtautoriteiten;

Or. en

Motivering

Omwille van grotere rechtszekerheid. In de EU-wetgeving wordt het "in de handel brengen" 
gedefinieerd als "het voor het eerst in de Gemeenschap op de markt aanbieden van een product", 
wat één bepaalde datum inhoudt.

Amendement 281
Julie Girling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9- lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De importeurs vermelden hun naam, 
geregistreerde handelsnaam of hun 
geregistreerde merknaam en het 
contactadres op de EEA, of wanneer dit 
niet mogelijk is, op de verpakking of in een 
bij de EEA gevoegd document.

3. Indien de naam en het adres van de 
gemachtigde niet zijn vermeld, vermelden
de importeurs hun naam, geregistreerde 
handelsnaam of hun geregistreerde 
merknaam en het contactadres op de EEA, 
of wanneer dit niet mogelijk is, op de 
verpakking of in een bij de EEA gevoegd 
document.

Or. en
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Motivering

De vermelding van de importeur naast de vermelding van de gemachtigde is onnodig en leidt tot 
onnodige administratieve lasten. Dit is met name het geval wanneer een model door 
verschillende partijen wordt ingevoerd. Door dit amendement kunnen onnodige administratieve 
lasten voor de industrie en verwarring onder de consumenten worden voorkomen.

Amendement 282
Chris Davies, Dirk Sterckx

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9- lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De importeurs vermelden hun naam, 
geregistreerde handelsnaam of hun 
geregistreerde merknaam en het 
contactadres op de EEA, of wanneer dit 
niet mogelijk is, op de verpakking of in een 
bij de EEA gevoegd document.

3. De importeurs vermelden hun naam, 
geregistreerde handelsnaam of hun 
geregistreerde merknaam en het 
contactadres op de EEA of op de 
verpakking of in een bij de EEA gevoegd 
document.

Or. en

Motivering

Omwille van de duidelijkheid en ter voorkoming van geschillen over de interpretatie van de 
formulering "wanneer dit niet mogelijk is".

Amendement 283
Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9- lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De importeurs houden gedurende 10 jaar 
een kopie van de EG-
conformiteitsverklaring ter beschikking 
van de markttoezichtautoriteiten en zorgen 
ervoor dat de technische documentatie op 
verzoek aan die autoriteiten kan worden 
verstrekt.

7. De importeurs houden gedurende 10 jaar 
nadat de EEA in de handel is gebracht
een kopie van de EG-
conformiteitsverklaring ter beschikking 
van de markttoezichtautoriteiten en zorgen 
ervoor dat de technische documentatie op 
verzoek aan die autoriteiten kan worden 
verstrekt.

Or. en
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(Ter vervanging van amendement 59)

Motivering

Voor de termijn van tien jaar moet een duidelijk beginpunt worden vastgesteld.

Amendement 284
Julie Girling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9- lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De importeurs houden gedurende 10 jaar 
een kopie van de EG-
conformiteitsverklaring ter beschikking
van de markttoezichtautoriteiten en zorgen 
ervoor dat de technische documentatie op 
verzoek aan die autoriteiten kan worden 
verstrekt.

7. De importeurs houden gedurende 10 jaar 
nadat de EEA in de handel is gebracht
een kopie van de EG-
conformiteitsverklaring ter beschikking 
van de markttoezichtautoriteiten en zorgen 
ervoor dat de technische documentatie op 
verzoek aan die autoriteiten kan worden 
verstrekt.

Or. en

Motivering

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.

Amendement 285
Chris Davies, Dirk Sterckx

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9- lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De importeurs houden gedurende 10 jaar 
een kopie van de EG-
conformiteitsverklaring ter beschikking 
van de markttoezichtautoriteiten en zorgen 
ervoor dat de technische documentatie op 
verzoek aan die autoriteiten kan worden 

7. De importeurs houden gedurende 10 jaar 
nadat de EEA in de handel is gebracht
een kopie van de EG-
conformiteitsverklaring ter beschikking 
van de markttoezichtautoriteiten en zorgen 
ervoor dat de technische documentatie op 
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verstrekt. verzoek aan die autoriteiten kan worden 
verstrekt.

Or. en

Motivering

Omwille van grotere rechtszekerheid. In de EU-wetgeving wordt het "in de handel brengen" 
gedefinieerd als "het voor het eerst in de Gemeenschap op de markt aanbieden van een product", 
wat één bepaalde datum inhoudt.

Amendement 286
Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10- lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Distributeurs die EEA op de markt 
aanbieden, betrachten de nodige 
zorgvuldigheid in verband met de 
toepasselijke eisen.

1. Distributeurs die EEA op de markt 
aanbieden, betrachten de nodige 
zorgvuldigheid in verband met de 
toepasselijke eisen, en controleren met 
name of de EEA voorzien is van de CE-
markering en vergezeld gaat van de 
vereiste documenten in een taal die de 
consumenten en andere eindgebruikers in 
de lidstaat waar de EEA op de markt 
wordt aangeboden, kunnen begrijpen, en 
of de fabrikant en de importeur aan de 
eisen in artikel 7, leden 6 en 7, en artikel 
9, lid 3, hebben voldaan.

Or. en

(Gerelateerd aan de schrapping van artikel 10, lid 2, eerste alinea)

Motivering

In verband met de zorgvuldigheidsplicht van de distributeurs is het aangewezen om specifieke 
bepalingen te benadrukken.
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Amendement 287
Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10- lid 2 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Alvorens EEA op de markt aan te 
bieden, controleren distributeurs of de 
EEA voorzien is van de CE-markering en 
vergezeld gaat van de vereiste documenten 
in een taal die de consumenten en andere 
eindgebruikers in de lidstaat waar de EEA 
op de markt wordt aangeboden, kunnen 
begrijpen, en of de fabrikant en de 
importeur aan de eisen in artikel 7, leden 
5 en 6, en artikel 9, lid 3, hebben voldaan.

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze bepaling betekent dat elke distributeur de originele verpakking van alle AEEA zou moeten 
openmaken alvorens deze op de markt aan te bieden. Dit zou te ver gaan. In plaats daarvan 
wordt voorgesteld deze kwesties in verband met de zorgvuldigheidsplicht in artikel 10, lid 1, te 
benadrukken. Hierdoor wordt ervoor gezorgd dat distributeurs zich ervan moeten vergewissen 
dat zij alleen producten aanbieden die aan deze bepalingen voldoen, zonder dat zij verplicht zijn 
elke afzonderlijk product uit te pakken.

Amendement 288
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13- lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In de EG-conformiteitsverklaring wordt 
vermeld dat aangetoond is dat aan de eisen 
van artikel 4 is voldaan.

1. In de EG-conformiteitsverklaring wordt 
vermeld dat aangetoond is dat aan de eisen 
van deze richtlijn is voldaan.

Or. en

Motivering

De conformiteit moet betrekking hebben op de gehele richtlijn.
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Amendement 289
Christofer Fjellner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten veronderstellen dat 
elektrische en elektronische apparatuur 
die van de CE-markering is voorzien, aan 
de eisen in deze richtlijn voldoet.

Schrappen

Or. en

Motivering

Aangezien de specifieke maximumconcentraties (d.w.z. maximumpercentages) voor gevaarlijke 
stoffen betrekking hebben op het niveau van "homogeen materiaal", moet de controle op de 
naleving van de richtlijn ook op dit niveau plaatsvinden. Op het niveau van het eindproduct kan 
weliswaar het eindproduct worden getest, maar is het niet mogelijk om het af te breken tot een 
reeks monsters van homogeen materiaal om deze vervolgens individueel aan proeven te 
onderwerpen. In het kader van de huidige BGS-richtlijn is het voor fabrikanten van 
eindproducten niet haalbaar om eigen proeven uit te verrichten. Daarom dienen zij de 
toeleveringsketen te controleren en de naleving van de vereisten aantonen aan de hand van de 
desbetreffende documenten. 

Amendement 290
Christofer Fjellner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elektrische en elektronische apparatuur die 
proeven en metingen hebben ondergaan 
overeenkomstig geharmoniseerde normen, 
waarvan de referenties zijn gepubliceerd in 
het Publicatieblad van de Europese Unie , 
worden geacht te voldoen aan alle 
relevante eisen van deze richtlijn waarop 
dergelijke normen betrekking hebben.

Materialen, componenten en elektrische 
en elektronische apparatuur die proeven of
metingen hebben ondergaan of zijn getoetst 
overeenkomstig geharmoniseerde normen, 
waarvan de referenties zijn gepubliceerd in 
het Publicatieblad van de Europese Unie , 
worden geacht te voldoen aan alle 
relevante eisen van deze richtlijn waarop 
dergelijke normen betrekking hebben.

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij het amendement op artikel 16, lid 1.
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Amendement 291
Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elektrische en elektronische apparatuur 
die proeven en metingen hebben ondergaan 
overeenkomstig geharmoniseerde normen, 
waarvan de referenties zijn gepubliceerd in 
het Publicatieblad van de Europese Unie, 
worden geacht te voldoen aan alle 
relevante eisen van deze richtlijn waarop 
dergelijke normen betrekking hebben.

Materialen, componenten en onderdelen 
van elektrische en elektronische 
apparatuur die proeven en metingen 
hebben ondergaan overeenkomstig 
geharmoniseerde normen, waarvan de 
referenties zijn gepubliceerd in het 
Publicatieblad van de Europese Unie, 
worden geacht te voldoen aan alle 
relevante eisen van deze richtlijn waarop 
dergelijke normen betrekking hebben.

Or. pl

Motivering

Bovenstaande wijzigingen gaan uit van het idee dat componenten die onder de BGS-richtlijn 
vallen, een product vormen dat onder de BGS-richtlijn valt. Voor zover de 
conformiteitsverklaring is afgegeven voor het eindproduct, is, om de kosten voor de bedrijven te 
verminderen, een manier van informatieoverdracht in de toeleveringsketen nodig. Als oplossing 
kunnen fabrikanten vrijwillig een materiaalverklaring invullen, die controle-instanties 
aanvullende informatie kan bieden. Toch kan de conformiteitsverklaring zelf niet worden 
beschouwd als een alternatief voor een rapport met tests en metingen.

Amendement 292
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elektrische en elektronische apparatuur die 
proeven en metingen hebben ondergaan 
overeenkomstig geharmoniseerde normen, 
waarvan de referenties zijn gepubliceerd in 
het Publicatieblad van de Europese Unie , 
worden geacht te voldoen aan alle 
relevante eisen van deze richtlijn waarop 
dergelijke normen betrekking hebben.

Materialen, componenten en elektrische 
en elektronische apparatuur die proeven of
metingen hebben ondergaan of zijn getoetst 
overeenkomstig geharmoniseerde normen, 
waarvan de referenties zijn gepubliceerd in 
het Publicatieblad van de Europese Unie , 
worden geacht te voldoen aan alle 
relevante eisen van deze richtlijn waarop 
dergelijke normen betrekking hebben.
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Or. en

Motivering

Eindproducten kunnen niet aan "proeven" worden onderworpen om de naleving van deze 
richtlijn aan te tonen. Zij kunnen alleen worden "getoetst" aan de hand van specifieke normen.

Amendement 293
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elektrische en elektronische apparatuur die 
proeven en metingen hebben ondergaan 
overeenkomstig geharmoniseerde normen, 
waarvan de referenties zijn gepubliceerd in 
het Publicatieblad van de Europese Unie , 
worden geacht te voldoen aan alle 
relevante eisen van deze richtlijn waarop 
dergelijke normen betrekking hebben.

Elektrische en elektronische apparatuur die 
overeenstemt met geharmoniseerde 
normen of delen daarvan, waarvan de 
referenties zijn gepubliceerd in het 
Publicatieblad van de Europese Unie, 
worden geacht te voldoen aan alle 
relevante eisen van deze richtlijn waarop 
dergelijke normen betrekking hebben.

Or. en

Motivering

De formulering dient in lijn te worden gebracht met artikel R8 van Besluit nr. 768/2008 teneinde 
gelijke concurrentievoorwaarden te garanderen voor alle marktdeelnemers voor wie de 
vereisten met betrekking tot de CE-markering gelden.

Amendement 294
Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 16 bis
Formeel bezwaar tegen een 

geharmoniseerde norm
Artikel R9 van Besluit nr. 768/2008 
betreffende een gemeenschappelijk kader 
voor het verhandelen van producten is 
van toepassing.
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Or. en

(Ter vervanging van amendement 66 van de rapporteur. Gerelateerd aan de afschaffing van de 
comitologieprocedure door het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.)

Motivering

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.

Amendement 295
Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Comité Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1. De Commissie wordt bijgestaan door 
het bij artikel 18 van Richtlijn 
2006/12/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 5 april 2006 betreffende 
afvalstoffen ingestelde comité.

1. De Commissie wordt voor onbepaalde 
duur de bevoegdheid verleend om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
als bedoeld in de artikelen 5 en 6.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, 
zijn artikel 5 bis, leden 1 tot en met 4, en 
artikel 7 van Besluit 1999/468/EG van 
toepassing, met inachtneming van artikel 
8 van dat besluit.

2. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling vaststelt, stelt zij het Europees 
Parlement en de Raad daarvan gelijktijdig 
in kennis.

3. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de 
Commissie toegekend onder de 
voorwaarden die worden gesteld in de 
artikelen 18 bis en 18 ter.

Or. en
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(Wijziging in verband met de vervanging van de voormalige 'regelgevingsprocedure met 
toetsing' door de nieuwe procedure voor gedelegeerde handelingen overeenkomstig artikel 290 

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

Motivering

In de context van deze richtlijn is het aangewezen om de Commissie voor onbepaalde tijd de 
bevoegdheid te verlenen gedelegeerde handelingen vast te stellen.

Amendement 296
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 - lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie waakt erover dat zij 
bij de uitvoering van haar activiteiten 
zorgt voor een evenwichtige deelname van 
de vertegenwoordigers van de lidstaten en 
alle belanghebbenden, zoals de industrie, 
met inbegrip van het MKB en de 
ambachtelijke sector, 
milieubeschermingsgroepen en 
consumentenorganisaties. Deze 
belanghebbenden komen bijeen in een 
overlegforum. Het reglement van het 
overlegforum wordt door de Commissie 
vastgesteld.

Or. en

Motivering

Ter vermindering van rechtsonzekerheid en economische risico's moeten de 
vrijstellingsprocedures werkbaarder, duidelijker en transparanter worden. De raadpleging van 
belanghebbenden moet worden verbeterd middels de vaststelling van een duidelijk reglement. 
Derhalve dient een overlegforum te worden ingesteld, in navolging van Richtlijn 2009/125/EG 
inzake ecologisch ontwerp, om te zorgen voor een permanent en gestructureerd mechanisme 
voor de raadpleging van belanghebbenden bij de tenuitvoerlegging van de onderhavige richtlijn.
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Amendement 297
Christofer Fjellner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 bis
De Commissie waakt erover dat zij bij de 
uitvoering van haar activiteiten zorgt voor 
een evenwichtige deelname van de 
vertegenwoordigers van de lidstaten en 
alle belanghebbenden, zoals de industrie, 
met inbegrip van het MKB en de 
ambachtelijke sector, 
milieubeschermingsgroepen en 
consumentenorganisaties. Deze 
belanghebbenden komen bijeen in een 
overlegforum. Het reglement van het 
overlegforum wordt door de Commissie 
vastgesteld.

Or. en

Motivering

Ter vermindering van rechtsonzekerheid en economische risico's moeten de 
vrijstellingsprocedures werkbaarder, duidelijker en transparanter worden. De raadpleging van 
belanghebbenden moet worden verbeterd middels de vaststelling van een duidelijk reglement. 
Derhalve dient een overlegforum te worden ingesteld, in navolging van Richtlijn 2009/125/EG 
inzake ecologisch ontwerp, om te zorgen voor een permanent en gestructureerd mechanisme 
voor de raadpleging van belanghebbenden bij de tenuitvoerlegging van de onderhavige richtlijn.

Amendement 298
Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 bis
Intrekking van de bevoegdheidsdelegatie

1. De in artikel 18 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie kan door het 
Europees Parlement of de Raad te allen 
tijde worden ingetrokken.
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2. De instelling die een interne procedure 
is begonnen om te besluiten of zij de 
bevoegdheidsdelegatie wenst in te trekken, 
streeft ernaar de andere instelling en de 
Commissie hiervan binnen een redelijke 
termijn voordat een definitief besluit 
wordt genomen, op de hoogte te stellen en 
geeft daarbij aan welke gedelegeerde 
bevoegdheden mogelijk worden 
ingetrokken en waarom.
3. Het besluit tot intrekking maakt een 
einde aan de delegatie van de 
bevoegdheden die in het besluit worden 
vermeld. Het besluit treedt onmiddellijk in 
werking of op een latere datum die 
eventueel in het besluit wordt bepaald. 
Het besluit laat de geldigheid van de reeds 
van kracht zijnde gedelegeerde 
handelingen onverlet. Het besluit wordt 
bekendgemaakt in het Publicatieblad van 
de Europese Unie.

Or. en

(Wijziging in verband met de vervanging van de voormalige 'regelgevingsprocedure met 
toetsing' door de nieuwe procedure voor gedelegeerde handelingen overeenkomstig artikel 290 

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

Motivering

Er moet ook in de mogelijkheid worden voorzien een bevoegdheidsdelegatie in te trekken.

Amendement 299
Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 ter
Bezwaar tegen gedelegeerde handelingen
1. Het Europees Parlement of de Raad 
kan bezwaar aantekenen tegen de 
gedelegeerde handeling binnen twee 
maanden na de datum van kennisgeving. 
Op initiatief van het Europees Parlement 
of de Raad wordt deze termijn met twee 



PE439.897v01-00 84/111 AM\809039NL.doc

NL

maanden verlengd.
2. Indien noch het Europees Parlement 
noch de Raad bezwaar heeft aangetekend 
tegen de gedelegeerde handeling, wordt 
deze bekendgemaakt in het Publicatieblad 
van de Europese Unie en treedt zij in 
werking op de daarin vermelde datum.
3. Indien het Europees Parlement of de 
Raad bezwaar aantekent tegen een 
gedelegeerde handeling, treedt deze niet 
in werking. De instelling die bezwaar 
maakt, motiveert haar bezwaar tegen de 
gedelegeerde handeling.

Or. en

(Wijziging in verband met de vervanging van de voormalige 'regelgevingsprocedure met 
toetsing' door de nieuwe procedure voor gedelegeerde handelingen overeenkomstig artikel 290 

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

Motivering

Er moet worden voorzien in een procedure voor bezwaren tegen gedelegeerde handelingen, met 
een termijn van 2+2 maanden. Hierdoor wordt een relatief snelle inwerkingtreding van
onomstreden gevallen mogelijk gemaakt, terwijl er in omstreden gevallen genoeg tijd is om 
bezwaar aan te tekenen.

Amendement 300
Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze bijlage schrappen

Or. pl

Motivering

De bijlage is overbodig vanwege de uitbreiding van het toepassingsgebied van de richtlijn. 
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Amendement 301
Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Categorieën elektrische en elektronische 
apparatuur waarop deze richtlijn van 
toepassing is

Categorieën elektrische en elektronische 
apparatuur waarop deze richtlijn van 
toepassing is

1. Grote huishoudelijke apparaten 1. Grote apparaten

2. Kleine huishoudelijke apparaten 2. Kleine apparaten
3. IT- en telecommunicatieapparatuur 3. IT- en telecommunicatieapparatuur

4. Consumentenapparatuur 4. Consumentenapparatuur
5. Verlichtingsapparatuur 5. Verlichtingsapparatuur

6. Elektrisch en elektronisch gereedschap 
(uitgezonderd grote, niet-verplaatsbare 
industriële installaties)

6. Elektrisch en elektronisch gereedschap 

7. Speelgoed, ontspannings- en 
sportapparatuur

7. Speelgoed, ontspannings- en 
sportapparatuur

8. Medische hulpmiddelen 8. Medische hulpmiddelen

9. Meet- en regelapparatuur met inbegrip 
van industriële meet- en regelapparatuur

9. Meet- en regelapparatuur met inbegrip 
van industriële meet- en regelapparatuur

10. Automaten 10. Automaten

11. Andere elektrische en elektronische 
apparatuur die niet onder een van de 
bovenstaande categorieën vallen.

Or. en

(Ter vervanging van amendement 68 van de rapporteur.)

Motivering

De term "huishoudelijk" leidt tot verwarring en moet derhalve worden geschrapt. Het is moeilijk 
in te zien waarom grote, niet-verplaatsbare industriële installaties niet onder de richtlijn zouden 
moeten vallen, terwijl industriële meet- en regelapparatuur er wel onder valt. In het licht van de 
uiteenlopende toepassingsgebieden van de beperkingen en de daarmee corresponderende 
tijdpaden die van toepassing zijn op verschillende categorieën EEA, moet worden vastgehouden 
aan een lijst van EEA, maar wel aangevuld met een categorie voor alle EEA die niet bij de 
huidige categorieën kan worden ingedeeld. Zo wordt het toepassingsgebied open terwijl de 
mogelijkheid van differentiëring tussen verschillende categorieën behouden blijft.
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Amendement 302
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I - punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Meet- en regelapparatuur met inbegrip 
van industriële meet- en regelapparatuur

9. Meet- en regelapparatuur 

Or. en

Motivering

(Zie bijlage II, punt 9). Het gebruik van identieke benamingen helpt verwarring te voorkomen.

Amendement 303
Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze bijlage schrappen

Or. pl

Motivering

De bijlage is overbodig vanwege de uitbreiding van het toepassingsgebied van de richtlijn. 

Amendement 304
Chris Davies, Dirk Sterckx

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II - punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bindende lijst van producten die onder de 
categorieën van bijlage I vallen:

Bindende lijst van producten die onder de 
categorieën van bijlage I vallen:

1. Grote huishoudelijke apparaten, 
waaronder

1. Grote huishoudelijke apparaten, 
waaronder

Wasmachines Wasmachines

Wasdrogers Wasdrogers
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Vaatwasmachines Vaatwasmachines
Grote huishoudelijke apparaten voor 
koeling, bewaring en opslag van voedsel, 
zoals

Grote huishoudelijke apparaten voor 
koeling, bewaring en opslag van voedsel, 
zoals

Grote koelapparaten, koelkasten, 
diepvriezers

Grote koelapparaten, koelkasten, 
diepvriezers

Grote huishoudelijke apparaten voor de 
bereiding en andere behandelingen van 
voedsel, zoals

Grote huishoudelijke apparaten voor de 
bereiding en andere behandelingen van 
voedsel, zoals

Kooktoestellen, elektrische fornuizen, 
elektrische kookplaten,

Kooktoestellen, elektrische fornuizen, 
elektrische kookplaten,

Magnetrons Magnetrons

Grote toestellen voor de verwarming van 
kamers, bedden en zitmeubelen, zoals

Grote toestellen voor de verwarming van 
kamers, bedden en zitmeubelen, zoals

Elektrische verwarmingsapparatuur, 
elektrische radiatoren,

Elektrische verwarmingsapparatuur, 
elektrische radiatoren, met inbegrip van 
warmtepompunits voor binnen- en 
buitengebruik en single packaged
warmtepompunits met een maximaal 
vermogen van 12 kW,

Ventilatie-, afzuig- en 
airconditioningapparatuur, zoals

Ventilatie-, afzuig- en 
airconditioningapparatuur, zoals

Elektrische ventilatoren Elektrische ventilatoren
Airconditioners Airconditioners, met inbegrip van 

airconditioning units voor binnen- en 
buitengebruik en single packaged 
airconditioning units met een maximaal 
vermogen van 12 kW,

Or. en

Motivering

Indien NIET wordt besloten het toepassingsgebied uit te breiden tot alle elektrische en 
elektronische goederen, dienen airconditioners en warmtepompen te worden opgenomen in de 
richtlijn.
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Amendement 305
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II - punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Meet- en regelapparatuur, waaronder 9. Meet- en regelapparatuur, waaronder
Rookmelders Rookmelders

Verwarmingsregelaars Verwarmingsregelaars
Thermostaten Thermostaten

Meet-, weeg- en afstelapparaten voor 
huishouden of laboratorium

Meet-, weeg- en afstelapparaten voor 
huishoudelijk gebruik

Industriële meet- en regelapparatuur Industriële meet- en regelapparatuur

Or. en

Motivering

Er is sprake van overlapping tussen de definitie van "industriële meet- en regelapparatuur" in 
artikel 3, onder p), en de rubriek onder categorie 9 in bijlage II: "Meet-, weeg- en 
afstelapparaten". Deze rubrieken kunnen allebei laboratoriumapparatuur omvatten die voor 
professionele toepassingen worden gebruikt, maar voor de rubrieken gelden verschillende 
termijnen voor de toepassing.

Amendement 306
Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze bijlage schrappen

Or. pl

Motivering

Deze bijlage is overbodig, omdat de regels voor het vaststellen of aanwijzen van nieuwe stoffen 
voor beperking in de richtlijn, zijn opgenomen in de wijzigingen op artikel 4, lid 7. 
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Amendement 307
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage III schrappen

Or. en

Motivering

Bijlage II dient te worden geschrapt, aangezien er geen duidelijk omlijnde methoden zijn voor de 
opname van stoffen daarin. Bovendien zou een dergelijke bijlage alom tot 
interpretatiemoeilijkheden en verwarring leiden door nog een lijst van chemicaliën vast te 
stellen die moeten worden beoordeeld, maar niet verboden zijn.

Amendement 308
Sergio Berlato

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage III schrappen

Or. it

Motivering

Dit amendement beoogt het schrappen van bijlage III op grond van het feit dat er geen heldere 
methodologie bestaat voor het selecteren van de in de lijst opgenomen stoffen. Bovendien zal 
deze bijlage op mondiaal niveau verkeerd geïnterpreteerd worden. Het opstellen van een andere 
lijst met stoffen die opnieuw beoordeeld moeten worden, maar die nog niet verboden zijn, zal 
slechts verwarring zaaien.

Amendement 309
Åsa Westlund

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In artikel 4, lid 7, bedoelde stoffen In artikel 4, lid 7, bedoelde stoffen
1. Hexabroomcyclododecaan ((HBCDD) 1. Arseenverbindingen
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2. Bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) 2. Beryllium en berylliumverbindingen
3. Butylbenzylftalaat (BBP) 3. Antimoontrioxide
4. Dibutylftalaat (DBP)) 4. Dinickeltrioxide

5. Bisfenol A 
6. Organische broomverbindingen die 
geen broomhoudende brandvertragers 
zijn
7. Organische chloorverbindingen die 
geen chloorhoudende brandvertragers of 
weekmakers zijn

8. Nanomateriaal
9. Zilver-ionen die worden gebruikt in 
biociden
10. Stoffen die aanleiding geven tot zeer 
grote bezorgdheid en die zijn opgenomen 
in een lijst van stoffen als bedoeld in 
artikel 59, lid 1, in Verordening (EG) nr. 
1907/2006

Or. sv

Motivering

Een lijst die voortdurend op deze wijze wordt bijgewerkt, kan een gunstig effect hebben op de 
vervanging van deze stoffen.

Amendement 310
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In artikel 4, lid 7, bedoelde stoffen In artikel 6 bis bedoelde stoffen

1. Hexabroomcyclododecaan ((HBCDD) 1. Polyvinylchloride (PVC)
2. Bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) 2. Nanomaterialen, met name 

asbestachtige koolstofnanobuizen en 
nanozilver

3. Butylbenzylftalaat (BBP)
4. Dibutylftalaat (DBP)

Or. en
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Motivering

Naar deze stoffen moet verder onderzoek worden gedaan alvorens een beslissing over de 
noodzaak van een verbod of van kenmerkingsvereisten kan worden genomen.

Amendement 311
Frédérique Ries, Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Hexabroomcyclododecaan ((HBCDD) 1. Dinitrotolueen
2. Bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) 2. Diaminodifenylmethaan (MDA)
3. Butylbenzylftalaat (BBP) 3. 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xyleen 

(muskusxyleen) 
4. Dibutylftalaat (DBP) 4. Alkanen, chloor (gechloreerde 

paraffines met een korte keten)
5. Aluminiumsilicaat vuurvaste 
keramische vezels
6. Anthraceen
7. Antraceenolie
8. Anthracene oil, antraceenpasta
9. Antraceenolie, antraceenpasta; 
antraceenolie, fractie
10. Antraceenolie, antraceenpasta, 
lichte destillatiefracties
11. Antraceenolie, laag 
antraceengehalte
12. Butylbenzylftalaat (BBP)
13. Bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP)
14. Bis(tributyltin)oxide (TBTO)
15. Kobaltdichloride
16. Diarseenpentaoxide
17. Diarseentrioxide
18. Dibutylftalaat (DBP)
19. Diisobutylftalaat
20. Hexabroomcyclododecaan 
(HBCDD) en alle belangrijke 
geïdentificeerde diastereoisomeren;
21. Loodchromaat
22. Loodchromaatmolybdaatsulfaat 
rood
23. Loodhydrogeenarsenaat
24. Loodsulfochromaat geel
25. Pek, koolteer, hoge temperatuur.
26. Natriumdichromaat
27. Triethyl arseen
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28. Tris(2-chloorethyl)fosfaat
29. Zirkonium-aluminiumsilicaat 
vuurvaste keramische vezels
30. Bisfenol A.

Or. en

Motivering

De Commissie komt terecht met een andere lijst van te herziene chemicaliën die nog niet 
verboden zijn maar een groot risico vormen voor het milieu en de menselijke gezondheid. 
Bovendien is het belangrijk om voor een veilig en samenhangend wetgevingskader te zorgen. 
Daarom moet een duidelijk verband worden gelegd met de ontwerp-lijst van bijzonder 
bedenkelijke stoffen overeenkomstig de autorisatievereisten van artikel 58, lid 2, van de REACH-
verordening. Bisfenol A moet worden toegevoegd aangezien niet minder dan 109 
overheidsstudies tot de conclusie zijn gekomen dat de stof reeds in geringe concentraties 
schadelijk is voor de menselijke gezondheid en het milieu.

Amendement 312
Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage III bis
Toestellen, apparatuur en 
reserveonderdelen van apparatuur die van 
het toepassingsgebied van de richtlijn zijn 
uitgesloten. 
1. Apparatuur die nodig is voor de 
bescherming van de wezenlijke belangen 
van de veiligheid van de lidstaten, met 
inbegrip van wapens, munitie en 
oorlogsmateriaal die voor specifiek 
militaire doeleinden zijn bestemd. 
2. Apparatuur die niet bestemd is om als 
een aparte functionele eenheid of als 
commerciële eenheid op de markt te 
worden gebracht. 
3. Reserveonderdelen voor de reparatie en 
het hergebruik van vóór 1 juli 2006 in de 
handel gebrachte EEA.
4. Reserveonderdelen voor de reparatie en 
het hergebruik van vóór 1 januari 2014 in 
de handel gebrachte medische 
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hulpmiddelen.
5. Reserveonderdelen voor de reparatie en 
het hergebruik van vóór 1 januari 2016 in 
de handel gebrachte medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek. 
6. Reserveonderdelen voor de reparatie en 
het hergebruik van vóór 1 januari 2014 in 
de handel gebrachte meet- en 
regelapparatuur.
7. Reserveonderdelen voor de reparatie en 
het hergebruik van vóór 1 januari 2017 in 
de handel gebrachte industriële meet- en 
regelapparatuur.
8. Reserveonderdelen voor de reparatie en 
het hergebruik van EEA waarvoor 
vrijstelling is verleend en die voor het 
verstrijken van die uitzondering in de 
handel is gebracht.
9. Actieve, implanteerbare medische 
hulpmiddelen. 
10. Samenstellingen van verschillende 
soorten toestellen, gereedschap en andere 
apparatuur die worden gemonteerd, 
geïnstalleerd en bestemd zijn om te 
werken op een specifieke locatie voor 
industrieel gebruik
11. Verbruiksartikelen voor apparatuur 
die niet voldoen aan de definitie van 
elektrische en elektronische apparatuur. 
12. Stoffen die bedoeld zijn om bij 
normale of redelijkerwijs te voorziene 
gebruiksomstandigheden van EEA vrij te 
komen.

Or. pl

Motivering

In de bijlage worden alle mogelijke uitzonderingen van het toepassingsgebied van de richtlijn op 
één plaats samengebracht. Deze bijlage zal worden herzien in het kader van de 
medebeslissingsprocedure. In aanvulling op de oorspronkelijke tekst van de Commissie, worden 
de definities toegevoegd van permanent gemonteerde apparatuur (punt 10) en van de 
overeenkomstig artikel 7, lid 1, onder b) van de REACH-verordening uitgezonderde stoffen die 
opzettelijk door EEA worden afgegeven, zoals toners en inkt (punt 12). De in punt 11 
uitgezonderde verbruiksartikelen zijn zelf geen elektrische of elektronische apparatuur, zoals 
omschreven in de definitie van artikel 3, onder a) van de ontwerprichtlijn.
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Amendement 313
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IV

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verboden stoffen als bedoeld in artikel 4, 
lid 7, en getolereerde 
maximumconcentraties in homogene 
materialen in gewichtsprocent

Verboden stoffen als bedoeld in artikel 4, 
lid 7, en getolereerde 
maximumconcentraties in homogene 
materialen in gewichtsprocent

Deel A
Lood (0,1%) Lood (0,1%)
Kwik (0,1%) Kwik (0,1%)
Cadmium (0,01%) Cadmium (0,01%)
Zeswaardig chroom (0,1%) Zeswaardig chroom (0,1%)
Polybroombifenylen (PBB's) (0,1%) Polybroombifenylen (PBB's) (0,1%)
Polybroomdifenylethers (PBDE’s) (0,1%) Polybroomdifenylethers (PBDE’s) (0,1%)

Deel B
Arseenverbindingen (0,1 %)
Beryllium en berylliumverbindingen 
(0,1 %)
Antimoontrioxide (0,1 %)
Bisfenol A (0,1 %)
Organische broomverbindingen en 
overige gebromeerde brandvertragers 
(0,1 %)
Organische chloorverbindingen en 
overige gechloreerde brandvertragers en 
weekmakers (0,1 %)
Op asbest gelijkende koolstofnanobuisjes 
(detectiegrens)

Polyvinylchloride (pvc) (0,1 %)
Gechloreerde weekmakers (0,1 %)
Bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) (0,1 %)
Butylbenzylftalaat (BBP) (0,1 %)
Dibutylftalaat (DBP) (0,1 %)
Nanozilver (detectiegrens)

Or. de

Motivering

De aan het voorstel van de Commissie toegevoegde stoffen vormen een groot risico voor de 
volksgezondheid en het milieu gedurende hun productie en/of gebruik en nuttige toepassing.
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Amendement 314
Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IV 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verboden stoffen als bedoeld in artikel 4, 
lid 7, en getolereerde 
maximumconcentraties in homogene 
materialen in gewichtsprocent

Verboden stoffen als bedoeld in artikel 4, 
lid 7, en getolereerde 
maximumconcentraties in homogene 
materialen in gewichtsprocent

Deel A
Lood (0,1%) Lood (0,1%)
Kwik (0,1%) Kwik (0,1%)

Cadmium (0,01%) Cadmium (0,01%)
Zeswaardig chroom (0,1%) Zeswaardig chroom (0,1%)

Polybroombifenylen (PBB's) (0,1%) Polybroombifenylen (PBB's) (0,1%)
Polybroomdifenylethers (PBDE’s) (0,1%) Polybroomdifenylethers (PBDE’s) (0,1%)

Deel B
Broomhoudende brandvertragers (0,1 %)
Chloorhoudende brandvertragers (0,1 %)
Polyvinylchloride (PVC) (0,1 %)
Chloorhoudende weekmakers (0,1 %)
Ftalaten die aan de criteria voldoen om te 
worden geclassificeerd als carcinogene, 
mutagene en reproductietoxische stoffen, 
van categorie 1A of 1B, in 
overeenstemming met Verordening (EG) 
nr. 1272/2008.

Or. en

Motivering

De studie van de Commissie over de herschikking van de BGS-richtlijn adviseerde nadrukkelijk 
de beëindiging van de toepassing van organische broomverbindingen, organische 
chloorverbindingen en PVC wegens de problemen die zij in de afvalverwerking veroorzaken. De 
elektronica-industrie is goed op weg in haar wereldwijde initiatief om over te schakelen op "low-
halogen" (gedefinieerd als gebromeerde/gechloreerde brandvertragers en PVC onder de 900 
ppm). Vergelijkbare maatregelen zijn al genomen door fabrikanten van witgoed. Deze vrijwillige 
acties verdienen ondersteuning door duidelijke eisen van de wetgever om gelijke 
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uitgangsposities voor iedereen en voorspelbaarheid voor de markt te creëren.

Amendement 315
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IV

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verboden stoffen als bedoeld in artikel 4, 
lid 7, en getolereerde 
maximumconcentraties in homogene 
materialen in gewichtsprocent

Verboden stoffen als bedoeld in artikel 4, 
lid 7, en getolereerde 
maximumconcentraties in homogene 
materialen in gewichtsprocent

Deel A
Lood (0,1%) Lood (0,1%)

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

Zeswaardig chroom (0,1%) Zeswaardig chroom (0,1%)
Polybroombifenylen (PBB's) (0,1%) Polybroombifenylen (PBB's) (0,1%)

Polybroomdifenylethers (PBDE’s) (0,1%) Polybroomdifenylethers (PBDE’s) (0,1%)

Deel B
Middellangketenige gechloreerde 
paraffines (MKCP's)

Or. en

Motivering

In een aantal studies wordt aanbevolen naast de eerder (bijvoorbeeld in het verslag van Jill 
Evans) genoemde stoffen het gebruik van middellangketenige gechloreerde paraffines (MKCP's) 
te beperken door deze op te nemen in bijlage IV van de BGS-richtlijn (studie van het Duitse 
Umweltbundesamt, ERA-studie). MKCP's worden gebruikt als weekmakers en brandvertragers 
en zijn persistent, bioaccumulerend en toxisch van aard. Deze eigenschappen zijn afdoende 
gedocumenteerd, onder meer in de studie van het Öko-Institut van 2008 (zie eindnoot 5).

Amendement 316
Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IV

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verboden stoffen als bedoeld in artikel 4, Verboden stoffen als bedoeld in artikel 4, 
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lid 7, en getolereerde 
maximumconcentraties in homogene 
materialen in gewichtsprocent

lid 7, en getolereerde 
maximumconcentraties in homogene 
materialen in gewichtsprocent

Lood (0,1%) Lood (0,1%)

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

Zeswaardig chroom (0,1%) Zeswaardig chroom (0,1%)
Polybroombifenylen (PBB's) (0,1%) Polybroombifenylen (PBB's) (0,1%)

Polybroomdifenylethers (PBDE’s) (0,1%) Polybroomdifenylethers (PBDE’s) (0,1%)

Nanozilver (detectiegrens)
Lange meerwandige koolstofnanobuizen 
(detectiegrens)

Or. en

Motivering

Nanozilver wordt reeds als antimicrobiële stof gebruikt in EEA, bijvoorbeeld als coating voor 
mobiele telefoons, of worden zelfs door wasmachines afgegeven. Dergelijke toepassingen zijn 
niet alleen overbodig, zij vormen ook een gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu. 
Koolstofnanobuizen mogen in EEA worden gebruikt, maar er is aangetoond dat zij asbestachtige 
eigenschappen hebben. Gerenommeerde instanties zoals de Royal Commission on 
Environmental Pollution en de Health and Safety Executive van het VK of het Duitse 
Umweltbundesamt hebben hun bezorgdheid geuit over deze nanomaterialen of zelfs het gebruik 
ervan ontraden.

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

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IV bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(Bijlage IV bis)
1. Nanozilver
2. Asbestachtige koolstofnanobuizen
3. Berylliummetaal
4. Berylliumoxide (BeO)

Or. en

Motivering

Voor sommige stoffen heeft het Öko-Institut kenmerking aanbevolen (punt 3 en punt 4) Voor de 
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stoffen onder punt 1 en punt 2 zijn er wetenschappelijke bewijzen dat de blootstelling aan lange 
meerwandige koolstofnanobuizen tot een asbestose-achtige aandoening kan leiden en dat het 
vrijkomen van nanozilverdeeltjes schadelijke effecten kan hebben voor de menselijk gezondheid 
en het milieu. In afwachting van het nodige verdere onderzoek zou kenmerking een eerste stap 
kunnen zijn om een voorzichtige omgang met deze stoffen te bevorderen. Een optimale 
samenhang met de richtlijn ecologisch ontwerp dient te worden gewaarborgd. (Gerelateerd aan 
het amendement tot invoeging van een nieuw streepje 3 in artikel, lid 1, en het amendement tot 
invoeging van een nieuw lid 1 ter in artikel 4.)

Amendement 318
Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze bijlage schrappen

Or. pl

Motivering

Deze bijlage is opgenomen in bijlage V met voortzetting van de nummering. Voor de 
inwerkingtreding van de richtlijn moet de Commissie deze bijlage actualiseren overeenkomstig 
het amendement in artikel 5, lid 4 onder a) en aanpassen aan de vooruitgang van wetenschap en 
techniek. De huidige bijlage VI is gebaseerd op het ERA-rapport met de kennis van 2005.

Amendement 319
Julie Girling

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Apparatuur die ioniserende straling 
gebruikt of detecteert

Schrappen

Or. en

Motivering

In zijn in opdracht van de Commissie uitgevoerde studie (2006-0383) kwam de 
onderzoeksorganisatie ERA tot de slotsom dat de opname van medische hulpmiddelen in het 
toepassingsgebied van de richtlijn mogelijk zou zijn, maar dat de fabrikanten zijn aangewezen 
op bepaalde vrijstellingen. ERA deed tevens de aanbeveling de herbeoordeling van een tijdelijke 
vrijstelling voor lood in soldeer rond het tijdstip van de wijziging van de BGS-richtlijn uit te 
voeren. Naar aanleiding van een nieuw verslag van ERA (2009-0394) hebben fabrikanten van 
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bepaalde complexe medische apparaten vastgesteld dat de betrouwbaarheid daarvan op de 
lange termijn nog niet kan worden gewaarborgd zonder gebruik te maken van lood. Hiermee 
dient rekening te worden gehouden bij de herschikking.

Amendement 320
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Apparatuur die ioniserende straling 
gebruikt of detecteert

Schrappen

Or. en

Motivering

Aangezien de in bijlage I genoemde categorieën 8 (medische hulpmiddelen) en 9 (meet- en 
regelapparatuur) binnen het toepassingsgebied van de richtlijn vallen, is het noodzakelijk om de 
hier opgesomde voorwerpen uit te sluiten, vooral gezien de specialistische toepassing ervan bij 
medische behandelingen en de lange productiecyclus van meet- en regelapparatuur.

Amendement 321
Julie Girling

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI - punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 Lood in loodschermen tegen ioniserende 
straling

5 Lood in loodschermen, collimatoren en 
verstrooiingsbeperkende inrichtingen en 
roosters tegen ioniserende straling

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij het amendement op bijlage VI - inleidende formule.
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Amendement 322
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI - punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 Lood in loodschermen tegen ioniserende 
straling

5 Lood in loodschermen, collimatoren en 
verstrooiingsbeperkende inrichtingen en 
roosters tegen ioniserende straling

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij het amendement op bijlage VI - inleidende formule.

Amendement 323
Julie Girling

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI - punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 Lood in testobjecten voor 
röntgenstraling

6 Lood in testobjecten voor ioniserende 
straling en in röntgenmarkers

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij het amendement op bijlage VI - inleidende formule.

Amendement 324
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI - punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 Lood in testobjecten voor 
röntgenstraling

6 Lood in testobjecten voor ioniserende 
straling en in röntgenmarkers

Or. en
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Motivering

Zie de motivering bij het amendement op bijlage VI - inleidende formule.

Amendement 325
Julie Girling

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI - punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 De bron van radioactieve 
cadmiumisotopen voor draagbare 
röntgenfluorescentiespectrometers 

Sensoren, detectoren en elektroden (plus 
punt 1)

8 De bron van radioactieve 
cadmiumisotopen voor draagbare 
röntgenfluorescentiespectrometers

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij het amendement op bijlage VI - inleidende formule. 

Amendement 326
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI - punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 De bron van radioactieve 
cadmiumisotopen voor draagbare 
röntgenfluorescentiespectrometers 

Sensoren, detectoren en elektroden (plus 
punt 1)

8 De bron van radioactieve 
cadmiumisotopen voor draagbare 
röntgenfluorescentiespectrometers

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij het amendement op bijlage VI - inleidende formule.
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Amendement 327
Julie Girling

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI - punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10 Lood en cadmium in lampen voor 
atoomabsorptiespectroscopie

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.) 

Amendement 328
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI - kopje

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Andere Schrappen

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij het amendement op bijlage VI - inleidende formule.

Amendement 329
Julie Girling

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI - kopje

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Andere Schrappen

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij het amendement op bijlage VI - inleidende formule. 
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Amendement 330
Julie Girling

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI - punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lood in legeringen als supergeleider en 
warmtegeleider bij MRI

Lood in legeringen als supergeleider en 
warmtegeleider bij MRI en MEG

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij het amendement op bijlage VI - inleidende formule. 

Amendement 331
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI - punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lood in legeringen als supergeleider en 
warmtegeleider bij MRI

Lood in legeringen als supergeleider en 
warmtegeleider bij MRI en MEG

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij het amendement op bijlage VI - inleidende formule.

Amendement 332
Julie Girling

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI - punt 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

17 Lood in soldeer voor draagbare 
defibrillatoren voor noodgevallen

17 Lood in soldeer voor

- draagbare defibrillatoren van 
categorie II
- door patiënten gedragen hulpmiddelen 
van categorie II, draagbare ultrasone 
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apparatuur en draagbare apparatuur voor 
het monitoren van patiënten

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij het amendement op bijlage VI - inleidende formule.

Amendement 333
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI - punt 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

17 Lood in soldeer voor draagbare 
defibrillatoren voor noodgevallen

17 Lood in soldeer voor

- draagbare defibrillatoren van 
categorie II
- door patiënten gedragen hulpmiddelen 
van categorie II, draagbare ultrasone 
apparatuur en draagbare apparatuur voor 
het monitoren van patiënten

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij het amendement op bijlage VI - inleidende formule.

Amendement 334
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI - punt 20 bis t/m 20 quatervicies (new)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

20 bis. Lood in soldeer en in 
aansluitingen van componenten en 
aansluitklemmen van apparatuur voor 
Magnetic Resonance Imaging en 
magneto-encefalografie die bij een 
temperatuur van minder dan -50◦C werkt
20 ter. Lood in aansluitingscoatings van 
niet-magnetische componenten die 
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worden gebruikt voor Magnetic 
Resonance Imaging en magneto-
encefalografie, alsmede soldeer dat wordt 
gebruikt om deze niet-magnetische 
componenten te verbinden
20 quater. Lood in soldeer en in 
aansluitingscoatings van componenten 
die worden gebruikt voor de samenstelling 
van printplaten met BGA, CSP, QFN en 
soortgelijke onderdelen, en voor medische 
hulpmiddelen en medische hulpmiddelen 
die voor beeldvormingsdoeleinden zoals 
CT, PET, SPECT, MEG, MRI en 
moleculaire beeldvorming worden 
gebruikt, alsmede voor medische 
hulpmiddelen die voor stralings- en 
deeltjestherapie worden gebruikt
20 quinquies. Lood in soldeer dat wordt 
gebruikt voor de samenstelling van 
printplaten waarop halfgeleidende array 
detectoren, zoals cadmiumzinktelluride-
en pin-grid-array digitale 
röntgendetectoren worden bevestigd
20 sexies. Lood en zeswaardig chroom in 
componenten die specifiek voor 
industriële toepassingen zijn ontworpen 
die niet onder het toepassingsgebied van 
de BGS-richtlijn vallen en worden 
gebruikt in medische hulpmiddelen
20 septies. Lood als droog smeermiddel in 
koper- en aluminiumlegeringen voor de 
toepassing op locaties die aan ioniserende 
straling worden blootgesteld
20 octies. Lood voor vacuümdichte 
dichtingen van beeldversterkers
20 nonies. Zeswaardig chroom in in situ 
alkaliverspreiders
20 decies. Cadmium in het fosforscherm 
van beeldversterkers 
20 undecies. Loodacetaatmarkers in 
stereotactische hoofdsteunen voor CT en 
MRI
20 duodecies. Lood en zeswaardig chroom 
afkomstig uit onderdelen van gebruikte 
röntgenbuizen die in de EU vóór 1 januari 
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2014 in de handel zijn gebracht, 
hergebruikt in nieuwe röntgenbuizen van 
1 januari 2014 tot en met 31 december 
2019.
20 terdecies. Kwik in rechte TL-buizen 
voor bijzondere doeleinden
20 quaterdecies. Lood in het glas van 
kathodestraalbuizen, elektronische 
componenten en fluorescentiebuizen
20 quindecies. Lood als legeringselement 
in staal met een loodgehalte van 
maximaal 0,35 gewichtsprocent, in 
aluminium met een loodgehalte van 
maximaal 0,4 gewichtsprocent en koper 
met een loodgehalte van maximaal 4 
gewichtsprocent
20 sexdecies
- Lood in soldeer met een hoog smeltpunt 

(d.w.z. loodlegeringen met minimaal 85 
gewichtsprocent lood)
- lood in soldeer voor servers, opslag- en 
array-opslagsystemen, en 
netwerkinfrastructuurapparatuur voor 
schakeling, signaalverwerking, 
transmissie en netwerkbeheer voor 
telecommunicatie
- lood in keramische elektronische 
onderdelen (bv. piëzo-elektronische 
inrichtingen)
20 septdecies.Cadmium en 
cadmiumverbindingen gebruikt in 
elektrische contacten en bij het cadmeren, 
behoudens voor toepassingen die 
verboden zijn uit hoofde van Richtlijn 
91/338/EEG van de Raad houdende 
wijziging van Richtlijn 76/769/EEG
20 octodecies.Lood gebruikt in compliante 
penconnectorsystemen
20 novodecie. Lood en cadmium in 
optisch en filterglas
20 vicies.Lood in soldeer bestaande uit 
meer dan twee elementen met een 
loodgehalte van meer dan 80 
gewichtsprocent en minder dan 85 
gewichtsprocent voor de verbinding 
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tussen de pennen en de behuizing van 
microprocessors
20 unvicies.Lood in soldeer voor de 
totstandbrenging van een haalbare 
elektrische verbinding tussen een 
halfgeleider-die en een drager in "flip 
chip"-behuizingen voor geïntegreerde 
schakelingen
20 duovicies.Lood in de finish van 
componenten met een kleine steek met 
uitzondering van connectoren met een 
steek van 0,65 mm of minder met een 
NiFe-bedradingsframe en lood in de 
finish van componenten met een kleine 
steek met uitzondering van connectoren 
met een steek van 0,65 mm of minder met 
een koperen bedradingsframe
20 tervicies.Lood in soldeer voor het 
solderen aan discoïdale en "planar array" 
keramische meerlagencondensators met 
een machinaal aangebracht doorlopend 
gat
20 quatervicies.Loodoxide in 
fritaansmeltingen van vensters voor 
argon- en kryptonlaserbuizen.

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij het amendement op bijlage VI - inleidende formule.

Amendement 335
Julie Girling

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI - punt 20 bis t/m 20 undecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

20 bis. Lood in soldeer en in 
aansluitingen van componenten en 
aansluitklemmen van apparatuur voor 
Magnetic Resonance Imaging en 
magneto-encefalografie die bij een 
temperatuur van minder dan -50◦C werkt
20 ter. Lood in aansluitingscoatings van 
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niet-magnetische componenten die 
worden gebruikt voor Magnetic 
Resonance Imaging en magneto-
encefalografie, alsmede soldeer dat wordt 
gebruikt om deze niet-magnetische 
componenten te verbinden
20 quater. Lood in soldeer dat wordt 
gebruikt voor de samenstelling van 
printplaten waarop halfgeleidende array 
detectoren, zoals cadmiumzinktelluride-
en pin-grid-array digitale 
röntgendetectoren worden bevestigd
20 quinquies. Lood en zeswaardig chroom 
in componenten die specifiek voor 
industriële toepassingen zijn ontworpen 
die niet onder het toepassingsgebied van 
de BGS-richtlijn vallen en worden 
gebruikt in medische hulpmiddelen
20 sexies. Lood als droog smeermiddel in 
koper- en aluminiumlegeringen voor de 
toepassing op locaties die aan ioniserende 
straling worden blootgesteld
20 septies. Lood voor vacuümdichte 
dichtingen van beeldversterkers
20 octies. Zeswaardig chroom in in situ 
alkaliverspreiders
20 nonies. Cadmium in het fosforscherm 
van beeldversterkers 
20 decies. Loodacetaatmarkers in 
stereotactische hoofdsteunen voor CT en 
MRI
20 undecies. Lood en zeswaardig chroom 
afkomstig uit onderdelen van gebruikte 
röntgenbuizen die in de EU vóór 1 januari 
2014 in de handel zijn gebracht, 
hergebruikt in nieuwe röntgenbuizen van 
1 januari 2014 tot en met 31 december 
2019.

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij het amendement op bijlage VI - inleidende formule.
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Amendement 336
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage VI bis
Van het verbod van artikel 4, lid 1, 
uitgesloten toepassingen, wat de categorie 
11 betreft
1. Cadmium in op cadmiumtelluride 
gebaseerde dunnefilmzonnecellen

Or. de

Motivering

Bij invoering van een open toepassingsgebied dienen fotovoltaïsche modules van het 
toepassingsgebied van de richtlijn te worden uitgesloten. Voor de cadmiumtelluride in 
dunnefilmzonnecellen bestaat geen reële vervangingsmogelijkheid. De fotovoltaïsche sector 
wordt gekenmerkt door innovatie. Er is planningszekerheid nodig om de verdere ontwikkeling 
van dergelijke innovaties, die aanzienlijk bijdragen aan het milieu, de werkgelegenheid en de 
economische ontwikkeling, te waarborgen. Tijdelijke uitsluitingen van het toepassingsgebied 
voldoen niet aan deze voorwaarde.

Amendement 337
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage VI bis
Van het verbod van artikel 4, lid 1, 
uitgesloten toepassingen, wat de categorie 
11 betreft
Tenzij anders vermeld, moet vier jaar na 
de in artikel 2, lid 1 bis bedoelde datum 
een einde komen aan de in deze Bijlage 
beschreven toepassingen.

Or. de

Motivering

Cadmium vormt een ernstig risico voor de volksgezondheid en het milieu. Het gebruik ervan in 



PE439.897v01-00 110/111 AM\809039NL.doc

NL

PV-modules moet zo snel mogelijk worden gestopt. Er moet worden voorzien in de mogelijkheid 
om verzoeken in te dienen ter verkrijging van een tijdelijke uitzondering op de richtlijn. Op 
grond van de beschikbare gegevens wordt echter het besluit van de rapporteur om een 
uitzondering te maken voor cadmium in PV-modules, afgewezen.

Amendement 338
Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage VI ter
Aanvraag van een vrijstelling van artikel 
4, lid 1, of van een vernieuwing van een 
dergelijke vrijstelling
Aanvragen kunnen worden ingediend 
door een fabrikant of door elke actor in de 
toeleveringsketen en omvatten ten minste 
het volgende:
a) de naam, het adres en de 
contactgegevens van de aanvrager;
b) informatie over het materiaal of de 
component en het specifieke gebruik van 
de stof in het materiaal en de component 
waarvoor om vrijstelling wordt verzocht, 
en de specifieke eigenschappen van die 
stof;
c) een verifieerbare en van alle nodige 
documentatie voorziene motivering van 
het verzoek om een vrijstelling op de in 
artikel 5 beschreven voorwaarden;
d) een analyse van mogelijke alternatieve 
stoffen, materialen of ontwerpen op 
levenscyclusbasis, met inbegrip van 
eventueel beschikbare informatie en peer-
review-studies over onafhankelijk 
onderzoek en informatie over de 
ontwikkelingsactiviteiten van de 
aanvrager;
e) een analyse van de beschikbaarheid 
van de onder d) bedoelde alternatieven;
f) een vervangingsplan conform 
Verordening (EG) nr. 1907/2006, met 
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inbegrip van een tijdschema voor 
voorgestelde acties van de aanvrager;
g) voor zover nodig, een aanwijzing 
betreffende de informatie die door 
eigendomsrechten is beschermd, vergezeld 
van een verifieerbare staving;
h) een voorstel voor een precieze en 
duidelijke formulering van de vrijstelling;
i) een samenvatting van de aanvraag.

Or. en

Motivering

Dit amendement gaat terug op een soortgelijk amendement dat in de Raad wordt besproken. Aan 
de in de Raad besproken wijzigingen voegt dit amendement de volgende algemene vereisten toe: 
a) een verifieerbare en van alle nodige documentatie voorziene motivering, b) een beoordeling 
met betrekking tot de beschikbaarheid van alternatieven en c) een vervangingsplan.

Amendement 339
Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Indien van toepassing, de aangemelde 
instantie ... (naam, nummer)… heeft een 
… (werkzaamheden beschrijven)… 
uitgevoerd en het certificaat …. 
afgegeven: …

Schrappen

Or. pl

Motivering

Dit punt is overbodig, aangezien er geen geharmoniseerde normen bestaan waarvan de naleving 
door aangemelde instanties gecontroleerd zou kunnen worden. 


