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Ändringsförslag 197
Chris Davies

Förslag till direktiv
Artikel 4 - punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om det föreligger en oacceptabel hälso-
eller miljörisk i samband med 
användningen av ämnen, särskilt de 
ämnen som avses i bilaga III, och som 
behöver åtgärdas på gemenskapsnivå, ska 
förteckningen över förbjudna ämnen i 
bilaga IV ses över med hjälp av en metod 
som grundas på förfarandet i artiklarna 
69 till 72 i förordning (EG) nr 1907/2006.

7. Kommissionen ska ändra förteckningen 
över förbjudna ämnen i bilaga IV om 
förekomsten av ett ämne i WEEE på 
grund av sina farliga egenskaper utgör en 
hälso- eller miljörisk som inte 
kontrolleras på ett adekvat sätt och måste 
hanteras på unionsnivå. 

Sådana åtgärder, som avser att ändra 
icke väsentliga delar i detta direktiv, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 18.2.

Bedömningen av ämnen med avseende på 
framtida begränsningar och undantag i 
enlighet med detta direktiv ska 
– grundas på etablerade vetenskapliga 
rön,
– inbegripa konsekvenserna av alternativ, 
och 
– beakta
a) socioekonomiska överväganden, och
b) tillgången till alternativ och dessas 
tillförlitlighet.
Metoden för att bedöma begränsningar av 
och undantag för ämnen ska beakta de 
positiva och negativa 
hälsokonsekvenserna samt ämnenas och 
deras möjliga alternativs säkerhet, sett till 
– alla relevanta faser i livscykeln, 
inbegripet scenarier för återanvändning, 
materialåtervinning och behandling av 
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WEEE när produkterna är uttjänta,
– okontrollerad eller diffus spridning till 
miljön, och
– arbetstagarnas och miljöns exponering 
för dessa ämnen.
Inbegripande av nya ämnen i bilaga IV 
ska behandlas efter det att kommissionen 
eller en medlemsstat lagt fram 
dokumentation och efter samråd med
– den kommitté som inrättats i enlighet 
med artikel 18 i direktiv 2006/12/EG,
– riskbedömningskommittén inom 
Europeiska kemikaliemyndigheten, som 
inrättats i enlighet med förordning (EG) 
nr 1907/2006,
– berörda parter, inbegripet ekonomiska 
aktörer, materialåtervinningsföretag, 
behandlingsaktörer, miljöorganisationer 
samt fackliga organisationer och 
konsumentorganisationer.
I dokumentationen ska det hänvisas till 
eventuella kemikaliesäkerhetsrapporter
eller riskbedömningar som lagts fram i 
enlighet med förordning (EG) 
nr 1907/2006 och eventuella relevanta 
riskbedömningar som lagts fram i 
enlighet med andra EU-förordningar eller 
EU-direktiv.

Or. en

Motivering

Framtida begräsningar av och undantag för ämnen inom ramen för RoHS-direktivet måste 
grundas på en omfattande bedömning där det tas särskild hänsyn till de senaste vetenskapliga 
rönen. Detta ändringsförslag syftar till att garantera att kriterierna och förfarandet för 
bedömningen är tydliga och otvetydiga.

Ändringsförslag 198
Bogusław Sonik

Förslag till direktiv
Artikel 4 - punkt 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om det föreligger en oacceptabel hälso-
eller miljörisk i samband med 
användningen av ämnen, särskilt de 
ämnen som avses i bilaga III, och som 
behöver åtgärdas på gemenskapsnivå, ska 
förteckningen över förbjudna ämnen i 
bilaga IV ses över med hjälp av en metod 
som grundas på förfarandet i artiklarna 
69 till 72 i förordning (EG) nr 1907/2006.
Sådana åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 18.2.

7. Kommissionen ska med beaktande av 
försiktighetsprincipen genomföra en 
översyn och justering av förteckningen 
över förbjudna ämnen i bilaga IV om det 
framkommer att ett ämne i 
EEE-produkter eller i avfallet från 
EEE-produkter har skadlig inverkan på 
den miljövänliga återvinningen och 
bortskaffandet av uttjänta EEE-produkter 
eller om den inverkar negativt på 
människors hälsa eller miljön under 
användningen av dessa EEE-produkter 
eller under behandlingen av avfall från 
dem. I samband med detta ska 
kommissionen välja en metod för 
granskning och ändring av bilaga IV som 
tar särskild hänsyn till om ämnet
a) kan ha negativ inverkan på 
möjligheterna att förbereda 
EEE-produkterna för återanvändning 
eller för återanvändning av material från 
WEEE,
b) kan leda till okontrollerat eller diffus 
spridning i miljön av sådana ämnen eller 
av farliga restprodukter eller 
nedbrytningsprodukter under 
förberedande för återanvändning, 
återvinning eller annan bearbetning av 
material från WEEE,
c) kan leda till oacceptabel exponering av 
arbetstagare som deltar i insamlingen 
eller bearbetningen av WEEE.
En sådan metod kräver överensstämmelse 
med annan lagstiftning om kemiska 
ämnen, särskilt förordning (EG) 
nr 1907/2006 (Reach), och att den får stöd 
i de erfarenheter som erhållits under 
tillämpningen av denna lagstiftning, samt 
Europeiska kemikaliemyndighetens 
(Echa) rekommendationer och riktlinjer 
vad gäller förteckningen över ämnen med 
hög riskprofil. 
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Att föra in förbjudna ämnen i bilaga IV 
ska bedömas på initiativ från 
kommissionen eller efter begäran från 
medlemsstaterna. De åtgärder, som avser 
att ändra icke väsentliga delar i detta 
direktiv, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel 18.2.

Or. pl

Motivering

Kommissionen bör följa särskilda riktlinjer när den utarbetar ändringarna till bilaga IV, den 
viktigaste i detta direktiv. Dessa riktlinjer har utarbetats så att de i första hand beaktar 
bristerna i förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) vad gäller bedömningen av ämnena, dvs. 
WEEE-fasen, med hänsyn till återanvändning, materialåtervinning och okontrollerade 
miljöutsläpp. Kommissionen bör också beakta Echas riktlinjer om förteckningen över ämnen 
med hög riskprofil när den föreslår att nya ämnen förs in i direktivet.

Ändringsförslag 199
Sergio Berlato

Förslag till direktiv
Artikel 4 - punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om det föreligger en oacceptabel hälso-
eller miljörisk i samband med 
användningen av ämnen, särskilt de 
ämnen som avses i bilaga III, och som 
behöver åtgärdas på gemenskapsnivå, ska 
förteckningen över förbjudna ämnen i 
bilaga IV ses över med hjälp av en metod 
som grundas på förfarandet i artiklarna 
69 till 72 i förordning (EG) nr 1907/2006.
Sådana åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 18.2.

7. Om det föreligger en oacceptabel hälso-
eller miljörisk kopplad till ett ämne i 
samband med materialåtervinning, 
återvinning eller bortskaffande av WEEE 
kan kommissionen, med beaktande av 
yttrandet från 
Europeiska kemikaliemyndighetens 
riskbedömningskommitté, se över 
förteckningen över förbjudna ämnen i 
bilaga IV med hjälp av en metod som 
grundar sig på följande kriterier:

a) Belägg för att de befintliga åtgärderna 
inte räcker till för att på ett adekvat sätt 
kontrollera den risk som ämnet medför 
när det finns i WEEE.
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b) Information om hälso- och 
miljöriskerna i samband med tillverkning, 
användning och bortskaffande av 
alternativen
c) En jämförande bedömning av ämnet 
och det föreslagna 
alternativet/alternativen.
d) En motivering till varför det krävs 
åtgärder på EU-nivå och en begränsning 
är den lämpligaste åtgärden sett till 
effektivitet, genomförbarhet och möjlighet 
till övervakning.
e) Den utsträckning i vilken nyttan för 
konsumentsäkerheten överstiger risken 
med ämnet i WEEE.
Kommissionen ska i tillämpliga delar 
använda samma metod för att stryka ett 
ämne från förteckningen över förbjudna 
ämnen i bilaga IV.
Innan bilaga IV ändras ska 
kommissionen bland annat samråda med 
tillverkare av elektriska och elektroniska 
produkter, materialåtervinningsföretag, 
behandlingsaktörer, miljöorganisationer 
samt fackliga organisationer och 
konsumentorganisationer. Kommissionen 
ska på sin webbplats offentliggöra 
samtliga förslag och motiveringar till 
detta och ge berörda parter möjlighet att 
inkomma med kommentarer. 
Kommissionen ska beakta de inkomna 
åsikterna och vidarebefordra dessa till 
den kommitté som avses i artikel 18. 
Sådana åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 18.2.

Or. it

Motivering

Genom detta ändringsförslag ger lagstiftaren tydliga politiska riktlinjer för kommissionen vad 
gäller framtagandet av en metod för översyn av bilaga IV. Metoden bör vara riskbaserad och 
ta hänsyn till vetenskapliga belägg för såväl det ämne som föreslås inlemmas i bilaga IV som 
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alternativen till det.

Ändringsförslag 200
Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Artikel 4 - punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om det föreligger en oacceptabel hälso-
eller miljörisk i samband med 
användningen av ämnen, särskilt de 
ämnen som avses i bilaga III, och som 
behöver åtgärdas på gemenskapsnivå, ska 
förteckningen över förbjudna ämnen i 
bilaga IV ses över med hjälp av en metod 
som grundas på förfarandet i artiklarna 
69 till 72 i förordning (EG) nr 1907/2006.
Sådana åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 18.2.

7. Om ett ämne medför en oacceptabel 
hälso- eller miljörisk i samband med 
materialåtervinning, återvinning eller 
bortskaffande av WEEE får 
kommissionen, med beaktande av 
yttrandena från 
riskbedömningskommittén och 
Europeiska kemikaliemyndighetens 
kommitté för socioekonomisk analys se 
över förteckningen över förbjudna ämnen 
i bilaga IV på grundval av en metod som 
inbegriper samtliga följande kriterier:

1. Belägg för att de befintliga åtgärderna 
inte räcker till för att på ett adekvat sätt 
hantera den risk som ämnet medför när 
det finns i WEEE.
2. Information om hälso- och 
miljöriskerna i samband med tillverkning, 
användning och bortskaffande av 
alternativen.
3. En jämförande bedömning av ämnet 
och det eller de föreslagna alternativen.
4. En motivering till varför det krävs 
åtgärder på EU-nivå och en begränsning 
är den lämpligaste åtgärden sett till 
effektivitet, genomförbarhet och möjlighet 
till övervakning.
5. Den utsträckning i vilken fördelarna 
för konsumentsäkerheten överstiger 
risken med ämnet i WEEE.
Kommissionen ska i tillämpliga delar 
använda samma metod för att stryka ett 
ämne från förteckningen över förbjudna 
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ämnen i bilaga IV. Innan bilaga IV 
ändras ska kommissionen bland annat 
samråda med tillverkare av elektriska och 
elektroniska produkter, 
materialåtervinningsföretag, 
behandlingsaktörer, miljöorganisationer 
samt fackliga organisationer och 
konsumentorganisationer. Kommissionen 
ska på sin webbplats offentliggöra 
samtliga förslag och motiveringar och ge 
berörda parter möjlighet att yttra sig. 
Kommissionen ska beakta de inkomna 
synpunkterna och vidarebefordra dessa 
till den kommitté som avses i artikel 18.
Sådana åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 18.2.

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag ger lagstiftaren tydliga politiska riktlinjer för kommissionen vad 
gäller framtagandet av en metod för översyn av bilaga IV. Metoden bör vara riskbaserad och 
ta hänsyn till vetenskapliga belägg för både det ämne som det föreslås ska inlemmas i 
bilaga IV och alternativen till det.

Ändringsförslag 201
Christofer Fjellner

Förslag till direktiv
Artikel 4 - punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om det föreligger en oacceptabel hälso-
eller miljörisk i samband med 
användningen av ämnen, särskilt de ämnen 
som avses i bilaga III, och som behöver 
åtgärdas på gemenskapsnivå, ska 
förteckningen över förbjudna ämnen i 
bilaga IV ses över med hjälp av en metod 
som grundas på förfarandet i 
artiklarna 69 till 72 i förordning (EG) 
nr 1907/2006. Sådana åtgärder, som avser 

7. Om det föreligger en oacceptabel hälso-
eller miljörisk i samband med 
användningen av ämnen, särskilt de ämnen 
som avses i bilaga III, och som behöver 
åtgärdas på gemenskapsnivå, ska 
förteckningen över förbjudna ämnen i 
bilaga IV ses över med hjälp av den metod 
som fastställs i artiklarna 69 till 72 i 
förordning (EG) nr 1907/2006.
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att ändra icke väsentliga delar i detta 
direktiv, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 18.2.

Metoden för att utvärdera ämnen inom 
ramen för detta direktiv ska i synnerhet 
grundas på etablerade vetenskapliga rön, 
representativa och tillförlitliga uppgifter 
och eventuella relevanta 
kemikaliesäkerhetsrapporter eller 
riskbedömningar som lagts fram i 
enlighet med förordning (EG) 
nr 1907/2006. Metoden ska bland annat 
inbegripa en konsekvensbedömning av 
alternativen och beakta
a) socioekonomiska konsekvenser,
b) tillgången till och tillförlitligheten hos 
alternativ,
c) de positiva och negativa 
hälsokonsekvenserna samt ämnenas och 
deras möjliga alternativs säkerhet, sett till 
– alla relevanta faser i livscykeln, 
inbegripet scenarier för återanvändning, 
materialåtervinning och behandling av 
WEEE när produkterna är uttjänta,
– okontrollerad eller diffus spridning till 
miljön, och
– arbetstagarnas och miljöns exponering 
för dessa ämnen.
För att bidra till en hög skyddsnivå för 
människors hälsa och miljön ska metoden 
vara förenlig med annan 
kemikalielagstiftning, särskilt 
förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) 
och den lärdom som dragits av 
tillämpningen av denna lagstiftning.

Or. en

Motivering

För att undvika negativa miljö- och hälsokonsekvenser är det viktigt att bedöma 
konsekvenserna av en utfasning i förväg. Reach-förordningen stadgar om en metod för att 
begränsa ämnen, som också bör gälla för RoHS-direktivet. I detta ändringsförslag belyses 
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vissa aspekter som måste bedömas innan man fattar beslut om att ändra bilaga IV till RoHS-
direktivet. Det beaktar även det särskilda värdet av att RoHS-direktivet fokuserar extra 
mycket på EEE-produkternas avfallsfas. Man måste se till att alternativen inte medför 
oförutsedda negativa konsekvenser.

Ändringsförslag 202
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 4 - punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om det föreligger en oacceptabel hälso-
eller miljörisk i samband med 
användningen av ämnen, särskilt de ämnen 
som avses i bilaga III, och som behöver 
åtgärdas på gemenskapsnivå, ska 
förteckningen över förbjudna ämnen i 
bilaga IV ses över med hjälp av en metod 
som grundas på förfarandet i 
artiklarna 69 till 72 i förordning (EG) 
nr 1907/2006. Sådana åtgärder, som avser 
att ändra icke väsentliga delar i detta 
direktiv, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel 18.2.

7. Om det föreligger en oacceptabel hälso-
eller miljörisk i samband med 
användningen av ämnen, särskilt de ämnen 
som avses i bilaga III, och som behöver 
åtgärdas på gemenskapsnivå, ska 
förteckningen över förbjudna ämnen i 
bilaga IV ses över med hjälp av en metod 
som grundas på förfarandet i 
artiklarna 69 till 72 i förordning (EG) 
nr 1907/2006. Bedömningen av ämnen 
med avseende på framtida begränsningar 
och undantag i enlighet med detta direktiv 
ska

– vara grundad på etablerade 
vetenskapliga rön,
– inbegripa konsekvenserna av alternativ, 
och
– beakta
a) socioekonomiska överväganden
b) tillgången till alternativ och dessas 
tillförlitlighet
Metoden för att bedöma begränsningar av 
och undantag för ämnen ska i synnerhet 
beakta de positiva och negativa 
hälsokonsekvenserna samt ämnenas och 
deras möjliga alternativs säkerhet, sett till
– alla relevanta faser i livscykeln, 
inbegripet scenarier för återanvändning, 
materialåtervinning och behandling av 
WEEE när produkterna är uttjänta,
– okontrollerad eller diffus spridning till 
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miljön,
– arbetstagarnas och miljöns exponering 
för dessa ämnen.
Denna metod ska garantera största 
möjliga överensstämmelse med annan 
kemikalielagstiftning, särskilt 
förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach), 
och den lärdom som dragits av 
tillämpningen av denna lagstiftning. 
Hänvisning ska i synnerhet göras till 
eventuella relevanta 
kemikaliesäkerhetsbedömningar eller 
riskbedömningar.

Or. en

Motivering

Kriterierna för denna bedömning måste vara så exakta och otvetydiga som möjligt, så att 
framtida ytterligare begränsningar av ämnen garanterat kommer att vara välgrundade.

Ändringsförslag 203
Julie Girling

Förslag till direktiv
Artikel 4 - punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om det föreligger en oacceptabel hälso-
eller miljörisk i samband med 
användningen av ämnen, särskilt de ämnen 
som avses i bilaga III, och som behöver 
åtgärdas på gemenskapsnivå, ska 
förteckningen över förbjudna ämnen i 
bilaga IV ses över med hjälp av en metod 
som grundas på förfarandet i 
artiklarna 69 till 72 i förordning (EG) 
nr 1907/2006.

7. Om det föreligger en oacceptabel hälso-
eller miljörisk i samband med 
användningen av ämnen, särskilt de ämnen 
som avses i bilaga III, och som behöver 
åtgärdas på gemenskapsnivå, ska 
förteckningen över förbjudna ämnen i 
bilaga IV ses över med hjälp av en metod 
som grundas på förfarandet i 
artiklarna 69 till 72 i förordning (EG) 
nr 1907/2006.

Sådana åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv, ska antas 
i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 18.2.

Bedömningen av ämnen med avseende på 
framtida begränsningar och undantag i 
enlighet med detta direktiv ska

– grundas på etablerade vetenskapliga 
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rön,
– inbegripa konsekvenserna av alternativ,
– beakta
a) socioekonomiska överväganden
b) tillgången till alternativ och deras 
tillförlitlighet.
Metoden för att bedöma begränsningar av 
och undantag för ämnen ska beakta de 
positiva och negativa 
hälsokonsekvenserna samt ämnenas och 
deras möjliga alternativs säkerhet, sett till
– alla relevanta faser i livscykeln, 
inbegripet scenarier för återanvändning, 
materialåtervinning och behandling av 
WEEE när produkterna är uttjänta,
– okontrollerad eller diffus spridning till 
miljön,
– arbetstagarnas och miljöns exponering 
för dessa ämnen.
Denna metod ska garantera största 
möjliga överensstämmelse med annan 
kemikalielagstiftning, särskilt 
förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach), 
och den lärdom som dragits av 
tillämpningen av denna lagstiftning. 
Hänvisning ska i synnerhet göras till 
eventuella relevanta 
kemikaliesäkerhetsbedömningar eller 
riskbedömningar. 

Or. en

Motivering

Framtida begränsningar av och undantag för ämnen inom ramen för RoHS-direktivet måste 
grundas på en vetenskaplig bedömning. Kriterierna för denna bedömning måste vara så 
exakta och otvetydiga som möjligt, så att framtida ytterligare begränsningar av ämnen 
garanterat kommer att vara välgrundade. Man måste se till att alternativen inte medför 
oförutsedda negativa konsekvenser.

Ändringsförslag 204
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Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Förslag till direktiv
Artikel 4 - punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om det föreligger en oacceptabel hälso-
eller miljörisk i samband med 
användningen av ämnen, särskilt de ämnen 
som avses i bilaga III, och som behöver 
åtgärdas på gemenskapsnivå, ska 
förteckningen över förbjudna ämnen i 
bilaga IV ses över med hjälp av en metod 
som grundas på förfarandet i artiklarna 
69 till 72 i förordning (EG) nr 1907/2006.
Sådana åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 18.2.

7. Om det föreligger en oacceptabel hälso-
eller miljörisk i samband med 
användningen av ämnen, särskilt de ämnen 
som avses i bilaga III, och som behöver 
åtgärdas på gemenskapsnivå, ska 
förteckningen över förbjudna ämnen i 
bilaga IV ses över i enlighet med det 
förfarande som anges i artiklarna 69–73 i 
förordning (EG) nr 1907/2006.

Det är mycket viktigt att utvärderingen av 
dessa ämnen grundas på vetenskapligt 
representativa och tillförlitliga uppgifter, 
med en bedömning av de befintliga och 
förutsebara positiva och negativa 
konsekvenserna. Utvärderingsmetoden 
ska bland annat inbegripa en 
konsekvensbedömning av 
ersättningsalternativen (tillgänglighet och 
genomförbarhet) och beakta såväl 
miljöaspekter och vetenskapliga aspekter 
som ekonomiska och sociala aspekter, 
genom produktens hela livscykel.
I syfte att bidra till en hög nivå på hälso-
och miljöskyddet ska denna metod vara 
förenlig med förordning (EG) 
nr 1907/2006.
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 18.2.

Or. fr

Motivering

För att undvika negativ inverkan på miljön och folkhälsan av ett förbud mot vissa ämnen är 
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det viktigt att först bedöma konsekvenserna av en sådan åtgärd. I Reach-förordningen 
beskrivs ett lämpligt förfarande för hur man ska begränsa användningen av vissa kemiska 
ämnen. Detta bör även gälla för RoHS-direktivet. 

Ändringsförslag 205
Åsa Westlund

Förslag till direktiv
Artikel 4 - punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om det föreligger en oacceptabel hälso-
eller miljörisk i samband med 
användningen av ämnen, särskilt de ämnen 
som avses i bilaga III, och som behöver 
åtgärdas på gemenskapsnivå, ska 
förteckningen över förbjudna ämnen i 
bilaga IV ses över med hjälp av en metod 
som grundas på förfarandet i artiklarna 69 
till 72 i förordning (EG) nr 1907/2006.
Sådana åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 18.2.

7. Om det föreligger en hälso- eller 
miljörisk i samband med användningen av 
ämnen, särskilt de ämnen som avses i 
bilaga III, och som behöver åtgärdas på 
gemenskapsnivå, ska förteckningen över 
förbjudna ämnen i bilaga IV ses över med 
hjälp av en metod som grundas på 
förfarandet i artiklarna 69 till 72 i 
förordning (EG) nr 1907/2006. Sådana 
åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande
med kontroll som avses i artikel 18.2.

Or. sv

Motivering

Begreppet ”oacceptabel hälso- eller miljörisk” är ett begrepp som snarare anger resultatet 
av en bedömning än startpunkten för en sådan bedömning.

Ändringsförslag 206
Frédérique Ries

Förslag till direktiv
Artikel 4 - punkt 7 - stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska på grundval av nya 
rekommendationer om inbegripande av 
ämnen i bilaga IV till förordning (EG) 
nr 1907/2006 föreslå att dessa ämnen 
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inbegrips i bilaga III.

Or. en

Motivering

Den prioriterade översynen inom ramen för bilaga III bör vara tydligt kopplad till specifika 
kriterier grundade på ”kandidatlistan” och rekommendationen om att ett ämne ska 
inbegripas i bilaga XIV till förordning (EG) nr 1907/2006.

Ändringsförslag 207
Christofer Fjellner

Förslag till direktiv
Artikel 4 - punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Innan bilaga IV ändras ska samråd 
hållas med berörda parter, särskilt 
tillverkare av EEE-produkter (inbegripet 
små och medelstora företag), tillverkare 
av ämnen som används i EEE-produkter 
samt miljö- och
konsumentskyddsorganisationer.
Ett samrådsforum ska inrättas för detta 
ändamål. Kommissionen ska på sin 
webbplats offentliggöra samtliga förslag 
och motiveringar och ge berörda parter 
möjlighet att yttra sig om dessa.
Kommissionen ska offentliggöra samtliga 
inkomna synpunkter och beakta dem i sitt 
arbete.

Or. en
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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.

Ändringsförslag 208
Bogusław Sonik

Förslag till direktiv
Artikel 4 - punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Kommissionen ska anta ingående 
föreskrifter för provtagning, kontroll av 
elektroniska produkter och framläggande 
av intyg på överensstämmelse när det 
gäller efterlevnaden av 
maximikoncentrationen i artikel 4.2, och 
särskilt beakta de små och medelstora 
företagens möjligheter.

Or. pl

Motivering

RoHS-direktivet innehåller inga hänvisningar till några som helst normer, vilket gör det 
mycket svårt för tillverkare att uppfylla kraven från de marknadsövervakande myndigheterna 
i olika medlemsstater. Detta leder till höga kostnader. Om kommissionen skulle lägga fram ett 
dokument som skulle utgöra normen för medlemsstaterna om hur överensstämmelsen med 
direktivet ska kontrolleras skulle den bidra till att undvika obefogade kostnader och att de 
marknadsövervakande myndigheterna ömsesidigt måste erkänna kontrollresultat.

Ändringsförslag 209
Bogusław Sonik

Förslag till direktiv
Artikel 4 - punkt 7b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

7b. Kommissionen ska utarbeta en norm 
som fastställer hur materialdeklarationen 
ska genomföras för EEE-produkters 
material, komponenter och delar. 
Materialdeklarationen ska innehålla 
uppgifter om koncentrationen av 
reglerade ämnen i EEE-produkterna, 
uppgifter om utställaren av deklarationen, 
undantag som gäller en komponent eller 
en del av EEE-produkten samt andra 
uppgifter som ska definieras av 
kommissionen.

Or. pl

Motivering

Kostnaderna för teknisk dokumentation och intyg om genomförd kontroll om 
överensstämmelse med RoHS-direktivet är mycket höga för små- och medelstora företag. 
Kraven på uppgiftslämning får i dessa kristider inte vara alltför betungande för dessa. Därför 
föreslås ett ersättningsdokument som små- och medelstora företag kan använda för att 
meddela sitt antagande om överensstämmelse med direktivet. Det är viktigt att detta dokument 
betraktas som teknisk dokumentation av medlemsländernas övervakningsmyndigheter.

Ändringsförslag 210
Jill Evans

Förslag till direktiv
Artikel 5 - punkt 1 - inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska anta följande 
åtgärder i syfte att anpassa bilagorna till 
den vetenskapliga och tekniska 
utvecklingen:

1. I syfte att anpassa
bilagorna V, VI och VIa till den 
vetenskapliga och tekniska utvecklingen
ska kommissionen genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 18 anta 
åtgärder som

Or. en

(Hänger samman med ersättningen av det f.d. ”föreskrivande förfarandet med kontroll” med 
det nya förfarandet med delegerade akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.)
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Motivering

Kommissionen bör endast ha behörighet att fatta beslut om vissa bilagor – de som avser 
undantag (bilagorna V, VI och VIa).

Ändringsförslag 211
Bogusław Sonik

Förslag till direktiv
Artikel 5 - punkt 1 - inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska anta följande 
åtgärder i syfte att anpassa bilagorna till 
den vetenskapliga och tekniska 
utvecklingen:

1. Kommissionen ska anta följande 
åtgärder i syfte att anpassa bilagorna till 
den vetenskapliga och tekniska 
utvecklingen och med beaktande av de 
kriterier som fastställs i artikel 4.7, 
särskilt vad gäller miljövänlig återvinning 
och bortskaffning av WEEE:

Or. pl

Motivering

Denna rättelse preciserar kommissionens uppgifter när det gäller anpassningen av bilagorna 
till vetenskapliga och tekniska utvecklingen. Kommissionens uppgift är ett välinformerat och 
försiktigt beslutsfattande, särskilt vid förfarandena för undantag, så att det inte leder till 
konflikt med Reach-lagstiftningen och så att de ambitiösa miljömålen bibehålls.

Ändringsförslag 212
Bogusław Sonik

Förslag till direktiv
Artikel 5 - punkt 1 - led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Alla nödvändiga ändringar för bilaga II utgår

Or. pl

Motivering

Denna ändring syftar till att göra texten mer konsekvent. Innehållet i denna punkt har helt 
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och hållet införts i den föreslagna artikeln 5.1.

Ändringsförslag 213
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 5 - punkt 1 - led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Fastställa nivån på den tillåtna 
maximikoncentrationen för varje ämne 
som förtecknas i bilaga IV.

Or. en

Motivering

Precis som i det befintliga RoHS-direktivet måste det fastställas maximikoncentrationer för 
varje nytt begränsat ämne.

Ändringsförslag 214
Bogusław Sonik

Förslag till direktiv
Artikel 5 - punkt 1 - led b - inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Inkludera EEE-produkter i
bilagorna V och VI när något av följande 
villkor är uppfyllt:

b) Inkludera EEE-produkter av typen A i
bilaga V när något av följande villkor är 
uppfyllt:

Or. pl

Motivering

Det huvudsakliga målet med denna ändring är att funktionellt skilja undantagen åt enligt typ. 
Undantag av typen A innebär att ersättningar finns tillgängliga men inte kan användas på 
grund av de tekniska produktionsvillkoren. Undantag av typen B innebär vetenskapligt 
relaterade problem och att inga ersättningar finns tillgängliga som skulle kunna uppvisa 
samma fysikalisk-kemiska egenskaper och som således skulle kunna fylla samma funktion. 
Denna ändring erkänner det faktum att förändringar i produktionsteknik är enklare att 
genomföra än förändringar som kräver forskning i nya material för att uppfylla de krav som 
ges i direktivet.
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Ändringsförslag 215
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Förslag till direktiv
Artikel 5 - punkt 1 - led b - strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Ersättningsprodukternas tillgång och 
tillförlitlighet är inte säkrad.

– Ersättningsprodukternas tillgång och 
tillförlitlighet är inte säkrad.
Kommissionen ska vara uppmärksam på 
monopolsituationer eller 
immaterialrättsliga begränsningar som 
kan vara en underliggande orsak till att 
det finns otillräcklig tillgång till 
ersättningsprodukter. Sådana situationer 
ska nämnas i respektive utvärderingar av 
ansökningar om undantag, och det bör 
avges rekommendationer om hur denna 
situation ska rättas till i syfte att öka 
distributionen av en ersättningsprodukt.

Or. en

Motivering

Immaterialrättsliga begränsningar och monopolsituationer vad gäller ersättningsämnen eller 
nya alternativa konstruktioner kan påverka tillgänglighetsaspekten vid undantagsförfarandet. 
Om ett undantag skulle beviljas på grund av otillräcklig tillgång som hänger samman med 
sådana immaterialrättsliga begränsningar eller monopolsituationer bör detta framgå tydligt i 
utvärderingen. Det bör avges rekommendationer om att förändra denna situation för att 
skapa incitament för spridning av innovationer.

Ändringsförslag 216
Åsa Westlund

Förslag till direktiv
Artikel 5 - punkt 1 - led b - stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om de negativa miljö- eller 
hälsokonsekvenser eller konsekvenser för 
konsumentsäkerhet eller socioekonomiska 
faktorer som orsakas av ersättningen med 

Om de negativa miljö- eller 
hälsokonsekvenser eller konsekvenser för 
konsumentsäkerhet som orsakas av 
ersättningen med andra ämnen sannolikt 
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andra ämnen sannolikt kommer att vara
större än de fördelar för miljö, hälsa, 
konsumentsäkerhet eller socioekonomiska 
faktorer som en sådan ersättning kan 
medföra.

kommer att vara större än de fördelar för 
miljö, hälsa eller konsumentsäkerhet som 
en sådan ersättning kan medföra.

Or. sv

Ändringsförslag 217
Bogusław Sonik

Förslag till direktiv
Artikel 5 - punkt 1 - led b - strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Om det från vetenskaplig eller teknisk 
synpunkt inte är praktiskt möjligt att 
bortskaffa eller ersätta dem genom en 
förändrad konstruktion eller genom 
material och komponenter som inte kräver 
sådana material eller ämnen som avses i 
artikel 4.1.

Om det från teknisk synpunkt är svårt eller 
inte praktiskt möjligt att bortskaffa eller 
ersätta dem genom en förändrad 
konstruktion eller genom material och 
komponenter som inte kräver sådana 
material eller ämnen som avses i 
artikel 4.1.

Or. pl

Motivering

Det huvudsakliga målet med denna ändring är att funktionellt skilja undantagen åt enligt typ. 
Undantag av typen A är sådana där undantag finns tillgängliga men inte kan användas på 
grund av de tekniska produktionsvillkoren. Undantag av typen B innebär vetenskapligt 
relaterade problem och att inga ersättningar finns tillgängliga som skulle kunna uppvisa 
samma fysikalisk-kemiska egenskaper och som således skulle kunna fylla samma funktion. 
Denna ändring erkänner det faktum att förändringar i produktionsteknik är enklare att 
genomföra än förändringar som kräver forskning i nya material för att uppfylla de krav som 
ges i direktivet.

Ändringsförslag 218
Bogusław Sonik

Förslag till direktiv
Artikel 5 - punkt 1 - led bb(nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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bb) Inkludera material och komponenter i 
EEE-produkter av typen B i bilaga V när 
något av följande villkor är uppfyllt: 
Om det ur vetenskaplig synpunkt är svårt 
eller inte praktiskt möjligt på grund av 
delarnas och ämnenas fysikalisk-kemiska 
egenskaper att bortskaffa eller ersätta 
dem genom en förändrad konstruktion 
eller genom material och komponenter 
som inte kräver sådana material eller 
ämnen som avses i artikel 4.1.
Ersättningsprodukternas tillgång och 
tillförlitlighet är inte säkrad.

Or. pl

Motivering

Ändringen i artikel 5.1bb är en del av omstruktureringen av bilaga V. Det huvudsakliga målet 
med denna ändring är iakttagelsen att en del av de redan godkända ersättningarna inte 
hänför sig till tekniska ändringar, utan att de har att göra med elementens fysikaliska 
egenskaper. För att ersättningar ska kunna användas i dessa fall krävs grundläggande 
forskning och framtagande av nya material, vilka därefter ska föras in i produktionen. 
(Denna ändring bör beaktas tillsammans med ändringarna av 
artiklarna 5.1bb, 5.1, 5.1cc, 5.2 och 5.2a samt av bilagorna V och VI.)

Ändringsförslag 219
Bogusław Sonik

Förslag till direktiv
Artikel 5 - punkt 1 - led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Stryka material och komponenter för 
EEE-produkter från bilagorna V och VI
där bestämmelserna i b) inte längre 
uppfylls.

c) Efter ett år stryka material och 
komponenter för EEE-produkter av typen 
A från bilaga V där bestämmelserna i b) 
inte längre uppfylls.

Or. pl

Motivering

Denna ändring gör att bara undantag av typen A kan strykas i bilaga V. Undantag av typen B 
måste först ändras till typ A innan de kan strykas. Tidsperioden på ett år efter beslutet om 
strykning och innan det faktiska kravet träder i kraft för samtliga medlemsstater är nödvändig 
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för att produktionen ska kunna fortsätta utan avbrott, för att förhindra ekonomiska förluster 
och förluster i lagerhållningen samt för att hindra att onödigt avfall genereras. (Denna 
ändring bör beaktas tillsammans med ändringarna av 
artiklarna 5.1bb, 5.1, 5.1cc, 5.2 och 5.2a samt av bilagorna V och VI.)

Ändringsförslag 220
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Artikel 5 - punkt 1 - stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sådana åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 18.2.

Sådana åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv ska ses över 
med hjälp av en metod som grundas på 
förfarandet i artiklarna 69 till 72 i 
förordning (EG) nr 1907/2006. Dessa 
åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar av detta direktiv ska antas 
i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 18.2.

Or. de

Motivering

Man hänvisar redan i artikel 4.7 till Reach-instrumenten för att begränsa ämnen. Enligt 
artikel 69 i Reach-förordningen kommer dock dessa instrument också att omfattas av en 
översyn av nuvarande begränsningar. Följaktligen bör Reach-instrumenten och 
bestämmelsen enligt artikel 5.1 c tas över i sin helhet. Enligt denna bestämmelse bör det 
också gå att stryka ett ämne efter en kontroll av undantagen.

Ändringsförslag 221
Bogusław Sonik

Förslag till direktiv
Artikel 5 - punkt 1 - led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Ändra undantag av typen B till typ A 
där bestämmelserna i artikel 5.1bb inte 
längre uppfylls.
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Or. pl

Motivering

Denna ändring handlar om övergången av ett undantag från området för grundforskning till 
området för allmän tillämpning. När en lösning som inte längre kräver förekomsten av 
reglerade ämnen och element upphör bestämmelserna i artikel 5.1bb att uppfyllas. Detta 
undantag ändras på kommissionens begäran till ett undantag av typen A som har att göra 
med spridning av teknik. (Denna ändring bör beaktas tillsammans med ändringarna av 
artiklarna 5.1bb, 5.1, 5.1cc, 5.2 och 5.2a samt av bilagorna V och VI.)

Ändringsförslag 222
Jill Evans

Förslag till direktiv
Artikel 5 - punkt 1 - stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sådana åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 18.2.

Sådana åtgärder ska antas enskilt.

Or. en

(Hänger samman med ersättningen av det f.d. ”föreskrivande förfarandet med kontroll” med 
det nya förfarandet med delegerade akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.)

Motivering

För närvarande lägger kommissionen fram olika förslag till undantag som ett paket. Därför 
blir beslut om undantag som till sitt innehåll är fullständigt oberoende av varandra 
ihopkopplade. För att motsätta sig ett undantag skulle rådet och parlamentet således vara 
tvungna att motsätta sig alla föreslagna undantag. Eftersom detta inte alltid är lämpligt kan 
det de facto sätta lagstiftarens kontrollrätt på spel. Beslut om undantag och upphävande av 
undantag bör fattas från fall till fall på grundval av de enskilda omständigheterna.

Ändringsförslag 223
Bogusław Sonik

Förslag till direktiv
Artikel 5 - punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Åtgärder som antagits i enlighet med 
punkt 1 b ska ha en längsta giltighetstid på 
fyra år som kan förnyas. Kommissionen 
ska besluta i god tid om ansökningar om 
förnyelse som lämnas in senast 18 månader 
innan undantaget upphör att gälla.

2. Åtgärder av typen A som antagits i 
enlighet med punkt 1 b ska kontrolleras 
vart fjärde år. Vid kontrollen ska 
kommissionen, med beaktande av 
vetenskapliga och tekniska rön, fastställa 
om bestämmelserna i b) inte längre 
uppfylls. Om bestämmelserna i b) 
fortfarande uppfylls ska kommissionen 
förlänga undantagets giltighetstid till 
tiden för nästa kontroll. Anmälan om nytt 
undantag ska göras av företagaren eller 
dennes företrädare i enlighet med 
artikel 5a.

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)

Ändringsförslag 224
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 5 - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Åtgärder som antagits i enlighet med 
punkt 1 b ska ha en längsta giltighetstid 
på fyra år som kan förnyas.
Kommissionen ska besluta i god tid om
ansökningar om förnyelse som lämnas in
senast 18 månader innan undantaget 
upphör att gälla.

2. För åtgärder som antagits i enlighet med 
punkt 1 b ska det anges ett datum för en 
översyn som ska ske för varje fall för sig 
av inbegripandet av material och 
användningar EEE-produkter i 
bilagorna V och VI. Förfarandet för att 
fastställa ett undantags giltighetstid ska i 
synnerhet beakta hur lång tidsperiod som 
krävs för att släppa ut EEE-produkter 
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som innehåller alternativa ämnen på 
marknaden samt produktens tekniska 
funktionalitet och tillförlitlighet. 
En ansökan om undantag eller förnyelse 
ska lämnas in till kommissionen senast 
30 månader innan undantaget upphör att 
gälla.
Kommissionen ska besluta om en ansökan 
om undantag eller förnyelse senast
9 månader efter det att ansökan lämnats 
in. 
Om kommissionen beslutar att inte förnya 
ett undantag ska den offentliggöra en 
motivering till detta samt de inkomna 
synpunkterna.

Or. en

Motivering

Den patentlösning som kommissionen föreslagit genom att fastställa en maximal 
giltighetsperiod på fyra år för samtliga RoHS-undantag fungerar inte i praktiken. Med tanke 
på cyklerna för innovationsinvesteringar avseende EEE-produkter med långsiktiga 
produktutvecklingsplaner är de föreslagna tidsperioderna orealistiska. En realistisk och 
berättigad tidsperiod bör fastställas från fall till fall.

Ändringsförslag 225
Chris Davies

Förslag till direktiv
Artikel 5 - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Åtgärder som antagits i enlighet med 
punkt 1 b ska ha en längsta giltighetstid 
på fyra år som kan förnyas. Kommissionen 
ska besluta i god tid om ansökningar om 
förnyelse som lämnas in senast 
18 månader innan undantaget upphör att 
gälla.

2. Åtgärder som antagits i enlighet med 
punkt 1 b kan förnyas från fall till fall och 
ska gälla tills kommissionen beslutar 
antingen att förnya eller upphäva 
undantaget inom ramen för en 
tidsbegränsad översyn, förutsatt att en 
ansökan om förnyelse lämnas in senast 
18 månader innan undantaget upphör att 
gälla. Kommissionen ska senast 
sex månader innan undantaget upphör att
gälla besluta om ansökningar om förnyelse 
som lämnas in inom den fastställda 
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tidsfristen.
Kommissionen ska inom 12 månader efter 
det att den mottagit en ansökan om 
undantag för produkter som för 
närvarande inte berörs besluta huruvida 
undantaget ska beviljas eller avslås.
a) När kommissionen beslutar att 
inbegripa material och komponenter av 
EEE-produkter i bilagorna V och VI ska 
den specificera
– de specifika material och komponenter 
av EEE-produkter som ska inbegripas i 
bilagorna V och VI,
– om tillämpligt, hur numreringen i 
bilagorna V och VI ska ändras, 
– övergångsbestämmelser: 
– det eller de datum då 
undantaget/undantagen kommer att 
antingen förnyas eller upphävas (nedan 
kallat ”översynsdatum”). 
Kommissionen ska för varje ansökan om 
undantag bekräfta mottagandet och 
tilldela ansökan ett nummer som ska 
användas vid all korrespondens som rör 
ansökan till dess att översynen betraktas 
som avslutad. Ansökningar om 
inbegripande av material och 
komponenter av EEE-produkter i 
bilagorna V och VI ska innehålla den 
information som fastställs i enlighet med 
artikel 6 efter det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 18.2.
b) När kommissionen beslutar att stryka 
material och komponenter av 
EEE-produkter från bilagorna V och VI 
ska den för varje undantag specificera 
– vilka material och komponenter av 
EEE-produkter som ska strykas från 
bilagorna V och VI och/eller, när 
åtgärderna begränsar ett eller flera 
befintliga undantags räckvidd, vilka 
ändringar som måste göras i fråga om 
material och komponenter av 
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EEE-produkter i bilagorna V och VI,
– om tillämpligt, hur numreringen i 
bilagorna V och VI ska ändras,
– övergångsbestämmelser:
– det eller de datum då material och 
komponenter av EEE-produkter kommer 
att strykas från bilagorna V och VI.

Or. en

Motivering

Det är olämpligt att begränsa alla undantag till samma fyraårsperiod. Det är vettigare att 
besluta om undantagsperioden från fall till fall, men detta kräver ett insynsvänligt förfarande 
som medför ett tydligt rättsläge och förutsägbarhet. Det bör fastställas en tidsfrist för 
kommissionens behandling av nya undantag, så att det skapas ett tydligare rättsläge.

Ändringsförslag 226
Christofer Fjellner

Förslag till direktiv
Artikel 5 - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Åtgärder som antagits i enlighet med 
punkt 1 b ska ha en längsta giltighetstid på 
fyra år som kan förnyas. Kommissionen 
ska besluta i god tid om ansökningar om 
förnyelse som lämnas in senast 
18 månader innan undantaget upphör att 
gälla.

2. För åtgärder som antagits i enlighet med 
punkt 1 b ska det anges ett datum för en 
översyn som ska ske för varje fall för sig 
av inbegripandet av material och 
användningar EEE-produkter i bilagorna 
V och VI. 
Förfarandet för att fastställa ett 
undantags giltighetstid ska i synnerhet 
beakta hur lång tidsperiod som krävs för 
att släppa ut EEE-produkter som 
innehåller alternativa ämnen på 
marknaden samt produktens tekniska 
funktionalitet och tillförlitlighet. 
En ansökan om undantag eller förnyelse 
ska lämnas in till kommissionen senast 
30 månader innan undantaget upphör att 
gälla.
Kommissionen ska besluta om en ansökan
om undantag eller förnyelse senast 



PE439.897v01-00 30/111 AM\809039SV.doc

SV

9 månader efter det att ansökan 
inkommit.

Om kommissionen beslutar att inte förnya 
ett undantag ska den offentliggöra en 
motivering till detta och de inkomna 
synpunkterna.

Or. en

Motivering

Målet måste vara att främja innovation och framställa mer miljövänliga produkter. 
Produktionscyklerna varierar kraftigt från en produkt till en annan – vissa har korta 
produktionscykler och andra längre. Det måste därför finnas flexibilitet i tidsperioderna för 
undantagen. På detta sätt skulle man kunna bevilja undantag utifrån vad som är realistiskt 
och möjligt, i stället för att begränsa undantagen till fyra år.

Ändringsförslag 227
Julie Girling

Förslag till direktiv
Artikel 5 - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Åtgärder som antagits i enlighet med 
punkt 1 b ska ha en längsta giltighetstid på 
fyra år som kan förnyas. Kommissionen 
ska besluta i god tid om ansökningar om 
förnyelse som lämnas in senast 
18 månader innan undantaget upphör att 
gälla.

2. För åtgärder som antagits i enlighet med 
punkt 1 b ska det anges ett giltighetsdatum 
för inbegripandet av material och 
användningar av EEE-produkter i 
bilagorna V och VI från fall till fall.

Förfarandet för att fastställa 
giltighetsdatumet ska i synnerhet beakta 
hur lång tidsperiod som krävs för att 
släppa ut EEE-produkter som innehåller 
alternativa ämnen på marknaden samt 
produktens tekniska funktionalitet och 
tillförlitlighet.
Ansökningar om förnyelse ska göras 
senast 18 månader innan ett undantag 
upphör att gälla och kommissionen ska 
besluta om en ansökning om förnyelse 
senast 6 månader innan det befintliga
undantaget upphör att gälla. I fall då 
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undantaget inte förnyas ska det 
förekomma en minimiperiod på minst 
18 månader innan undantaget upphör att 
gälla, så att den ekonomiska aktören får 
tid att anpassa sig till detta.

Or. en

Motivering

Den patentlösning som kommissionen föreslagit genom att fastställa en maximal 
giltighetsperiod på fyra år för samtliga RoHS-undantag fungerar inte i praktiken. Det är 
också viktigt att fastställa en tydlig tidsfrist för kommissionens beslut om en eventuell 
förnyelse av undantaget. Om undantaget inte beviljas kommer den föreslagna perioden på 
18 månader att ge tillverkaren möjlighet att anpassa sig till denna situation.

Ändringsförslag 228
Åsa Westlund

Förslag till direktiv
Artikel 5 - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Åtgärder som antagits i enlighet med 
punkt 1 b ska ha en längsta giltighetstid på 
fyra år som kan förnyas. Kommissionen 
ska besluta i god tid om ansökningar om 
förnyelse som lämnas in senast 18 månader 
innan undantaget upphör att gälla.

2. Åtgärder som antagits i enlighet med 
punkt 1 b ska ha en giltighetstid på upp till 
fyra år, om vilken beslut ska fattas från 
fall till fall, för kategorierna 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 10 och 11 i bilaga I och en längsta 
giltighetstid på upp till åtta år, om vilken 
beslut ska fattas från fall till fall, för 
kategorierna 8 och 9 i bilaga I. 
Undantagen kan förnyas. Kommissionen 
ska besluta senast 6 månader innan 
undantaget upphör att gälla om 
ansökningar om förnyelse som lämnas in 
senast 18 månader innan undantaget 
upphör att gälla. Om kommissionen anser 
att det behövs mer tid än tiden fram till 
dess att undantaget upphör att gälla för 
förfarandena för lagstadgad certifiering 
eller för att garantera tillräcklig tillgång 
till ersättningsprodukter ska den bevilja 
en extra frist efter det att undantaget 
upphört att gälla. Varaktigheten på den 
extra fristen ska avgöras från fall till fall 
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och ska inte överstiga 18 månader från 
det att undantaget upphör att gälla.
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv, ska antas 
i enlighet med artikel 290 i 
EUF-fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 229
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 5 - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Åtgärder som antagits i enlighet med 
punkt 1 b ska ha en längsta giltighetstid på 
fyra år som kan förnyas. Kommissionen 
ska besluta i god tid om ansökningar om 
förnyelse som lämnas in senast 
18 månader innan undantaget upphör att 
gälla.

2. För åtgärder som antagits i enlighet med 
punkt 1 b ska det anges ett giltighetsdatum 
för inbegripandet av material och 
användningar EEE-produkter i 
bilagorna V och VI från fall till fall.
Förfarandet för att fastställa 
giltighetsdatumet ska i synnerhet beakta 
hur lång tidsperiod som krävs för att 
släppa ut EEE-produkter som innehåller 
alternativa ämnen på marknaden samt 
produktens tekniska funktionalitet och 
tillförlitlighet. Kommissionen ska besluta 
om ansökningar om förnyelse senast 
9 månader efter det att en ansökan om 
förnyelse lämnats in. Ansökan om 
förnyelse ska lämnas in senast 27 månader
innan undantaget upphör att gälla.

Or. en

Motivering

Den patentlösning som kommissionen föreslagit fungerar inte i praktiken. Med tanke på 
cyklerna för innovation och investeringar avseende EEE-produkter med långsiktiga 
produktutvecklingsplaner är de föreslagna tidsperioderna orealistiska. En realistisk 
tidsperiod bör fastställas från fall till fall.
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Ändringsförslag 230
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Artikel 5 - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Åtgärder som antagits i enlighet med 
punkt 1 b ska ha en längsta giltighetstid på 
fyra år som kan förnyas. Kommissionen 
ska besluta i god tid om ansökningar om 
förnyelse som lämnas in senast 18 månader 
innan undantaget upphör att gälla.

2. Åtgärder som antagits i enlighet med 
punkt 1 b ska ha en giltighetstid på upp till 
fyra år. På grundval av de uppgifter som 
anges i ansökan kan en längre 
undantagsperiod undantagsvis beviljas, 
som ska avgöras från fall till fall.
Senast 9 månader efter det att ansökan 
har lämnats in ska kommissionen besluta 
om en ansökan om undantag eller 
förnyelse av ett undantag. Ansökan om 
förnyelse ska lämnas in senast 18 månader 
innan undantaget upphör att gälla.

Om kommissionen avslår en ansökan om 
förnyelse ska den bevilja en extra frist för 
utsläppande på marknaden av produkten, 
utom i fall då fortsatt utsläppande på 
marknaden skulle medföra en oacceptabel 
hälso- eller miljörisk. Den extra fristen 
ska inte överskrida 6 månader för 
utsläppandet på marknaden och 
ytterligare 18 månader för ibruktagandet 
av den berörda produkten.

Or. en

Motivering

De specifika behoven inom flera olika industrisektorer bör återspeglas på ett bättre sätt i 
texten än vad som är fallet i ändringsförslag 42 i förslaget till betänkande. Exempelvis har ett 
antal medicinska produkter (t.ex. utrustning för bilddiagnostik eller kirurgiska robotar) har 
långa utvecklingscykler (5–8 år). Den extra frist på 18 månader som föredraganden föreslår 
skulle därför inte vara tilläckligt lång för viktiga medicinska produkter. Dessutom måste det 
finnas möjlighet att förlänga tidsperioden från fall till fall, på grundval av en lämplig 
motivering.

Ändringsförslag 231
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Jill Evans

Förslag till direktiv
Artikel 5 - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Åtgärder som antagits i enlighet med 
punkt 1 b ska ha en längsta giltighetstid på 
fyra år som kan förnyas. Kommissionen 
ska besluta i god tid om ansökningar om 
förnyelse som lämnas in senast 
18 månader innan undantaget upphör att 
gälla.

2. Åtgärder som antagits i enlighet med 
punkt 1 b ska ha en giltighetstid på upp till
fyra år, om vilken beslut ska fattas från 
fall till fall och som kan förnyas.

Or. en

(Delvis ersättning av föredragandens ändringsförslag 42. Hänger samman med 
ändringsförslaget om en ny artikel 5.2c.)

Motivering

Det bör klargöras att beslut om undantag ska fattas från fall till fall. Det bör uttryckligen 
anges hur kommissionens ska fatta sådana beslut, och det bör fastställas tydliga tidsfrister, i 
en separat punkt i denna artikel.

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

Förslag till direktiv
Artikel 5 - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Åtgärder som antagits i enlighet med 
punkt 1 b ska ha en längsta giltighetstid på 
fyra år som kan förnyas. Kommissionen 
ska besluta i god tid om ansökningar om 
förnyelse som lämnas in senast 18 månader 
innan undantaget upphör att gälla.

2. Åtgärder som antagits i enlighet med 
punkt 1 b ska ha en giltighetstid på upp till 
fyra år, om vilken beslut ska fattas från 
fall till fall, för kategorierna 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 10 och 11 i bilaga I och en längsta 
giltighetstid på upp till åtta år, om vilken 
beslut ska fattas från fall till fall, för 
kategorierna 8 och 9, industriella 
instrument, i bilaga I. Undantagen kan 
förnyas. Kommissionen ska beakta de 
socioekonomiska konsekvenserna när den 
beslutar hur länge ett undantag ska gälla.
Kommissionen ska senast 6 månader 
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innan undantaget upphör att gälla besluta 
om ansökningar om förnyelse som lämnas 
in senast 18 månader innan undantaget 
upphör att gälla. Om kommissionen anser 
att det behövs mer tid än tiden fram till 
dess att undantaget upphör att gälla för 
förfarandena för lagstadgad certifiering 
eller för att garantera tillräcklig tillgång 
till ersättningsprodukter ska den bevilja 
en extra frist efter det att undantaget 
upphört att gälla. Varaktigheten på den 
extra fristen ska avgöras från fall till fall 
och ska inte överstiga 18 månader från 
det att undantaget upphör att gälla. För 
de specifika undantagen i 
bilagorna V, VI, och VIa ska de viktigaste 
datumen och tidsfristerna anges, det vill 
säga undantagets sista giltighetsdatum, 
tidsfristen för ansökan om förnyelse och 
sista datumet för övergångsperioden i 
händelse att förnyelse inte beviljas. Om en 
ansökan om förnyelse har inkommit före 
sista ansökningsdatum men det inte 
fattats något beslut inom den tidsfrist som 
beskrivs ovan ska undantagen förbli 
giltiga efter översynsdatumet fram till dess 
att det fattats ett beslut om ansökan om 
förnyelse.
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv, ska antas 
i enlighet med artikel 290 i fördraget.

Or. en

Motivering

Det behövs tydliga uppgifter om tidsfrister och andra datum kopplade till 
undantagsförfarandet för att skapa ett tydligare rättsläge och ge de sökande 
planeringsutrymme. Alla nyligen beviljade och förnyade undantag bör förbli giltiga efter 
översynsdatumet fram till dess att det fattats ett beslut om ansökan om förnyelse, förutsatt att 
en ansökan ställs till kommissionen senast den sista ansökningsdagen. För medicinska 
produkter (kategori 8) och industriella övervaknings- och kontrollinstrument (i kategori 9) 
bör det beviljas undantag på högst åtta år.
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Ändringsförslag 233
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 5 - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Åtgärder som antagits i enlighet med 
punkt 1 b ska ha en längsta giltighetstid på 
fyra år som kan förnyas. Kommissionen 
ska besluta i god tid om ansökningar om 
förnyelse som lämnas in senast 18 månader 
innan undantaget upphör att gälla.

2. Åtgärder som antagits i enlighet med 
punkt 1 b ska ha en längsta giltighetstid på 
fyra år som kan förnyas. Åtgärder som 
antagits i enlighet med punkt 1 b ska ha 
en giltighetstid på åtta år för 
användningar som ingår i kategori 9, 
industriella övervaknings- och 
kontrollinstrument, och kan förnyas.
Kommissionen ska besluta i god tid om 
ansökningar om förnyelse som lämnas in 
senast 18 månader innan undantaget 
upphör att gälla.

Or. en

Motivering

Undantag för industriella övervaknings- och kontrollinstrument bör upphöra att gälla vart 
åttonde år på grund av den långa omarbetningsperiod som behövs för att uppfylla de höga 
tillförlitlighetsnormerna inom sektorn. Det finns inga tillförlitliga ersättningsprodukter för 
mycket viktiga tillämpningar såsom bly i strålningsavskärmning som används vid behandling 
av cancer, och det kommer att ta årtionden innan sådana ersättningsprodukter kommer ut på 
marknaden. Produktkonstruktionerna ändras vart 7–10 år. Därför bör det vara tillåtet med en 
giltighetsperiod på åtta år för undantag för industriella tillämpningar som ingår i kategori 9.

Ändringsförslag 234
Bogusław Sonik

Förslag till direktiv
Artikel 5 - punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Åtgärder av typen B som antagits i 
enlighet med punkt 1 bb ska kontrolleras 
vart tionde år, med möjlighet till 
förlängning. Kommissionen ska, på 
grundval av inkomna anmälningar 
kompletterade med egna vetenskapliga 
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och tekniska rön, fastställa om 
bestämmelserna i bb) inte längre uppfylls. 
Om kommissionen beslutar att 
bestämmelserna i punkt 1 bb fortfarande 
uppfylls ska kommissionen förlänga 
undantagets giltighetstid och sätta ett 
datum för nästa kontroll, varvid det måste 
ha förflutit minst 5 år sedan den senaste 
kontrollen. Anmälningar om tilldelning 
av undantag eller om förlängning av 
sådana ska lämnas in av företagaren eller 
dennes företrädare i enlighet med artikel 
5a.

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.

Ändringsförslag 235
Chris Davies

Förslag till direktiv
Artikel 5 - punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. I fall då undantaget inte beviljas eller 
förnyas ska det förekomma en 
övergångsperiod på minst 12 månader, så 
att den ekonomiska aktören får tid att 
anpassa sig till detta. Om kommissionen 
anser att denna övergångsperiod behöver 
vara längre än 12 månader kan den 
förlängas från fall till fall.

Or. en



PE439.897v01-00 38/111 AM\809039SV.doc

SV

Motivering

I detta ändringsförslag föreslås det att en övergångsperiod på 12 månader skulle kunna 
införas som standardperioden för produktanpassning i händelse att ett undantag inte förnyas 
eller inte beviljas.

Ändringsförslag 236
Jill Evans

Förslag till direktiv
Artikel 5 - punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Ansökningar om beviljande eller 
förnyande av ett undantag från artikel 4.1 
ska ställas till kommissionen i enlighet 
med bilaga VIb. En ansökan om förnyelse 
av ett undantag ska uppdatera den 
ursprungliga ansökan på så sätt att den 
senaste situationen återspeglas.

Or. en

(Hänger samman med ändringsförslaget om införande av en ny bilaga VIb och till 
ändringsförslaget om strykning av artikel 6.1, första strecksatsen.)

Motivering

Detta ändringsförslag grundas på de pågående diskussionerna i rådet. Det bör finnas tydliga 
krav på dem som ansöker om ett undantag eller om förnyelse av ett undantag. En ansökan om 
förnyelse måste uppdateras så att den återspeglar den senaste situationen.

Ändringsförslag 237
Jill Evans

Förslag till direktiv
Artikel 5 - punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Kommissionen ska 
a) skriftligen bekräfta att ansökan tagits 
emot inom 15 dagar från mottagandet; 
i bekräftelsen ska datumet för 
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mottagandet av ansökan anges,
b) utan dröjsmål underrätta 
medlemsstaterna om ansökan samt ge 
dem tillgång till den och all 
kompletterande information som 
sökanden lämnat in,
c) göra en sammanfattning av ansökan 
allmänt tillgänglig.

Or. en

Motivering

Det bör klargöras vad kommissionen inledningsvis ska göra när den mottar en ansökan.

Ändringsförslag 238
Jill Evans

Förslag till direktiv
Artikel 5 - punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. Ansökningarna ska lämnas in senast 
18 månader innan förbudet börjar gälla 
respektive undantaget upphör att gälla. 
Ansökningarna ska lämnas in senast 
6 månader innan förbudet börjar gälla 
respektive undantaget upphör att gälla.
Kommissionen ska beakta de 
socioekonomiska konsekvenserna när den 
beslutar hur länge ett undantag eller ett 
förnyat undantag ska gälla. Om 
kommissionen anser att det behövs mer 
tid än tiden fram till dess att förbudet 
börjar gälla respektive undantaget upphör 
att gälla för att garantera tillräcklig 
tillgång till ersättningsprodukter ska den 
bevilja en extra frist efter det att förbudet 
börjar gälla eller undantaget upphör att 
gälla. Varaktigheten på den extra fristen 
ska avgöras från fall till fall och ska inte 
överstiga 18 månader från det att förbudet 
börjar gälla eller undantaget upphör att 
gälla.
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Kommissionen ska anta dessa åtgärder 
genom delegerade akter i enlighet med 
artikel 18.

Or. en

(Delvis ersättning av föredragandens ändringsförslag 42. Hänger samman med ersättningen 
av det f.d. ”föreskrivande förfarandet med kontroll” med det nya förfarandet med delegerade 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.)

Motivering

De ekonomiska aktörerna kräver en tydlig rättslig situation i fråga om undantag. Det bör 
därför finnas ett sista beslutsdatum för kommissionen. För att möjliggöra en riktig 
anpassning när förbudet börjar gälla eller efter det att undantaget upphör att gälla bör en 
extra frist på upp till 18 månader kunna beviljas. Detta innebär en övergångsperiod på upp 
till 24 månader, vilket skulle ge de ekonomiska aktörerna tillräckligt med tid för anpassning, 
enligt vad de själva anser. Socioekonomiska överväganden ska beaktas när man beslutar hur 
länge ett undantag ska gälla.

Ändringsförslag 239
Jill Evans

Förslag till direktiv
Artikel 5 - punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Innan bilagorna ändras ska 
kommissionen bland annat samråda med 
tillverkare av elektriska och elektroniska 
produkter, materialåtervinningsföretag, 
behandlingsaktörer, miljöorganisationer 
samt fackliga organisationer och 
konsumentorganisationer.

3. Innan bilagorna V, VI och VIa ändras 
ska kommissionen bland annat samråda 
med ekonomiska aktörer, 
materialåtervinningsföretag, 
behandlingsaktörer, miljöorganisationer 
samt fackliga organisationer och 
konsumentorganisationer. De synpunkter 
som kommissionen erhåller i samband 
med detta samråd ska offentliggöras. 
Kommissionen ska redogöra för den 
erhållna informationen och göra den 
tillgänglig för allmänheten.

Or. en

Motivering

Kommissionen bör enbart ha befogenhet att ändra vissa bilagor genom delegerade akter. 
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Begreppet ekonomisk aktör bör användas i överensstämmelse med ändringen av 
definitionerna. I den sista delen återinförs bestämmelserna i RoHS 1.0 i modifierad form. Det 
anges att synpunkterna ska göras tillgängliga för allmänheten och den rådande praxisen med 
offentliga samråd mellan intressenterna kodifieras. Hänvisningen till kommittéförfarandet 
utgår eftersom detta förfarande inte längre existerar till följd av artikel 290 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag 240
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Artikel 5 - punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Innan bilagorna ändras ska 
kommissionen bland annat samråda med 
tillverkare av elektriska och elektroniska 
produkter, materialåtervinningsföretag, 
behandlingsaktörer, miljöorganisationer 
samt fackliga organisationer och 
konsumentorganisationer.

3. Innan bilagorna ändras ska 
kommissionen genomföra en 
konsekvensbedömning. Den ska också 
samråda med tillverkare av elektriska och 
elektroniska produkter, 
materialåtervinningsföretag, 
behandlingsaktörer, miljöorganisationer 
samt fackliga organisationer och 
konsumentorganisationer.

Or. en

Motivering

Det är absolut nödvändigt att det görs en fullständig konsekvensbedömning grundad på 
vetenskapliga belägg innan det fattas beslut om begränsningar av nya ämnen inom ramen för 
RoHS. Utan en grundlig bedömning av alternativen är det omöjligt att på ett adekvat sätt 
fastställa huruvida den föreslagna begränsningen skulle medföra nettovinster för folkhälsan 
och miljön.

Ändringsförslag 241
Chris Davies

Förslag till direktiv
Artikel 5 - punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Innan bilagorna ändras ska 
kommissionen bland annat samråda med 
tillverkare av elektriska och elektroniska 

3. Innan bilagorna ändras ska 
kommissionen genomföra en 
konsekvensbedömning. Den ska också 
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produkter, materialåtervinningsföretag, 
behandlingsaktörer, miljöorganisationer 
samt fackliga organisationer och 
konsumentorganisationer.

samråda med tillverkare av elektriska och 
elektroniska produkter, 
materialåtervinningsföretag, 
behandlingsaktörer, miljöorganisationer 
samt fackliga organisationer och 
konsumentorganisationer.

Or. en

Ändringsförslag 242
Bogusław Sonik

Förslag till direktiv
Artikel 5 - punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Under förutsättning att material eller 
komponenter omfattas av bilagorna 
V och VI till detta direktiv, baserat på 
artikel 5.1 b i detta direktiv, ska även 
dessa användningar anses som 
undantagna från kraven på tillstånd i 
artikel 58.2 i förordning (EG) 
nr 1907/2006.

utgår

Or. pl

Motivering

Artikel 5.4 skapar rättslig osäkerhet mellan RoHS-direktivet och Reach-förordningen. Ett 
undantag som bedömts på grundval av kriterierna i RoHS-direktivet kan inte påverka 
bestämmelserna i Reach-förordningen. Det skulle även skapa kaos bland företagarna, 
eftersom de inte skulle veta var de ska söka information.

Ändringsförslag 243
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Artikel 5 - punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Under förutsättning att material eller 
komponenter omfattas av bilagorna V och 

4. Under förutsättning att material eller 
komponenter omfattas av bilagorna V och 
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VI till detta direktiv, baserat på 
artikel 5.1 b i detta direktiv, ska även dessa 
användningar anses som undantagna från 
kraven på tillstånd i artikel 58.2 i 
förordning (EG) nr 1907/2006.

VI till detta direktiv, baserat på 
artikel 5.1 b i detta direktiv, ska även dessa 
användningar anses som undantagna från 
kraven på tillstånd i artikel 58.2 i 
förordning (EG) nr 1907/2006 under 
giltighetsperioden för det undantag som 
beviljats i enlighet med detta direktiv.
Under förutsättning att ett ämne har 
godkänts i enlighet med 
förordning (EG) nr 1907/2006 ska även 
dessa användningar anses som 
undantagna från kraven på ansökningar 
om undantag i detta direktiv under 
giltighetsperioden för det tillstånd som 
beviljats i enlighet med 
förordning (EG) nr 1907/2006.

Or. en

Motivering

Det ligger i sakens natur att man vid utvecklingen av verkligt innovativa produkter kommer 
att använda den enda tekniska lösning som finns att tillgå vid utformningen, varför det krävs 
undantag. Det skulle vara onödigt betungande med krav på två undantag för samma 
användning innan produkten når marknaden (t.ex. ett RoHS-undantag och ett 
Reach-tillstånd), särskilt eftersom merparten av systemet med undantag skulle omfattas.

Ändringsförslag 244
Bogusław Sonik

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen ska ändra bilaga V 
genom att detaljerat beskriva undantagen 
och definiera varje typ av undantag för 
sig i enlighet med de kriterier som anges i 
artiklarna 5.1 b och 5.1 bb. De åtgärder, 
som avser att ändra icke väsentliga delar i 
detta direktiv, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 18.2.

Or. pl
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Motivering

Artikel 5.4 skapar rättslig osäkerhet mellan RoHS-direktivet och Reach-förordningen. Ett 
undantag som bedömts på grundval av kriterierna i RoHS-direktivet kan inte påverka 
bestämmelserna i Reach-förordningen. Det skulle även skapa kaos bland företagarna, 
eftersom de inte skulle veta var de ska söka information. I stället för denna artikel 
befullmäktigas kommissionen att genomföra nödvändiga ändringar i bilaga V och att införa 
en uppdelning i olika typer av undantag.

Ändringsförslag 245
Jill Evans

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Senast den […*] ska kommissionen 
genom delegerade akter i enlighet med 
artikel 18 besluta vilka av undantagen i 
bilaga V som också ska gälla för 
industriella övervaknings- och 
kontrollinstrument. Om inget beslut 
fattats vid denna tidpunkt ska undantagen 
i bilaga V även gälla för industriella 
övervaknings- och kontrollinstrument.
* 18 månader efter detta direktivs 
ikraftträdande.

Or. en

Motivering

Kommissionen har bett en konsult att bedöma undantagen för kategorierna 8 och 9 inför 
omarbetningen. Konsulten gjorde inte någon bedömning av de undantag som redan beviljats 
för andra kategorier, utan antog helt enkelt att de skulle gälla även för kategorierna 8 och 9. I 
avsaknad av en specifik bedömning förde dock kommissionen inte över dessa undantag till de 
kategorierna, utan låter företagen själva tillämpa dem på lämpligt sätt. Eftersom 
utformningscyklerna för industriella övervaknings- och kontrollinstrument är relativt långa 
bör företagen få veta så snart som möjligt om dessa undantag gäller för deras produkter.

Ändringsförslag 246
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Jill Evans

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Kommissionen kan, genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 18, ändra 
bilaga VIb för att lägga till ytterligare 
uppgifter.

Or. en

(Hänger samman med ändringsförslaget om införande av en ny bilaga VIb.)

Motivering

Det måste skapas en mekanism som gör det möjligt för kommissionen att lägga till ytterligare 
uppgifter som ska anges i ansökningar om undantag eller förnyelse av detta.

Ändringsförslag 247
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. När användningen av ett ämne är 
tillåtet enligt förordning (EG) 
nr 1907/2006 ska produkter som 
innehåller detta ämne betraktas uppfylla 
de kraven i detta direktiv under 
giltighetstiden för det godkännande som 
beviljats i enlighet med 
förordning (EG) nr 1907/2006.

Or. fr

Motivering

Enligt kommissionens förslag behöver man inte ansöka om godkännande inom ramen för 
Reach för material eller komponenter som omfattas av ett undantag inom ramen för RoHS. 
Eftersom Reach-förordningen träder i kraft före RoHS-direktivet är det viktigt att sörja för att 
ömsesidigheten även fungerar för att förhindra såväl rättslig osäkerhet som överdriven 
byråkrati.
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Ändringsförslag 248
Holger Krahmer

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Under förutsättning att ett ämne har 
godkänts i enlighet med förordning (EG) 
nr 1907/2006 ska sådana produkter anses 
vara i överensstämmelse med kraven i 
detta direktiv under giltighetsperioden för 
det tillstånd som beviljats i enlighet med 
förordning (EG) nr 1907/2006.

Or. en

Motivering

I förslaget till omarbetning av RoHS anges det att man inte behöver ansöka om 
Reach-tillstånd för RoHS-undantag, men rättsläget är fortfarande oklart eftersom kraven på
Reach-tillstånd kommer att träda i kraft tidigare än en omarbetning av RoHS-direktivet. 
Tillstånd som beviljats inom ramen för Reach bör därför undantas inom ramen för RoHS 
under den fastställda giltighetsperioden, så att det skapas en tydlig rättslig situation för 
tillverkare av EEE-produkter.

Ändringsförslag 249
Bogusław Sonik

Förslag till direktiv
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
Ansökan om undantag och förnyelse av 

ett undantag
1. Ansökan om undantag ska göras i 
enlighet med föreskrifterna i följande 
punkter. 
2. Ansökan ska skickas till kommissionen. 
Kommissionen ska
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a) skriftligen bekräfta att ansökan tagits 
emot inom 14 dagar från mottagandet. I 
meddelandet ska dagen för mottagande av 
ansökan anges,
b) omedelbart underrätta 
medlemsstaterna om anmälan och ge dem 
tillgång till anmälan tillsammans med all 
annan information som lämnats av 
sökanden och som inte är skyddad 
information, 
c) offentliggöra en sammanfattning av 
ansökan enligt punkt 3 e med beaktande 
av handelssekretess och immaterialrätt.
3. Ansökan ska innehålla följande 
uppgifter: 
a) Tillverkarens namn och adress.
b) Information om material eller 
komponenter och de konkreta 
tillämpningar som är anledningen till 
ansökan om undantag, samt materialets 
eller komponentens egenskaper.
c) Motivering till undantaget i enlighet 
med bestämmelserna i artikel 5, däribland 
en analys av eventuella alternativa ämnen 
eller tekniker. Motiveringen kan 
presenteras som ett exemplar av 
beskrivningen av de undersökningar som 
gjorts, däribland, i mån av tillgänglighet, 
oberoende undersökningar som verifierats 
av andra enheter.
d) I förekommande fall, angivande av de 
uppgifter som ska betraktas som 
äganderättsligt skyddade tillsammans med 
en verifierbar motivering.
e) En sammanfattning av ansökan. 
f) Typen av undantag (A eller B) som 
ansökan avser.
4. Kommissionen ska granska ansökan 
om undantag och genomföra en 
oberoende undersökning av motiveringen 
för undantaget.
5. Vid granskningen av ansökan ska 
kommissionen beakta små- och 
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medelstora företags möjligheter avseende 
punkterna 3 b och 3 c.
6. Kommissionen ska inom lämplig tid 
fatta ett beslut om varje ansökan, 
inbegripet ansökan om förnyelse. 
Ansökan om förnyelse ska på grundval av 
artikel 4.2a göras minst 24 månader före 
kontrollen av undantaget, med beaktande 
av behovet av rättslig säkerhet för de 
ekonomiska aktörerna i väntan på 
kommissionens beslut.
7. Kommissionen ska anta 
tillämpningsföreskrifter om tillämpningen 
av denna artikel, med beaktande av 
situationen för små- och medelstora 
företag, inbegripet bestämmelser gällande 
formatet på och vilken typ av information 
som ska tillhandahållas när 
ansökningarna om ett undantag eller en 
förnyelse lämnas in, inklusive analys av 
alternativen och, om lämpliga alternativ 
är tillgängliga, ersättningsplaner enligt 
förordning (EG) 1907/2006. Sådana 
åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar av detta direktiv, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 18.2.

Or. pl

Motivering

Denna artikel inför ett systematiserat förfarande för ansökningar om undantag och ger 
kommissionen mandat att utforma formulär för deklaration om undantag.

Ändringsförslag 250
Jill Evans

Förslag till direktiv
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
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Nanomaterial
1. Ekonomiska aktörer ska underrätta 
kommissionen om användningen av 
nanomaterial i EEE-produkter och uppge 
alla relevanta uppgifter om deras säkerhet 
för människors hälsa och miljön under 
deras livscykel.
2. Senast den […*] ska kommissionen 
med beaktande av de uppgifter som de 
ekonomiska aktörerna avger i enlighet 
med punkt 1 bedöma säkerheten hos 
nanomaterial i EEE-produkter för 
människors hälsa och miljön, särskilt 
under användning och behandling, och 
underrätta Europaparlamentet och rådet 
om resultaten. Denna rapport ska om 
nödvändigt åtföljas av ett 
lagstiftningsförslag om god riskhantering 
av nanomaterial i EEE-produkter.
3. Ekonomiska aktörer ska senast den 
[…**] märka EEE-produkter som 
innehåller nanomaterial.
* 36 månader efter detta direktivs 
ikraftträdande.
** 24 månader efter detta direktivs 
ikraftträdande.

Or. en

Motivering

Vi måste åtgärda bristen på information om användningen av och säkerheten hos 
nanomaterial i EEE-produkter. Tillverkarna bör åläggas att rapportera uppgifter om 
användningar och säkerhet, så att kommissionen kan vidta nödvändiga lagstiftningsåtgärder. 
Konsumenterna bör få veta om EEE-produkter innehåller nanomaterial.

Ändringsförslag 251
Jill Evans

Förslag till direktiv
Artikel 6 - rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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Genomförandeåtgärder Delegerade akter

Or. en

(Hänger samman med ersättningen av det f.d. ”föreskrivande förfarandet med kontroll” med 
det nya förfarandet med delegerade akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.)

Motivering

Genom Lissabonfördraget infördes artikel 290 om delegerade akter och artikel 291 om 
genomförandeakter. Termen ”genomförande” skulle därför kunna uppfattas som begränsad 
till ”genomförandeåtgärder”. För åtgärder som ska vidtas i enlighet med denna artikel är det 
dock artikel 290, inte artikel 291, som gäller. Terminologin bör därför ändras i enlighet med 
detta.

Ändringsförslag 252
Jill Evans

Förslag till direktiv
Artikel 6 - punkt 1 - inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska anta 
tillämpningsföreskrifter för följande:

Senast den […*] ska kommissionen 
genom delegerade akter i enlighet med 
artikel 18 anta tillämpningsföreskrifter för 
följande:

*18 månader efter detta direktivs 
ikraftträdande.

Or. en

(Hänger samman med ersättningen av det f.d. ”föreskrivande förfarandet med kontroll” med 
det nya förfarandet med delegerade akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt.)

Motivering

Man måste fastställa en tydlig tidsfrist för antagandet av de delegerade akterna.

Ändringsförslag 253
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Bogusław Sonik

Förslag till direktiv
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genomförandeåtgärder utgår
Kommissionen ska anta 
tillämpningsföreskrifter för följande:

– Ansökningar om undantag, inklusive ett 
format för och typer av information som 
ska tillhandahållas när ansökningarna 
lämnas in, inklusive analys av 
alternativen och, om lämpliga alternativ 
är tillgängliga, ersättningsplaner enligt 
förordning (EG) 1907/2006.
– Efterlevnaden av 
maximikoncentrationen i artikel 4.2.
– Genomförandet av artikel 5.2, med 
hänsyn till behovet av rättslig klarhet för 
ekonomiska aktörer i avvaktan på ett 
kommissionsbeslut om förnyelse av 
undantag.
Sådana åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv, ska antas 
i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 18.2.

Or. pl

Motivering

Ovanstående artikel behövs inte längre. Bestämmelserna i artikeln återfinns nu i artiklarna 
5a, 4.8, 5.2 och 5.2a.

Ändringsförslag 254
Jill Evans

Förslag till direktiv
Artikel 6 - strecksats 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Ansökningar om undantag, inklusive ett 
format för och typer av information som 
ska tillhandahållas när ansökningarna 
lämnas in, inklusive analys av 
alternativen och, om lämpliga alternativ 
är tillgängliga, ersättningsplaner enligt 
förordning (EG) 1907/2006.

utgår

Or. en

(Ersätter ändringsförslag 46, hänger samman med ändringsförslaget om införandet av en ny 
artikel 5.2 a och en bilaga VIb.

Motivering

Detta ändringsförslag grundas på de pågående diskussionerna i rådet. Det bör finnas tydliga 
krav på dem som ansöker om ett undantag eller om förnyelse av ett undantag.

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

Förslag till direktiv
Artikel 6 - strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Ansökningar om undantag, inklusive ett 
format för och typer av information som 
ska tillhandahållas när ansökningarna 
lämnas in, inklusive analys av alternativen 
och, om lämpliga alternativ är tillgängliga, 
ersättningsplaner enligt 
förordning (EG) 1907/2006.

– Ansökningar om undantag, inklusive ett 
format för och typer av kontrollerbar
information som ska tillhandahållas samt 
omfattande vägledning när ansökningarna 
lämnas in, inklusive analys av alternativen 
utgående från livscykeln och, om lämpliga 
alternativ är tillgängliga, ersättningsplaner 
enligt förordning (EG) nr 1907/2006, 
inbegripet de övergångsperioder som 
behövs för lagstadgad certifiering och
tillräcklig tillgång till lämpliga alternativ. 
En tydlig tidsfrist för 
undantagsförfaranden, inbegripet 
relevanta hänvisningar till förfaranden 
vid Europeiska kemikaliemyndigheten ska 
anges på kommissionens webbplats. Det 
underlag och de dokument som ska 
tillhandahållas för ansökan om undantag 
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bör i möjligaste mån vara sådana 
uppgifter och sådan dokumentation som 
behövs för tillståndsförfarandet i enlighet 
med förordning (EG) nr 1907/2006.

Or. en

Motivering

En automatisk överföring av ett tillstånd som beviljats inom ramen för Reach till ett undantag 
inom ramen för RoHS medför rättsliga problem på grund av skillnader i förfarandet, de olika 
tillämpningsområdena och de olika konsekvenserna för tillverkare i tredje länder. För att 
minska den administrativa bördan för de sökande bör dock de dokument och uppgifter som 
krävs för en ansökan om undantag inom ramen för RoHS till formatet och innehållet 
motsvara de respektive kraven inom ramen för tillståndsförfarandet inom ramen för Reach, i 
den mån det är möjligt mot bakgrund av de specifika kriterierna och förfarandena för 
undantag inom ramen för RoHS.

Ändringsförslag 256
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 6 - strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Efterlevnaden av 
maximikoncentrationen i artikel 4.2.

– Bemyndigandet utan dröjsmål av det 
europeiska standardiseringsorganet att ta 
fram harmoniserade standarder för 
RoHS-överensstämmelse för varje 
produktkategori som förtecknas i bilaga I. 
Definitionen av ”homogena material” i 
artikel 3.1 ska tjäna som gemensam grund 
för mer detaljerad standardisering, 
särskilt i fråga om provberedning.

Or. en

Motivering

Tekniska detaljer, såsom överensstämmelse med maximikoncentrationerna, bör fastställas 
genom harmoniserade standarder.

Ändringsförslag 257
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Jill Evans

Förslag till direktiv
Artikel 6 - strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Genomförandet av artikel 5.2, med 
hänsyn till behovet av rättslig klarhet för 
ekonomiska aktörer i avvaktan på ett 
kommissionsbeslut om förnyelse av 
undantag.

utgår

Or. en

(Hänger samman med ändringsförslaget om införandet av en ny artikel 5.2b.)

Motivering

Genomförandet av artikel 5.2 föreslås fastställas genom det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet.

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

Förslag till direktiv
Artikel 6 - strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Genomförandet av artikel 5.2, med 
hänsyn till behovet av rättslig klarhet för 
ekonomiska aktörer i avvaktan på ett 
kommissionsbeslut om förnyelse av 
undantag.

– Genomförandet av artikel 5.2, med 
hänsyn till behovet av rättslig klarhet för 
ekonomiska aktörer i fråga om översyn, 
den senaste ansökan och sista datumet för 
kommissionens beslut om förnyelsen av 
undantag.

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse garanterar överensstämmelse med ytterligare bestämmelser om 
undantagsförfarandet i artikel 5.2.

Ändringsförslag 259
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Chris Davies, Dirk Sterckx

Förslag till direktiv
Artikel 6 - strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Genomförandet av artikel 5.2, med 
hänsyn till behovet av rättslig klarhet för 
ekonomiska aktörer i avvaktan på ett 
kommissionsbeslut om förnyelse av
undantag.

– Genomförandet av artikel 5.2, med 
hänsyn till behovet av rättslig klarhet för
ekonomiska aktörer i fråga om översyn, 
den senaste ansökan och sista datumet för 
undantag.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att skapa större rättslig klarhet och förutsägbarhet.

Ändringsförslag 260
Julie Girling

Förslag till direktiv
Artikel 6 - strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Genomförandet av artikel 5.2, med 
hänsyn till behovet av rättslig klarhet för 
ekonomiska aktörer i avvaktan på ett 
kommissionsbeslut om förnyelse av
undantag.

– Genomförandet av artikel 5.2, med 
hänsyn till behovet av rättslig klarhet för 
ekonomiska aktörer i fråga om översyn, 
den senaste ansökan och sista datumet för 
undantag.

Or. en

Motivering

Se artikel 5.2. Texten om översyn, senaste ansökan och sista datum har införts genom 
ändringsförslaget om artikel 5.2. För att undantaget ska vara enhetligt bör även 
artikel 6, tredje strecksatsen hänvisa till detta.

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

Förslag till direktiv
Artikel 6 - - strecksats 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Märkningskrav på de ämnen som 
omfattas av bilaga IV a (ny), i enlighet 
med artikel 4.1 b (ny), avseende 
förbättrade möjligheter till 
materialåtervinning. Dessa krav ska 
beakta bestämmelserna i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2005/32/EG av den 6 juli 2005 om 
upprättande av en ram för att fastställa 
krav på ekodesign för energianvändande 
produkter, och undvika överlappningar 
med det direktivet utan i stället om möjligt 
skapa samverkanseffekter med det. Det 
måste tas fram en standard för 
identifiering och upptäckt av 
nanomaterial, vilken ska användas för 
detta direktiv, men också med hänsyn till 
en bredare tillämpning inom annan 
lagstiftning som berör nanomaterial.

Or. en

Motivering

Öko-institutet rekommenderar i sin rapport märkning av vissa ämnen. När märkning 
förbättrar möjligheterna till materialåtervinning, säkerheten vid behandling av WEEE och 
informationen till konsumenterna bör detta beaktas. I detta sammanhang bör man också 
fundera vidare på hur man kan förbättra möjligheterna till materialåtervinning av plaster 
genom att på ett bättre sätt skilja mellan plaster som innehåller halogen och andra typer av 
plaster. Man måste säkerställa en optimal koppling till direktivet om ekodesign. (Hänger 
samman med ändringsförslagen om artikel 4.1 b (ny) och bilaga IV a (ny).

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

Förslag till direktiv
Artikel 6 - strecksats 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Breddande och eventuell 
institutionalisering av kanaler för utbyte 
med tredje länder, oavsett om det rör sig 
om lagstiftningsdialoger, internationella 



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

SV

hjälpcentrum eller fortbildningsprogram, 
så att information om RoHS-
bestämmelserna finns tillgänglig och 
förstås i tredje länder.

Or. en

Motivering

Eftersom importen av produkter till inre marknaden påverkas direkt av bestämmelserna i 
RoHS-direktivet måste företagen i tredje länder ha möjlighet att få råd och information via 
lagstiftningsdialoger, fortbildningsprogram osv. Ett internationellt hjälpcentrum vid 
Europeiska kemikaliemyndigheten med uppgift att sprida information om särskilda krav på 
EEE-produkter i enlighet med RoHS kan vara ett av flera alternativ. Detta återspeglar också 
det faktum att RoHS har blivit en internationellt erkänd lagstiftning som legat till grund för 
liknande lagstiftning i en del länder utanför EU.

Ändringsförslag 263
Jill Evans

Förslag till direktiv
Artikel 6 - strecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Tillämpningen av märkningskraven på 
nanomaterial i artikel 5a.3.

Or. en

(Hänger samman med den nya artikel 5a.3.)

Motivering

För att säkerställa harmoniserad märkning av nanomaterial i EEE-produkter bör 
kommissionen ges befogenhet att anta tillämpningsföreskrifter för detta krav.

Ändringsförslag 264
Chris Davies

Förslag till direktiv
Artikel 6 - strecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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– Formatet och innehållet i 
dokumentation som lämnas in i enlighet 
med artikel 4.7.

Or. en

Motivering

Syftet är att öka tydligheten.

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

Förslag till direktiv
Artikel 6 - stycke 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska utan dröjsmål 
bemyndiga europeiska 
standardiseringsorgan att ta fram 
harmoniserade standarder för 
RoHS-överensstämmelse för varje 
produktkategori som förtecknas i bilaga I.

Or. en

Motivering

Harmoniserade standarder kommer att hjälpa tillverkarna att följa direktivet och ge 
nödvändiga tekniska uppgifter om var och en av kategorierna på grundval av definitionen av 
homogena material.

Ändringsförslag 266
Jill Evans

Förslag till direktiv
Artikel 6 - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sådana åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv, ska antas 
i enlighet med det föreskrivande 

utgår
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förfarande med kontroll som avses i 
artikel 18.2.

Or. en

(Hänger samman med ändringsförslaget om införandet av artikel 6.1. Hänger samman med 
ersättningen av det f.d. ”föreskrivande förfarandet med kontroll” med det nya förfarandet 

med delegerade akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt.)

Motivering

Hänvisningen till delegeringen av befogenheter ges i inledningen till denna artikel.

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

Förslag till direktiv
Artikel 6 - stycke 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska också före detta datum 
se över räckvidden och förteckningen över 
undantag i artikel 2 i detta direktiv samt, 
på grundval av en omfattande 
konsekvensbedömning, föreslå 
inbegripande av ytterligare 
produktkategorier om detta anses gynna 
målen för detta direktiv. Särskild 
uppmärksamhet bör ägnas ett eventuellt 
inbegripande av specifika 
förbrukningsvaror och tillbehör eller av 
produkter som utgör en del av en annan 
typ av produkt som inte omfattas av detta 
direktiv enligt artikel 2.

Or. en

Motivering

Det har bara fragmentariskt genomförts konsekvensbedömningar av inbegripandet av nya 
produktkategorier. Därför behövs det en bred förteckning över undantag. Vid nästa översyn 
bör man dock lägga fram förslag om att inbegripa produkter som är viktiga för förbjudna 
ämnen och som inte omfattas på motsvarande sätt av en annan typ av lagstiftning (bilstereor, 
skärmar i flygplan, förbrukningsvaror och tillbehör såsom bläckpatroner, fjärrkontroller 
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osv.).

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

Förslag till direktiv
Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6a
Senast den [...*] ska kommissionen se 
över bestämmelserna i detta direktiv för 
att vid behov ta hänsyn till nya 
vetenskapliga rön.
1. Kommissionen ska till detta datum och 
därefter vart fjärde år också undersöka 
behovet av att utöka förteckningen över 
ämnen eller grupper av ämnen i 
bilagorna IV och IVa, särskilt – men inte 
enbart – med avseende på de ämnen som 
är förtecknade i bilaga III, på grundval av 
vetenskapliga rön och med beaktande av 
försiktighetsprincipen.
Vid översynen ska särskild vikt läggas vid 
följande miljö- och hälsokonsekvenser av 
dessa ämnen och grupper av ämnen:
– Genomförbarhet och lönsamhet av 
återanvändning av EEE-produkter och 
materialåtervinning av WEEE
– Den sammanlagda och oacceptabla 
exponeringen av arbetstagare som deltar i 
insamling, återanvändning, 
materialåtervinning och behandling av 
material från WEEE
– Möjligheten att dessa ämnen och 
material eller deras farliga återstoder, 
omvandlings- eller nedbrytningsprodukter 
släpps ut till miljön under produktion, 
användning, förberedande hantering 
inför återvinning, materialåtervinning 
eller annan behandling av material från 
WEEE, inbegripet under hantering som 
inte uppfyller normerna i EU och i tredje 
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länder, särskilt värmebehandling
– Möjligheten att införa 
ersättningsprodukter eller alternativ 
teknik som har mindre negativ inverkan 
på miljön, hälsan och 
konsumentsäkerheten, med beaktande av 
möjligheten att bevilja undantag för de 
användningar där det ännu inte finns 
ersättningsprodukter eller alternativ 
teknik.
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv, ska antas 
i enlighet med artikel 289 i fördraget. När 
den relevanta expertstudien innehåller 
rekommendationer om ämnen i bilaga III 
men dessa inte inbegrips i förslaget till 
översyn ska kommissionen tillhandahålla 
en specifik motivering till detta. När det 
läggs fram förslag till ändringar av 
bilaga IV och IVa ska en hänvisning 
göras till relevant dokumentation, 
kemikaliesäkerhetsrapporter eller 
riskbedömningar som lagts fram för 
Europeiska kemikaliemyndigheten i 
enlighet med förordning (EG) 
nr 1907/2006 eller andra EU-
förordningar.
*fyra år efter detta direktivs 
ikraftträdande.

Or. en

Motivering

Införandet av en ny bilaga över ämnen som ska märkas (bilaga IV a (ny)) måste återspeglas 
här. Nya beslut om förbud mot ämnen utgör en mycket viktig del av detta direktiv och bör 
därför fattas inom ramen för medbeslutandeförfarandet, vart fjärde år. Denna översyn bör 
grundas på tydliga kriterier som fokuserar på EEE-produkternas avfallsfas, men också beakta 
människors hälsa under produktion och användning. Om det i den motsvarande expertstudien 
rekommenderas att ett specifikt ämne ska inbegripas men kommissionen inte föreslår detta 
bör kommissionen motivera sitt beslut.

Ändringsförslag 269
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Jill Evans

Förslag till direktiv
Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6a
Översyn

Senast den [...*] ska kommissionen se 
över bestämmelserna i detta direktiv för 
att vid behov ta hänsyn till nya 
vetenskapliga rön.
Kommissionen ska senast detta datum i 
synnerhet lägga fram förslag om att 
sådana produkter som ingår i 
kategorierna 8, 9 och 11 ska omfattas av 
artikel 4.1a.
Kommissionen ska till detta datum och 
därefter vart fjärde år också undersöka 
behovet av att utöka förteckningen över 
ämnen eller grupper av ämnen i 
bilaga IV, särskilt med avseende på de 
ämnen som är förtecknade i bilaga III, på 
grundval av vetenskapliga rön och med 
beaktande av försiktighetsprincipen.
Vid översynen ska särskild vikt läggas vid 
följande miljö- och hälsokonsekvenser av 
dessa ämnen och material: 
– Genomförbarhet och lönsamhet av 
återanvändning och materialåtervinning
– Exponeringen av arbetstagare som på 
ett kumulativt sätt deltar i insamling, 
återanvändning, materialåtervinning eller 
behandling, i förekommande fall.
– Möjligheten att dessa ämnen och 
material eller deras farliga omvandlings-
eller nedbrytningsprodukter eller 
sekundära avfall släpps ut till miljön 
under användning, återanvändning, 
återvinning eller bortskaffande, 
inbegripet under hantering som inte 
uppfyller normerna i EU och i 
tredjeländer, särskilt värmebehandling.
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Kommissionen ska undersöka möjligheten 
att ersätta sådana ämnen och material 
genom förändrad konstruktion eller 
material och komponenter som inte 
kräver de material eller ämnen som avses 
i artikel 4.1 samt senast det datumet och 
därefter vart fjärde år lägga fram förslag 
för Europaparlamentet och rådet för att 
vid behov utöka tillämpningsområdet för 
bestämmelserna i bilaga IV.
*fyra år efter detta direktivs 
ikraftträdande.

Or. en

(Ersätter ändringsförslag 48.)

Motivering

RoHS-direktivet berör en enda fråga – begränsning av farliga ämnen i EEE-produkter. RoHS 
antogs genom medbeslutandeförfarandet. Framtida begränsningar bör fortsätta att antas 
genom medbeslutandeförfarandet. I direktivet bör det fastställas tydliga kriterier för framtida 
översyner. Dessa bör inbegripa de ekonomiska konsekvenserna av återanvändning och 
materialåtervinning, exponering av arbetstagare och utsläpp till miljön, inklusive utsläpp av 
omvandlingsprodukter (exempelvis dioxiner) eller uppkomst av sekundärt avfall (exempelvis 
farligt avfall som bildats genom förbränning). Översynerna bör göras vart fjärde år.

Ändringsförslag 270
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6a
Översyn

Senast den [...*] ska kommissionen se 
över de åtgärder som föreskrivs i detta 
direktiv för att vid behov ta hänsyn till nya 
vetenskapliga rön.
Kommissionen ska senast detta datum i 
synnerhet lägga fram förslag om att 
sådana produkter som ingår i 
kategorierna 8, 9 och 11 ska omfattas av 
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artikel 4.1a.
Kommissionen ska till detta datum och 
därefter vart fjärde år också undersöka 
behovet av att utöka förteckningen över 
ämnen eller grupper av ämnen i bilaga 
IV, särskilt med avseende på de ämnen 
som är förtecknade i bilaga III, på 
grundval av vetenskapliga rön och med 
beaktande av försiktighetsprincipen.
Vid översynen ska särskild vikt läggas vid 
följande miljö- och hälsokonsekvenser av 
användningen av dessa ämnen och 
material: 
– Negativa effekter för människor och 
miljön under användningen av elektriska 
och elektroniska produkter.
– Genomförbarhet och lönsamhet av 
återanvändning och materialåtervinning.
– Den sammanlagda exponeringen av 
arbetstagare som deltar i insamling, 
återanvändning, materialåtervinning och 
behandling.
Möjligheten för att dessa ämnen och 
material eller deras farliga 
omvandlingsprodukter eller sekundära 
avfall släpps ut i miljön vid återvinning, 
användning eller bortskaffande, 
inbegripet vid hantering som inte 
uppfyller normerna i EU och i 
tredjeländer, särskilt värmebehandling.
Kommissionen ska till detta datum 
undersöka möjligheten att ersätta sådana 
ämnen och material med säkrare 
ersättningsprodukter och lägga fram 
förslag för Europaparlamentet och rådet, 
och vart fjärde år därefter, för att vid 
behov utöka tillämpningsområdet för 
bestämmelserna i bilaga IV. 
* Datum (48 månader efter det att detta 
direktiv har trätt i kraft).

Or. de
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Motivering

De kriterier i direktivet som gäller i samband med att direktivet i framtiden ses över ska också 
beakta riskerna med dessa farliga ämnen under användningen av elektriska och elektroniska 
produkter.

Ändringsförslag 271
Jill Evans

Förslag till direktiv
Artikel 6b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6b
Anpassning till Reach

När nya begränsningar av utsläppandet 
på marknaden av ämnen som används i 
EEE-produkter antas i enlighet med 
förordning (EG) nr 1907/2006 ska de 
relevanta bilagorna till detta direktiv 
ändras på motsvarande sätt, utifrån 
slutdatumet för ämnen som inger mycket 
stora betänkligheter och för vilka det inte 
beviljats något tillstånd respektive på det 
datum då begränsningen börjar gälla. 
Kommissionen ska anta dessa åtgärder 
genom delegerade akter i enlighet med 
artikel 18.

Or. en

(Ersättning av föredragandens ändringsförslag 49. Hänger samman med ersättningen av det 
f.d. ”föreskrivande förfarandet med kontroll” med det nya förfarandet med delegerade akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.)

Motivering

Man måste inrätta en mekanism som medger att sådana beslut enligt Reach som föreskriver 
begränsning eller utfasning av användningen av ett ämne kan föras över till RoHS.

Ändringsförslag 272
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Julie Girling

Förslag till direktiv
Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6a 
Översyn

Efter en omfattande 
konsekvensbedömning ska kommissionen 
senast den xxxx* lägga fram en 
utvärderingsrapport om direktivets 
tillämpningsområde för 
Europaparlamentet och rådet, i lämpliga 
fall tillsammans med förslag till åtgärder 
som krävs för att ändra direktivets 
tillämpningsområde så att allt WEEE 
kommer att omfattas. 
*Fyra år efter direktivets ikraftträdande.

Or. en

Motivering

Direktivets räckvidd begränsar sig för tillfället till de kategorier som anges i bilaga I och 
specificeras i bilaga II. För att skapa största möjliga miljövinster bör direktivet utökas till att 
omfatta allt WEEE. Någon omfattande förändring av direktivets räckvidd bör dock inte göras 
förrän det genomförts en fullständig konsekvensbedömning. I detta ändringsförslag anges det 
därför att det ska genomföras en konsekvensbedömning innan direktivets räckvidd ses över 
och eventuellt ändras på så sätt att allt WEEE inbegrips.

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

Förslag till direktiv
Artikel 6b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om det antas nya begränsningar eller 
tillståndsskyldigheter i enlighet med 
förordning (EG) nr 1907/2006 avseende 
farliga ämnen i EEE-produkter ska de 
berörda bilagorna i detta direktiv ändras 
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på motsvarande sätt.
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv, ska antas 
i enlighet med artikel 290 i fördraget.

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag garanteras överensstämmelsen med kemikalielagstiftningen i 
Reach-förordningen. Om det fattas beslut om begränsning eller tillståndsskyldigheter inom 
ramen för Reach bör detta automatiskt återspeglas i bilaga IV till RoHS.

Ändringsförslag 274
Åsa Westlund

Förslag till direktiv
Artikel 7 - punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. När det anses lämpligt med tanke på de 
risker som en EEE-produkt utgör ska 
tillverkarna, för att skydda 
konsumenternas hälsa och säkerhet, utföra 
slumpvis provning av saluförda 
EEE-produkter, granska och vid behov 
registerföra inkomna klagomål, produkter 
som inte överensstämmer med kraven och 
produktåterkallelser samt informera 
distributörerna om all sådan övervakning.

5. Med tanke på de risker som en 
EEE-produkt utgör ska tillverkarna, för att 
skydda miljön och människors hälsa och 
säkerhet, utföra slumpvis provning av 
saluförda EEE-produkter, granska och vid 
behov registerföra inkomna klagomål, 
produkter som inte överensstämmer med 
kraven och produktåterkallelser samt 
informera distributörerna om all sådan 
övervakning.

Or. sv

Ändringsförslag 275
Åsa Westlund

Förslag till direktiv
Artikel 7 - punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Tillverkare som anser eller har skäl att 
tro att en EEE-produkt som de har släppt ut 

8. Tillverkare som anser eller har skäl att 
tro att en EEE-produkt som de har släppt ut 
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på marknaden inte överensstämmer med 
den tillämpliga harmoniserade 
gemenskapslagstiftningen ska omedelbart 
vidta de korrigerande åtgärder som krävs 
för att få produkten att överensstämma med 
kraven eller om så är lämpligt dra tillbaka 
eller återkalla produkten. Om 
EEE-produkten utgör en risk ska
tillverkarna dessutom omedelbart 
underrätta de behöriga nationella 
myndigheterna i de medlemsstater där de 
har tillhandahållit EEE-produkten, och 
lämna detaljerade uppgifter om i synnerhet 
den bristande överensstämmelsen och de 
korrigerande åtgärder som vidtagits.

på marknaden inte överensstämmer med 
den tillämpliga harmoniserade 
gemenskapslagstiftningen ska omedelbart 
vidta de korrigerande åtgärder som krävs 
för att få produkten att överensstämma med 
kraven eller om så är lämpligt dra tillbaka 
eller återkalla produkten. Tillverkarna ska
dessutom omedelbart underrätta de 
behöriga nationella myndigheterna i de 
medlemsstater där de har tillhandahållit 
EEE-produkten, och lämna detaljerade 
uppgifter om i synnerhet den bristande 
överensstämmelsen och de korrigerande 
åtgärder som vidtagits.

Or. sv

Motivering

Det är viktigt att myndigheter får information om det inträffade, för att kunna göra en 
oberoende riskanalys.

Ändringsförslag 276
Åsa Westlund

Förslag till direktiv
Artikel 7 - punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Tillverkarna ska på motiverad begäran 
av en behörig nationell myndighet 
tillhandahålla all information och 
dokumentation som behövs för att visa att 
EEE-produkten överensstämmer med 
kraven, på ett språk som lätt kan förstås av 
den behöriga nationella myndigheten.
Importörerna ska på begäran samarbeta 
med den behöriga myndigheten om de 
åtgärder som vidtas för att undanröja 
riskerna med de EEE-produkter som de har 
släppt ut på marknaden.

9. Tillverkarna ska på begäran av en 
behörig nationell myndighet tillhandahålla 
all information och dokumentation som 
behövs för att visa att EEE-produkten 
överensstämmer med kraven, på ett språk 
som lätt kan förstås av den behöriga 
nationella myndigheten. Importörerna ska 
på begäran samarbeta med den behöriga 
myndigheten om de åtgärder som vidtas för 
att undanröja riskerna med de 
EEE-produkter som de har släppt ut på 
marknaden.

Or. sv
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Motivering

För att kunna fullgöra sin tillsynskyldighet måste myndigheterna kunna begära ut relevant 
information.

Ändringsförslag 277
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 7 - punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Tillverkarna ska på motiverad begäran 
av en behörig nationell myndighet 
tillhandahålla all information och 
dokumentation som behövs för att visa att 
EEE-produkten överensstämmer med 
kraven, på ett språk som lätt kan förstås av 
den behöriga nationella myndigheten.
Importörerna ska på begäran samarbeta
med den behöriga myndigheten om de 
åtgärder som vidtas för att undanröja 
riskerna med de EEE-produkter som de 
har släppt ut på marknaden.

9. Tillverkarna ska på motiverad begäran 
av en behörig nationell myndighet 
tillhandahålla all information och 
dokumentation som behövs för att visa att 
EEE-produkten överensstämmer med 
kraven, på ett språk som lätt kan förstås av 
den behöriga nationella myndigheten.

Or. en

Motivering

Tillverkarnas skyldigheter i fråga om produkter som inte uppfyller normerna regleras redan i 
andra direktiv om nya metoder för produktsäkerhet.

Ändringsförslag 278
Julie Girling

Förslag till direktiv
Artikel 8- punkt 2 - led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) kunna uppvisa EG-försäkran om 
överensstämmelse och den tekniska 
dokumentationen för de nationella 
myndigheterna under en period på tio år,

a) kunna uppvisa EG-försäkran om 
överensstämmelse och den tekniska 
dokumentationen för de nationella 
myndigheterna under en period på tio år 
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efter det att EEE-produkten har släppts ut 
på marknaden,

Or. en

Motivering

Hänvisningen till ”tillgängliggjorts på marknaden” bör ersättas av ”släppts ut på 
marknaden”. I den nya lagstifningsramen hänvisas det alltid till ”släppts ut på marknaden” 
för att ange startdatumet för den tidsperiod då försäkran om överensstämmelse ska gälla.
Detta beror på att ”utsläppande på marknaden” betyder ”tillhandahållande för första 
gången av en produkt på gemenskapsmarknaden” (artikel R1.2 i beslut nr 768/2008/EG) och 
därför avser ett enda givet datum. Däremot kan det finnas flera olika datum då en produkt 
”tillgängliggörs”, varför en sådan hänvisning skulle medföra en otydlig rättslig situation.

Ändringsförslag 279
Jill Evans

Förslag till direktiv
Artikel 8- punkt 2 - led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) kunna uppvisa EG-försäkran om 
överensstämmelse och den tekniska 
dokumentationen för de nationella 
myndigheterna under en period på tio år,

a) kunna uppvisa EG-försäkran om 
överensstämmelse och den tekniska 
dokumentationen för de nationella 
myndigheterna under en period på tio år 
efter det att EEE-produkten har släppts ut 
på marknaden,

Or. en

(Ersätter ändringsförslag 56.)

Motivering

Tidsperioden på tio år behöver en tydlig startpunkt. 

Ändringsförslag 280
Chris Davies, Dirk Sterckx

Förslag till direktiv
Artikel 8- punkt 2 - led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) kunna uppvisa EG-försäkran om 
överensstämmelse och den tekniska 
dokumentationen för de nationella 
myndigheterna under en period på tio år,

a) kunna uppvisa EG-försäkran om 
överensstämmelse och den tekniska 
dokumentationen för de nationella 
myndigheterna under en period på tio år
efter det att EEE-produkten har släppts ut 
på marknaden,

Or. en

Motivering

Syftet är att öka tydligheten. I EU-lagstiftningen definieras ”utsläppande på marknaden” som 
”tillhandahållande för första gången av en produkt på gemenskapsmarknaden” och avser 
således ett enda givet datum.

Ändringsförslag 281
Julie Girling

Förslag till direktiv
Artikel 9- punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Importörerna ska ange namn, registrerat 
firmanamn eller registrerat varumärke och 
en kontaktadress på EEE-produkten eller, 
om detta inte är möjligt, på förpackningen 
eller på ett dokument som följer med 
EEE-produkten.

3. Om representantens namn och adress 
inte anges ska importörerna ange sitt 
namn, registrerat firmanamn eller 
registrerat varumärke och en kontaktadress 
på EEE-produkten eller, om detta inte är 
möjligt, på förpackningen eller på ett 
dokument som följer med EEE-produkten.

Or. en

Motivering

Det är både onödigt och en onödig administrativ börda att ange importörens namn utöver 
representantens. Detta gäller särskilt när en modell importeras av flera olika parter. På detta 
sätt skulle man kunna undvika att skapa onödiga administrativa bördor för industrin och 
förvirring bland konsumenterna.

Ändringsförslag 282
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Chris Davies, Dirk Sterckx

Förslag till direktiv
Artikel 9- punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Importörerna ska ange namn, registrerat 
firmanamn eller registrerat varumärke och 
en kontaktadress på EEE-produkten eller, 
om detta inte är möjligt, på förpackningen 
eller på ett dokument som följer med 
EEE-produkten.

3. Importörerna ska ange namn, registrerat 
firmanamn eller registrerat varumärke och 
en kontaktadress på EEE-produkten eller 
på förpackningen eller på ett dokument 
som följer med EEE-produkten.

Or. en

Motivering

Syftet är att öka tydligheten och förhindra tolkningstvister om uttrycket ”om detta inte är 
möjligt”.

Ändringsförslag 283
Jill Evans

Förslag till direktiv
Artikel 9- punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Under en period på tio år ska 
importörerna kunna uppvisa EG-försäkran 
om överensstämmelse för myndigheterna 
för marknadsövervakning och se till att 
dessa myndigheter på begäran kan få 
tillgång till den tekniska dokumentationen.

7. Under en period på tio år efter det att 
EEE-produkten släppts ut på marknaden
ska importörerna kunna uppvisa 
EG-försäkran om överensstämmelse för 
myndigheterna för marknadsövervakning 
och se till att dessa myndigheter på begäran 
kan få tillgång till den tekniska 
dokumentationen.

Or. en

(Ersätter ändringsförslag 59.)

Motivering

Tidsperioden på tio år behöver en tydlig startpunkt.
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Ändringsförslag 284
Julie Girling

Förslag till direktiv
Artikel 9- punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Under en period på tio år ska 
importörerna kunna uppvisa EG-försäkran 
om överensstämmelse för myndigheterna 
för marknadsövervakning och se till att 
dessa myndigheter på begäran kan få 
tillgång till den tekniska dokumentationen.

7. Under en period på tio år efter det att 
EEE-produkten släppts ut på marknaden
ska importörerna kunna uppvisa 
EG-försäkran om överensstämmelse för 
myndigheterna för marknadsövervakning 
och se till att dessa myndigheter på begäran 
kan få tillgång till den tekniska 
dokumentationen.

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.

Ändringsförslag 285
Chris Davies, Dirk Sterckx

Förslag till direktiv
Artikel 9- punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Under en period på tio år ska 
importörerna kunna uppvisa EG-försäkran 
om överensstämmelse för myndigheterna 
för marknadsövervakning och se till att 
dessa myndigheter på begäran kan få 
tillgång till den tekniska dokumentationen.

7. Under en period på tio år efter det att 
EEE-produkten släppts ut på marknaden
ska importörerna kunna uppvisa 
EG-försäkran om överensstämmelse för 
myndigheterna för marknadsövervakning 
och se till att dessa myndigheter på begäran 
kan få tillgång till den tekniska 
dokumentationen. 

Or. en
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Motivering

Syftet är att öka tydligheten. I EU-lagstiftningen definieras ”utsläppande på marknaden” som 
”tillhandahållande för första gången av en produkt på gemenskapsmarknaden” och avser 
således ett enda givet datum.

Ändringsförslag 286
Jill Evans

Förslag till direktiv
Artikel 10- punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När distributörerna tillhandahåller en 
EEE-produkt på marknaden ska de iaktta 
vederbörlig omsorg för att se till att de 
tillämpliga kraven uppfylls.

1. När distributörerna tillhandahåller en
EEE-produkt på marknaden ska de iaktta 
vederbörlig omsorg för att se till att de 
tillämpliga kraven uppfylls, särskilt att 
produkten är försedd med CE-märkning 
och åtföljs av erforderliga dokument på 
ett språk som lätt kan förstås av 
konsumenterna och andra slutanvändare 
i den medlemsstat där EEE-produkten 
tillhandahålls på marknaden samt att 
tillverkaren och importören har uppfyllt 
kraven i artiklarna 7.6, 7.7 och 9.3.

Or. en

(Hänger samman med strykningen av artikel 10.2 första stycket.)

Motivering

Det är lämpligt att framhålla specifika bestämmelser vad gäller distributörernas skyldighet 
att iaktta vederbörlig omsorg.

Ändringsförslag 287
Jill Evans

Förslag till direktiv
Artikel 10- punkt 2 - stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Innan distributörerna tillhandahåller utgår
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en EEE-produkt på marknaden ska de 
kontrollera att produkten är försedd med 
CE-märkning och åtföljs av erforderliga 
dokument på ett språk som lätt kan förstås 
av konsumenterna och andra 
slutanvändare i den medlemsstat där 
EEE-produkten tillhandahålls på 
marknaden samt att tillverkaren och 
importören har uppfyllt kraven i 
artiklarna 7.5, 7.6 och 9.3.

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse skulle innebära att varje distributör skulle vara tvungen att öppna 
originalförpackningen av varje EEE-produkt innan den tillhandahålls på marknaden. Detta 
vore att gå för långt. I stället bör dessa frågor belysas i samband med skyldigheten att iaktta 
vederbörlig omsorg i artikel 10.1. På detta sätt kommer distributörerna att vara skyldiga att 
garantera att de enbart tillhandahåller produkter som överensstämmer med dessa 
bestämmelser, utan att vara tvungna att packa upp varje enskild produkt.

Ändringsförslag 288
Chris Davies

Förslag till direktiv
Artikel 13- punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I EG-försäkran om överensstämmelse 
ska det försäkras att kraven i artikel 4 har 
bevisats vara uppfyllda.

1. I EG-försäkran om överensstämmelse 
ska det försäkras att kraven i detta direktiv 
har bevisats vara uppfyllda.

Or. en

Motivering

Försäkran om överensstämmelse måste avse hela direktivet.

Ändringsförslag 289
Christofer Fjellner

Förslag till direktiv
Artikel 16 - stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska förutsätta att 
elektriska och elektroniska produkter som 
är CE-märkta uppfyller kraven i detta 
direktiv.

utgår

Or. en

Motivering

Eftersom de fastställda maximikoncentrationerna (dvs. tak uttryckta i procent) inom ramen 
för RoHS gäller för ”homogena material” måste kontrollen av överensstämmelse också ske 
på denna nivå. På slutproduktnivån kan man testa en färdig produkt, men det är inte möjligt 
att bryta ner slutprodukten till tusentals homogena material och testa vart och ett av dem för 
sig. Inom det nuvarande RoHS är det omöjligt för tillverkare av färdiga produkter att 
genomföra egna tester. Tillverkarna kontrollerar därför sin leveranskedja och använder 
dokumentation för att påvisa överensstämmelse.

Ändringsförslag 290
Christofer Fjellner

Förslag till direktiv
Artikel 16 - stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Elektriska och elektroniska produkter som 
har genomgått test och mätningar enligt
harmoniserade standarder, vilkas referenser 
har publicerats i Europeiska unionens 
officiella tidning, ska förutsättas uppfylla 
alla relevanta krav i detta direktiv för vilka 
sådana standarder tillämpas.

Material, komponenter och elektriska och 
elektroniska produkter som har klarat test 
eller mätningar eller som utvärderats i 
enlighet med harmoniserade standarder, 
vilkas referenser har publicerats i 
Europeiska unionens officiella tidning, ska 
förutsättas uppfylla alla relevanta krav i 
detta direktiv för vilka sådana standarder 
tillämpas.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till artikel 16.1.

Ändringsförslag 291
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Bogusław Sonik

Förslag till direktiv
Artikel 16 - stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Elektriska och elektroniska produkter som 
har genomgått test och mätningar enligt 
harmoniserade standarder, vilkas referenser 
har publicerats i Europeiska unionens 
officiella tidning, ska förutsättas uppfylla 
alla relevanta krav i detta direktiv för vilka 
sådana standarder tillämpas.

Material och komponenter i och delar av
elektriska och elektroniska produkter som 
har genomgått test och mätningar enligt 
harmoniserade standarder, vilkas referenser 
har publicerats i Europeiska unionens 
officiella tidning, ska förutsättas uppfylla 
alla relevanta krav i detta direktiv för vilka 
sådana standarder tillämpas.

Or. pl

Motivering

Ovanstående ändringar tar hänsyn till idén att komponenter som överensstämmer med RoHS 
resulterar i produkter som överensstämmer med RoHS. Om intyget på överensstämmelse 
utställs för en färdig produkt måste det finnas ett sätt att föra denna information vidare längs 
distributionskedjan för att kostnaderna ska kunna sänkas för företagen när de ska se till att 
deras produkter bringas i överensstämmelse med RoHS. En lösning är att tillverkare frivilligt 
fyller i materialdeklarationen som också kan utgöra ytterligare underlag för 
översynsorganen. Själva intyget på överensstämmelse kan emellertid inte anses ersätta test-
och mätrapporten.

Ändringsförslag 292
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Förslag till direktiv
Artikel 16 - stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Elektriska och elektroniska produkter som 
har genomgått test och mätningar enligt
harmoniserade standarder, vilkas referenser 
har publicerats i Europeiska unionens 
officiella tidning, ska förutsättas uppfylla 
alla relevanta krav i detta direktiv för vilka 
sådana standarder tillämpas.

Material, komponenter eller elektriska och 
elektroniska produkter som har klarat test 
eller mätningar eller som utvärderats i 
enlighet med harmoniserade standarder, 
vilkas referenser har publicerats i 
Europeiska unionens officiella tidning, ska 
förutsättas uppfylla alla relevanta krav i 
detta direktiv för vilka sådana standarder 
tillämpas.
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Or. en

Motivering

Färdiga produkter kan inte ”testas” i syfte att påvisa överensstämmelse med detta direktiv, de 
kan bara ”utvärderas” mot bakgrund av specifika standarder för överensstämmelse.

Ändringsförslag 293
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 16 - stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Elektriska och elektroniska produkter som 
har genomgått test och mätningar enligt
harmoniserade standarder, vilkas referenser 
har publicerats i Europeiska unionens 
officiella tidning, ska förutsättas uppfylla 
alla relevanta krav i detta direktiv för vilka 
sådana standarder tillämpas.

Elektriska och elektroniska produkter som 
överensstämmer med harmoniserade 
standarder eller delar av sådana, vilkas 
referenser har publicerats i 
Europeiska unionens officiella tidning, ska 
förutsättas uppfylla alla relevanta krav i 
detta direktiv för vilka sådana standarder 
tillämpas.

Or. en

Motivering

Omformulering för att göra texten enhetlig med artikel R8 i beslut nr 768/2008/EG i syfte att 
skapa lika villkor för samtliga ekonomiska aktörer när det gäller kraven på CE-märkning.

Ändringsförslag 294
Jill Evans

Förslag till direktiv
Artikel 16a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16a
Formell invändning mot en harmoniserad 

standard
Artikel R9 i beslut nr 768/2008/EG om en 
gemensam ram för saluföring av 
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produkter ska gälla.

Or. en

(Ersättning av föredragandens ändringsförslag 66. Hänger samman med att 
kommittéförfarandena upphävs genom fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.)

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.

Ändringsförslag 295
Jill Evans

Förslag till direktiv
Artikel 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommitté Utövande av delegering
1. Kommissionen ska biträdas av den 
kommitté som inrättats enligt artikel 18 i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/12/EG av den 
5 april 2006 om avfall1.

1. Befogenheten att anta sådana 
delegerade akter som avses i 
artiklarna 5 och 6 ska tilldelas 
kommissionen på obestämd tid.

2. När det hänvisas till denna punkt ska 
artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 
1999/468/EG tillämpas, med beaktande av 
bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

2. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den delge 
Europaparlamentet och rådet denna 
samtidigt.
3. Befogenheten att anta delegerade akter 
ska tilldelas kommissionen på de villkor 
som fastställs i artikel 18a och 18b.

____________________
1 EUT L 114, 27.4.2006, s. 9 .194, 
25.7.1975, s. 39. Direktivet senast ändrat 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT 
L284, 31.10.2003, s. 1)
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Or. en

(Hänger samman med ersättningen av det f.d. ”föreskrivande förfarandet med kontroll” med 
det nya förfarandet med delegerade akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt.)

Motivering

Inom ramen för detta direktiv är det lämpligt att tilldela kommissionen befogenheten att anta 
delegerade akter på obestämd tid.

Ändringsförslag 296
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 18 - punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska när den bedriver 
sin verksamhet sörja för ett balanserat 
deltagande av medlemsstaternas 
företrädare och alla berörda parter, 
såsom näringslivet (inbegripet små och 
medelstora företag och hantverksföretag), 
miljöskyddsorganisationer och 
konsumentorganisationer. Dessa parter 
ska sammanträda i ett samrådsforum. 
Forumets arbetsordning ska fastställas av 
kommissionen.

Or. en

Motivering

För att minska den rättsliga oklarheten och de ekonomiska riskerna bör 
undantagsmekanismen bli smidigare, tydligare och mer insynsvänlig. Samrådet med berörda 
parter bör förbättras genom en tydligare arbetsordning. Därför bör det inrättas ett 
samrådsforum liknande det som avses i direktiv 2009/125/EG om ekodesign i syfte att 
upprätthålla ett kontinuerligt och strukturerat samråd med berörda parter inom ramen för 
genomförandet av direktivet.

Ändringsförslag 297
Christofer Fjellner

Förslag till direktiv
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Artikel 18a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18a
Kommissionen ska när den bedriver sin 
verksamhet sörja för ett balanserat 
deltagande av medlemsstaternas 
företrädare och alla berörda parter, 
såsom näringslivet (inbegripet små och 
medelstora företag och hantverksföretag), 
miljöskyddsorganisationer och 
konsumentorganisationer. Dessa parter 
ska sammanträda i ett samrådsforum. 
Forumets arbetsordning ska fastställas av 
kommissionen.

Or. en

Motivering

För att minska den rättsliga oklarheten och de ekonomiska riskerna bör 
undantagsmekanismen bli smidigare, tydligare och mer insynsvänlig. Samrådet med berörda 
parter bör förbättras genom en tydligare arbetsordning. Därför bör det inrättas ett 
samrådsforum liknande det som avses i direktiv 2009/125/EG om ekodesign i syfte att 
upprätthålla ett kontinuerligt och strukturerat samråd med berörda parter inom ramen för 
genomförandet av direktivet.

Ändringsförslag 298
Jill Evans

Förslag till direktiv
Artikel 18a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18a
Återkallande av delegering

1. Europaparlamentet eller rådet får när 
som helst återkalla den delegering av 
befogenhet som avses i artikel 18.
2. En institution som inlett ett internt 
förfarande för att besluta om ett eventuellt 
återkallande av delegering av 
befogenheter ska sträva efter att 
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underrätta den andra institutionen och 
kommissionen inom rimlig tid innan ett 
slutligt beslut fattas och ange vilka 
delegerade befogenheter som kan komma 
att återkallas och de eventuella skälen till 
detta.
3. Beslutet om återkallande ska innebära 
att delegeringen av de befogenheter som 
anges i beslutet upphör att gälla. Det ska 
få verkan omedelbart eller vid ett senare 
datum som anges i beslutet. Det påverkar 
inte giltigheten hos delegerade akter som 
redan trätt i kraft. Det ska offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Or. en

(Hänger samman med ersättningen av det f.d. ”föreskrivande förfarandet med kontroll” med 
det nya förfarandet med delegerade akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.)

Motivering

Möjligheten att återkalla delegeringen av befogenheter måste inbegripas här.

Ändringsförslag 299
Jill Evans

Förslag till direktiv
Artikel 18b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18b
Invändningar mot delegerade akter

1. Europaparlamentet eller rådet kan göra 
invändningar mot en delegerad akt inom 
två månader efter anmälningsdatum. På 
Europaparlamentets eller rådets initiativ 
ska fristen förlängas med två månader. 
2. Om inte vare sig Europaparlamentet 
eller rådet har invänt mot den delegerade 
akten ska den offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning 
och träda i kraft den dag som anges där.
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3. Om Europaparlamentet eller rådet 
invänder mot den antagna delegerade 
akten ska den inte träda i kraft. Den 
institution som invänder mot en delegerad 
akt ska ange skälen till detta.

Or. en

(Hänger samman med ersättningen av det f.d. ”föreskrivande förfarandet med kontroll” med 
det nya förfarandet med delegerade akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.)

Motivering

Det bör införas ett förfarande på två perioder à två månader vardera för invändningar mot 
delegerade akter. Detta skulle möjliggöra ett relativt snabbt ikraftträdande i icke 
kontroversiella fall, och ge tillräckligt med tid i kontroversiella fall.

Ändringsförslag 300
Bogusław Sonik

Förslag till direktiv
Bilaga I

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA I utgår

Or. pl

Motivering

Bilagan blir överflödig till följd av det öppna tillämpningsområdet för direktivet.

Ändringsförslag 301
Jill Evans

Förslag till direktiv
Bilaga I

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande kategorier av elektriska och 
elektroniska produkter omfattas av detta 
direktiv:

Följande kategorier av elektriska och 
elektroniska produkter omfattas av detta 
direktiv:
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1. Stora hushållsapparater. 1. Stora apparater.
2. Små hushållsapparater. 2. Små apparater.

3. IT- och telekommunikationsutrustning. 3. IT- och telekommunikationsutrustning.
4. Konsumentrustning. 4. Konsumentrustning.

5. Belysningsutrustning. 5. Belysningsutrustning.
6. Elektriska och elektroniska verktyg 
(med undantag för storskaliga, fasta 
industriverktyg).

6. Elektriska och elektroniska verktyg.

7. Leksaker, sport- och fritidsprodukter. 7. Leksaker, sport- och fritidsprodukter.
8. Medicintekniska produkter. 8. Medicintekniska produkter.

9. Övervaknings- och kontrollinstrument 
inklusive industriella övervaknings- och 
kontrollinstrument.

9. Övervaknings- och kontrollinstrument 
inklusive industriella övervaknings- och 
kontrollinstrument.

10. Automater. 10. Automater.

11. Andra elektriska och elektroniska 
produkter som inte omfattas av någon av 
ovanstående kategorier.

Or. en

(Detta ersätter föredragandens ändringsförslag 68.)

Motivering

Termen ”hushålls-” har skapat förvirring och bör strykas. Det är svårt att förstå varför 
storskaliga industriverktyg ska undantas från tillämpningsområdet, med tanke på att 
industriella övervaknings- och kontrollinstrument omfattas. Med tanke på de olika 
tillämpningsområdena för begränsningar och de motsvarande tidsfrister som gäller för olika 
kategorier av EEE-produkter bör en förteckning över EEE-produkter behållas, men 
kompletteras med en kategori som fångar upp alla slags EEE-produkter som inte omfattas av 
någon av de nuvarande kategorierna. Detta skulle garantera en allmän räckvidd samtidigt 
som det går att göra skillnad mellan olika kategorier.

Ändringsförslag 302
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Bilaga I - led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Övervaknings- och kontrollinstrument 9. Övervaknings- och kontrollinstrument.



AM\809039SV.doc 85/111 PE439.897v01-00

SV

inklusive industriella övervaknings- och 
kontrollinstrument.

Or. en

Motivering

(Se bilaga II punkt 9.) Samma rubriker används för att undvika förvirring.

Ändringsförslag 303
Bogusław Sonik

Förslag till direktiv
Bilaga II

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA II utgår

Or. pl

Motivering

Bilagan blir överflödig till följd av det öppna tillämpningsområdet för direktivet.

Ändringsförslag 304
Chris Davies, Dirk Sterckx

Förslag till direktiv
Bilaga II - led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bindande förteckning över produkter som 
omfattas av de kategorier som anges i 
bilaga I:

Bindande förteckning över produkter som 
omfattas av de kategorier som anges i 
bilaga I:

1. Stora hushållsapparater, inklusive 1. Stora hushållsapparater, inklusive
tvättmaskiner, tvättmaskiner,

torktumlare, torktumlare,
diskmaskiner. diskmaskiner.

Stora hushållsapparater som används för 
kylning, bevarande och lagring av 

Stora hushållsapparater som används för 
kylning, bevarande och lagring av 
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livsmedel, såsom livsmedel, såsom
stora kylapparater, kylskåp, frysar. stora kylapparater, kylskåp, frysar.

Stora hushållsapparater som används för 
matlagning och annan beredning av 
livsmedel, såsom

Stora hushållsapparater som används för 
matlagning och annan beredning av 
livsmedel, såsom

matlagningsapparater, elspisar, elektriska 
värmeplattor,

matlagningsapparater, elspisar, elektriska 
värmeplattor,

mikrovågsugnar. mikrovågsugnar.

Stora apparater för uppvärmning av rum, 
sängar och sittmöbler, såsom

Stora apparater för uppvärmning av rum, 
sängar och sittmöbler, såsom

elektriska värmeapparater, elektriska 
element.

elektriska värmeapparater, elektriska 
element, inbegripet värmepumpar för 
inom- och utomhusbruk och 
värmepumpar som består av en enda 
enhet på upp till 12 kW.

Fläkt-, utsugningsventilations- och 
luftkonditioneringsutrustning, såsom

Fläkt-, utsugningsventilations- och 
luftkonditioneringsutrustning, såsom

elektriska fläktar, elektriska fläktar,
luftkonditioneringsapparater. luftkonditioneringsapparater, inbegripet 

sådana för inom- och utomhusbruk och 
luftkonditioneringsapparater som består 
av en enda enhet på upp till 12 kW.

Or. en

Motivering

Om man INTE kommer överens om att denna lagstiftning ska omfatta alla elektriska och 
elektroniska produkter bör luftkonditioneringsapparater och värmepumpar inbegripas i 
direktivet.

Ändringsförslag 305
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Bilaga II - led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Övervaknings- och kontrollinstrument, 
inklusive

9. Övervaknings- och kontrollinstrument, 
inklusive

rökdetektorer, rökdetektorer,
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värmeregulatorer, värmeregulatorer,
termostater, termostater,

mätnings-, vägnings- eller 
justeringsapparater för hushålls- eller 
laboratorieutrustning,

mätnings-, vägnings- eller 
justeringsapparater för hushållsbruk,

industriella övervaknings- och 
kontrollinstrument.

industriella övervaknings- och 
kontrollinstrument.

Or. en

Motivering

Den defintion av ”industriella övervaknings- och kontrollinstrument” som ges i artikel 3p 
överlappar texten om kategori 9 i bilaga II om ”mätnings- …”. Båda dessa termer kan 
tillämpas på laboratorieutrustning som används professionellt, men tidsfristerna för 
genomförande skiljer sig åt.

Ändringsförslag 306
Bogusław Sonik

Förslag till direktiv
Bilaga III

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA III utgår

Or. pl

Motivering

Denna bilaga är överflödig, eftersom bestämmelserna för beskrivning av nya ämnen eller där 
dessa genom direktivet beläggs med restriktioner har införts i ändringarna till artikel 4.7.

Ändringsförslag 307
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Bilaga III

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga III utgår
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Or. en

Motivering

Enligt detta ändringsförslag ska bilaga III strykas eftersom det inte finns någon tydlig metod 
för att välja ut de förtecknade ämnena. Dessutom skulle en sådan bilaga misstolkas globalt 
och skapa förvirring eftersom den innehåller ännu en lista över kemikalier som ska ses över 
men som ännu inte är förbjudna.

Ändringsförslag 308
Sergio Berlato

Förslag till direktiv
Bilaga III

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga III utgår

Or. it

Motivering

Enligt detta ändringsförslag ska bilaga III strykas eftersom det inte finns någon tydlig metod 
för att välja ut de förtecknade ämnena. Dessutom skulle en sådan bilaga misstolkas globalt. 
Ännu en förteckning över över ämnen som ska ses över men som ännu inte är förbjudna skulle 
bara skapa förvirring.

Ändringsförslag 309
Åsa Westlund

Förslag till direktiv
Bilaga III

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ämnen som avses i artikel 4.7 Ämnen som avses i artikel 4.7

1. Hexabromcyklododekan (HBCDD) 1. Arsenikföreningar
2. Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) 2. Beryllium och dess föreningar
3. Butylbensylftalat (BBP) 3. Antimontrioxid
4. Dibutylftalat (DBP) 4. Dinickeltrioxid

5. Bisfenol A
6. Andra bromerade organiska ämnen än 
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bromerade flamskyddsmedel
7. Andra klorerade organiska ämnen än 
klorerade flamskyddsmedel eller 
mjukgörare

8. Nanomaterial
9. Silverjoner som används för biocid
10. Ämnen som inger mycket stora 
betänkligheter och som finns upptagna i 
den kandidatförteckning som avses i 
artikel 59.1 i förordning (EG) nr 
1907/2006)

Or. sv

Motivering

En lista som ständigt uppdateras på detta sätt kan få positiv effekt på substitutionen av dessa 
ämnen.

Ändringsförslag 310
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Förslag till direktiv
Bilaga III

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ämnen som avses i artikel 4.7 Ämnen som avses i artikel 6a
1. Hexabromcyklododekan (HBCDD) 1. Polyvinylklorid (PVC)
2. Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) 2. Nanomaterial, särskilt asbetsliknande 

kolnanorör och nanosilver
3. Butylbensylftalat (BBP)
4. Dibutylftalat (DBP)

Or. en

Motivering

Dessa ämnen måste undersökas närmare innan man kan fatta något beslut om förbud eller 
märkningskrav.
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Ändringsförslag 311
Frédérique Ries, Chris Davies

Förslag till direktiv
Bilaga III

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Hexabromcyklododekan (HBCDD) 1. Dinitrotoluen
2. Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) 2. Diaminodifenylmetan (MDA)
3. Butylbensylftalat (BBP) 3. 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylen 

(myskxylen) 
4. Dibutylftalat (DBP) 4. Alkaner, klorerade (kortkedjiga 

klorparaffiner)
5. Aluminosilikat, keramiska fibrer
6. Antracen
7. Antracenolja
8. Antracenolja, antracenpasta
9. Antracenolja, antracenpasta, 
antracenfraktion
10. Antracenolja, antracenpasta, lätt 
destillationsfraktion
11. Antracenolja, med lågt innehåll av 
antracen
12. Bensylbutylftalat (BBP)
13. Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP)
14. Bis(tributyltenn)oxid (TBTO)
15. Koboltdiklorid
16. Diarsenikpentoxid
17. Diarseniktrioxid
18. Dibutylftalat (DBP)
19. Diisobutylftalat
20. Hexabromcyklododekan 
(HBCDD) och alla större identifierade 
diastereoisomerer
21. Blykromat
22. Blykromatmolybdatsulfat, röd 
23. Blyvätearsenat
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24. Blysulfokromat, gul 
25. Beck, koltjäre-, högtemp.
26. Natriumdikromat
27. Trietylarsenat
28. Tri(2-kloroetyl)fosfat
29. Zirkonium aluminiumsilikat 
keramiska fibrer
30. Bisfenol A

Or. en

Motivering

Kommissionen har med rätta föreslagit en annan föreckning över kemikalier som ännu inte är 
förbjudna men som utgör en hög miljö- och hälsorisk och som ska ses över. Dessutom är det 
viktigt att sörja för en säker och enhetlig rättslig ram. Det är därför det bör göras en tydlig 
koppling till kandidatförteckningen över ämnen som inger mycket stora betänkligheter i 
enlighet med de godkännandekrav som anges i artikel 58.2 i Reachförordningen. I denna 
förteckning bör bisfenol A läggas till, eftersom inte färre än 109 offentliga undersökningar 
visat att detta ämne har en negativ hälso- och miljöpåverkan vid låga nivåer. 

Ändringsförslag 312
Bogusław Sonik

Förslag till direktiv
Bilaga IIIa (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA IIIa
Produkter, utrustning och reservdelar till 
produkter som ska undantas från 
direktivet.
1. Produkter som är nödvändiga för 
skyddet av medlemsstaternas väsentliga 
säkerhetsintressen, inklusive vapen, 
ammunition och krigsmateriel avsedda 
endast för militära ändamål. 
2. Produkter som inte är avsedda att 
släppas ut på marknaden som en separat 
funktionell eller kommersiell enhet. 
3. Reservdelar för reparation eller 
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förnyad användning av EEE-produkter 
som släppts ut på marknaden före den 
1 juli 2006.
4. Reservdelar för reparation eller 
förnyad användning av medicintekniska 
produkter som släppts ut på marknaden 
före den 1 januari 2014.
5. Reservdelar för reparation eller 
förnyad användning av medicintekniska 
produkter för in vitro-diagnostik som 
släppts ut på marknaden före den 
1 januari 2016.
6. Reservdelar för reparation eller 
förnyad användning av övervaknings- och 
kontrollinstrument som släppts ut på 
marknaden före den 1 januari 2014.
7. Reservdelar för reparation eller 
förnyad användning av industriella 
övervaknings- och kontrollinstrument 
som släppts ut på marknaden före den 
1 januari 2017.
8. Reservdelar för reparation eller 
förnyad användning av EEE-produkter 
som omfattades av ett undantag och 
släpptes ut på marknaden innan 
undantaget upphörde att gälla.
9. Aktiva medicintekniska produkter för 
implantation.
10. Olika typer av utrustning, verktyg och 
annan apparatur som monterats, 
installerats och är avsedda att fungera i 
bestämda lokaler för industriellt bruk.
11. Förbrukningsdelar till utrustning som 
inte uppfyller definitionen för 
EEE-produkter.
12. Ämnen avsedda att avges under 
EEE-produkters normala eller rimligen 
förutsebara användningsförhållanden.

Or. pl

Motivering

Bilagan samlar på ett och samma ställe alla tänkbara undantag från direktivets 
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tillämpningsområde. Bilagan kommer att granskas i medbeslutandeförfarandet. Dessutom har 
det till kommissionens originaltext, i punkt 10, lagts till definitioner för permanent monterade 
fasta anläggningar, samt i punkt 12, i enlighet med artikel 7.1 b i Reach-förordningen, 
uteslutits ämnen som avges avsiktligt från EEE-produkter (t.ex. toner och bläck). I punkt 11 
har undantagits förbrukningsmaterial som i sig inte är någon EEE-produkt i den mening som 
anges i definitionen i artikel 3 a i förslaget till direktiv.

Ändringsförslag 313
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Bilaga IV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förbjudna ämnen som avses i artikel 4.7 
och maximikoncentrationer i viktprocent i 
homogena material

Förbjudna ämnen som avses i artikel 4.7 
och maximikoncentrationer i viktprocent i 
homogena material

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

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

Sexvärt krom (0,1 %) Sexvärt krom (0,1 %)
Polybromerade bifenyler (PBB) (0,1 %) Polybromerade bifenyler (PBB) (0,1 %)

Polybromerade difenyletrar (PBDE) 
(0,1 %)

Polybromerade difenyletrar (PBDE) 
(0,1 %)

Del B
Arsenikföreningar (0,1 %)
Beryllium och dess föreningar (0,1 %)
Antimontrioxid (0,1 %)
Bisfenol A (0,1 %)
Bromerade organiska ämnen och andra 
bromerade flamskyddsmedel (0,1 %)
Klorerade organiska ämnen och andra 
klorerade flamskyddsmedel samt 
mjukgörare (0,1 %)
Kolnanorör som har likheter med asbest 
(detektionsgräns)

Polyvinylklorid (PVC) (0,1 %)
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Klorerade mjukgörare (0,1 %)
Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) (0,1 %)
Butylbensylftalat (BBP) (0,1 %)
Dibutylftalat (DBP) (0,1 %)
Nanosilver (detektionsgräns)

Or. de

Motivering

De ämnen som har lagts till i kommissionens förslag utgör en stor fara för människor och 
miljön i produktions-, användnings- och återvinningsfasen.

Ändringsförslag 314
Jill Evans

Förslag till direktiv
Bilaga IV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förbjudna ämnen som avses i artikel 4.7 
och maximikoncentrationer i viktprocent i 
homogena material

Förbjudna ämnen som avses i artikel 4.7 
och maximikoncentrationer i viktprocent i 
homogena material

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

Kadmium (0,01 %) Kadmium (0,01 %)
Sexvärt krom (0,1 %) Sexvärt krom (0,1 %)

Polybromerade bifenyler (PBB) (0,1 %) Polybromerade bifenyler (PBB) (0,1 %)
Polybromerade difenyletrar (PBDE) 
(0,1 %)

Polybromerade difenyletrar (PBDE) 
(0,1 %)

Del B
Bromerade flamskyddsmedel (0,1 %)
Klorerade flamskyddsmedel (0,1 %)
Polyvinylklorid (PVC) (0,1 %)
Klorerade mjukgörare (0,1 %)
Flalater som uppfyller kriterierna för att 
klassificeras som cancerframkallande, 
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mutagena eller reproduktionstoxiska i 
kategori 1A eller 1B i enlighet med 
förordning (EG) nr 1272/2008

Or. en

Motivering

I kommissionens undersökning om omarbetningen av RoHS rekommenderades att bromerade 
organiska ämnen, klorerade organiska ämnen och PVC ska fasas ut på grund av de problem 
de orsakar vid avfallshanteringen. Elektronikindustrin ligger långt framme med sitt 
internationella initiativ att gå över till låga halter av halogener (definierat som en halt av 
bromerade/klorerade flamskyddsmedel understigande 900 ppm). Liknande åtgärder har också 
redan vidtagits av vissa tillverkare av vitvaror. Dessa frivilliga åtgärder bör stödjas med 
tydliga krav från lagstiftaren för att skapa rättvisa villkor och ge marknadssäkerhet.

Ändringsförslag 315
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Förslag till direktiv
Bilaga IV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förbjudna ämnen som avses i artikel 4.7 
och maximikoncentrationer i viktprocent i 
homogena material

Förbjudna ämnen som avses i artikel 4.7 
och maximikoncentrationer i viktprocent i 
homogena material

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

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

Sexvärt krom (0,1 %) Sexvärt krom (0,1 %)
Polybromerade bifenyler (PBB) (0,1 %) Polybromerade bifenyler (PBB) (0,1 %)

Polybromerade difenyletrar (PBDE) 
(0,1 %)

Polybromerade difenyletrar (PBDE) 
(0,1 %)

Del B
Mellankedjiga klorparaffiner (MCCP):

Or. en
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Motivering

I flera olika studier rekommenderas det att man utöver de ämnen som nämnts tidigare (t.ex. i 
Jill Evans betänkande) även begränsar användningen av mellankedjiga klorparaffiner 
(MCCP) genom att inbegripa dem i bilaga IV till RoHS-direktivet (Tysklands miljövårdsverk, 
ERA-studie). MCCP används som mjukgörare och flamskyddsmedel, och är långlivade, 
bioackumulerande och toxiska. Dessa egenskaper har också dokumenterats i tillräcklig 
utsträckning, bland annat genom undersökningen som genomförts av Öko-Institut (2008), se 
slutnot 5.

Ändringsförslag 316
Jill Evans

Förslag till direktiv
Bilaga IV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förbjudna ämnen som avses i artikel 4.7 
och maximikoncentrationer i viktprocent i 
homogena material

Förbjudna ämnen som avses i artikel 4.7 
och maximikoncentrationer i viktprocent i 
homogena material

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

Kadmium (0,01 %) Kadmium (0,01 %)
Sexvärt krom (0,1 %) Sexvärt krom (0,1 %)

Polybromerade bifenyler (PBB) (0,1 %) Polybromerade bifenyler (PBB) (0,1 %)
Polybrominated diphenyl ethers(PBDE) 
(0,1%)

Nanosilver (detektionsgräns)

Långa flerväggiga kolnanorör 
(detektiongräns)

Or. en

Motivering

Nanosilver används redan som en antimikrobiellt medel i EEE-produkter, t.ex. som 
ytbeläggning för mobiltelefoner, eller släpps till och med ut av tvättmaskiner. Förutom att 
dessa användningar är onödiga medför de hälso- och miljörisker. Kolnanorör kan användas i 
EEE-produkter faststän det har påvisats att de kan ha asbestliknande egenskaper. Ansedda 
institutioner såsom Royal Commission on Environmental Pollution och hälso- och 
säkerhetsverket i Storbritannien och Tysklands miljövårdsverk har uttryckt oro över dessa 
material eller till och med avrått från användning av dem.
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Ändringsförslag 317
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Förslag till direktiv
Bilaga IVa (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(Bilaga IV a)
1. Nanosilver
2. Asbestliknande kolnanorör 
3. Berylliummetall
4. Berylliumoxid (BeO)

Or. en

Motivering

Öko-institutet har rekommenderat märkning av vissa av dessa ämnen (punkterna 3 och 4). 
För punkterna 1 och 2 finns det vetenskapliga bevis på att exponering för långa flerväggiga 
kolnanorör kan leda till asbetsliknande sjukdomar och att utsläppande av nanosilverpartiklar 
kan ha negativ inverkan på människors hälsa och miljön. Eftersom det krävs ytterligare 
forskning skulle märkning vara ett första steg till stöd för varsam hantering av dessa ämnen. 
Man måste säkerställa en optimal koppling till direktivet om ekodesign. (Hänger samman med 
ändringsförslaget om artikel 6.1 strecksats 3 a (ny) och ändringsförslaget om 
artikel 41. b (ny).)

Ändringsförslag 318
Bogusław Sonik

Förslag till direktiv
Bilaga VI

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga VI utgår

Or. pl

Motivering

Bilagan har införts i bilaga V med fortsatt numrering. Kommissionen ska innan direktivet 
träder i kraft aktualisera denna bilaga enligt ändringen till artikel 5.4a och anpassa den till 
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den vetenskapliga och tekniska utvecklingen. Nuvarande bilaga VI grundar sig på 
Eras rapport om det vetenskapliga läget 2005.

Ändringsförslag 319
Julie Girling

Förslag till direktiv
Bilaga VI - inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Produkter som utnyttjar eller detekterar 
joniserande strålning

utgår

Or. en

Motivering

I den studie som kommissionen beställde (2006-0383) konstaterade ERA att det vore möjligt 
att inbegripa medicinsk utrustning i direktivets tillämpningsområde, men att tillverkarna 
skulle behöva vissa undantag. ERA rekommenderade också att man i ett senare skede skulle 
överväga möjligheten till ett tillfälligt undantag för bly i lödmetaller, vid översynen av RoHS. 
I samband med en ny ERA-rapport (2009-0394) har tillverkarna av vissa komplexa 
medicinska apparater konstaterat att de ännu inte kan garantera att apparaterna är 
tillförlitliga på längre sikt utan bly. Detta bör beaktas vid omarbetningen. 

Ändringsförslag 320
Chris Davies

Förslag till direktiv
Bilaga VI - inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Produkter som utnyttjar eller detekterar 
joniserande strålning

utgår

Or. en

Motivering

Eftersom kategorierna 8 (medicintekniska produkter) och 9 (övervaknings- och 
kontrollinstrument) i bilaga I omfattas av direktivet måste man specifikt stryka de produkter 
som förtecknas här, huvudsakligen på grund av deras specialanvändning i medicinska 
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tillämpningar och de långa produktionscyklerna för övervaknings- och kontrollinstrument.

Ändringsförslag 321
Julie Girling

Förslag till direktiv
Bilaga VI - led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5 Bly i avskärmning mot joniserande 
strålning

Bly i avskärmning, kollimatorer, 
apparater för spridningreduktion och 
gitter i samband med joniserande strålning

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget om bilaga VI – inledningen.

Ändringsförslag 322
Chris Davies

Förslag till direktiv
Bilaga VI - led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5 Bly i avskärmning mot joniserande 
strålning

Bly i avskärmning, kollimatorer, 
apparater för spridningreduktion och 
gitter i samband med joniserande strålning

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget om bilaga VI – inledningen.

Ändringsförslag 323
Julie Girling

Förslag till direktiv
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Bilaga VI - led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6 Bly i röntgentestföremål Bly i testföremål för joniserande strålning 
och röntgenmarkörer

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget om bilaga VI – inledningen.

Ändringsförslag 324
Chris Davies

Förslag till direktiv
Bilaga VI - led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6 Bly i röntgentestföremål Bly i testföremål för joniserande strålning 
och röntgenmarkörer

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget om bilaga VI – inledningen.

Ändringsförslag 325
Julie Girling

Förslag till direktiv
Bilaga VI - led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8 Radioaktiv kadmiumisotopkälla för 
bärbara röntgenfluorescensspektrometrar 
Sensorer,detektorer och elektroder (plus 
punkt 1)

8 Radioaktiv kadmiumisotopkälla för 
bärbara röntgenfluorescensspektrometrar
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Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget om bilaga VI – inledningen. 

Ändringsförslag 326
Chris Davies

Förslag till direktiv
Bilaga VI - led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8 Radioaktiv kadmiumisotopkälla för 
bärbara röntgenfluorescensspektrometrar 
Sensorer,detektorer och elektroder (plus 
punkt 1)

8 Radioaktiv kadmiumisotopkälla för 
bärbara röntgenfluorescensspektrometrar

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget om bilaga VI – inledningen.

Ändringsförslag 327
Julie Girling

Förslag till direktiv
Bilaga VI - led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10 Bly och kadmium i lampor för 
atomabsorptionsspektrometri

Berör inte den svenska versionen.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget om bilaga VI – inledningen. 
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Ändringsförslag 328
Chris Davies

Förslag till direktiv
Bilaga VI - underrubrik

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Övrigt utgår

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget om bilaga VI – inledningen.

Ändringsförslag 329
Julie Girling

Förslag till direktiv
Bilaga VI - underrubrik

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Övrigt utgår

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget om bilaga VI – inledningen. 

Ändringsförslag 330
Julie Girling

Förslag till direktiv
Bilaga VI - led 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11 Bly i legeringar som en supraledare och 
värmeledare vid MRT

11 Bly i legeringar som en supraledare och 
värmeledare vid MRT och MEG
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Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget om bilaga VI – inledningen. 

Ändringsförslag 331
Chris Davies

Förslag till direktiv
Bilaga VI - led 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11 Bly i legeringar som en supraledare och 
värmeledare vid MRT

11 Bly i legeringar som en supraledare och 
värmeledare vid MRT och MEG

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget om bilaga VI – inledningen.

Ändringsförslag 332
Julie Girling

Förslag till direktiv
Bilaga VI - led 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

17 Bly i lödpunkter i bärbara defibrillatorer 17 Bly i lödpunkter i
– bärbara defibrillatorer av klass II

– patientburna enheter och bärbar 
ultraljudsutrustning och bärbar 
patientövervakningsutrustning av klass II

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget om bilaga VI – inledningen.

Ändringsförslag 333
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Chris Davies

Förslag till direktiv
Bilaga VI - led 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

17 Bly i lödpunkter i bärbara defibrillatorer 17 Bly i lödpunkter i

– bärbara defibrillatorer av klass II
– patientburna enheter och bärbar 
ultraljudsutrustning och bärbar 
patientövervakningsutrustning av klass II

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget om bilaga VI – inledningen.

Ändringsförslag 334
Chris Davies

Förslag till direktiv
Bilaga VI - led 20a - 20w (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

20a Bly i lödpunkter, 
komponentavslutningar och elektriska 
kontakter för magnetisk 
resonanstomografi och 
magnetoencefalografi som används vid 
lägre temperaturer än -50◦C
20b Bly i ytbeläggningar på avslutningar i 
icke-magnetiska komponenter som 
används för magnetisk resonanstomografi 
och magnetoencefalografi och lödmetaller 
som används för att foga samman dessa 
icke-magnetiska komponenter
20c Bly i lödmetaller och ytbeläggningar 
på avslutningar i komponenter som 
används för montering av kretskort för 
medicintekniska produkter, inbegripet 
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BGA, CSP, QFN och liknande produkter, 
samt medicintekniska produkter som 
används för bilddiagnostik, inbegripet CT, 
PET, SPECT, MEG, MRI och molekulär 
avbildning samt medicintekniska 
produkter som används för strål- och 
partikelbehandling
20d Bly i lödmetaller för montering av 
kretskort som används för montering av 
digitala halvledardetektorer 
(semiconductor digital array detectors), 
till exempel kadmiumzinktellurid och 
digitala PGA-röntgendetektorer 
(pin-grid array digital X-ray detectors)
20e Bly och sexvärt krom i komponenter 
som är särskilt utformade för 
industrisektorer som inte omfattas av 
RoHS-direktivet och som används som 
komponenter i medicintekniska produkter
20f Bly som används som torrt 
smörjmedel i koppar- och 
aluminiumlegeringar för ytor som 
exponeras för joniserande strålning
20g Bly för vakuumtäta packningar i 
bildförstärkare 
20h Sexvärt krom i in-situ-dispensorer för 
alkaliska lösningar
20i Kadmium i fosforskärmar (output 
phosphors) för bildförstärkare
20j Blyacetatmarkörer för användning i 
stereotaktiska ramar för fixering av 
huvud i samband med CT och MRI
20k Bly och sexvärt krom i 
komponentdelar från uttjänta röntgenrör 
som släppts ut på EU-marknaden före den 
1 januari 2014 och som återanvänds i nya 
röntgenrör från den 1 januari 2014 till 
och med den 31 december 2019
20l Kvicksilver i lysrör för särskilda 
ändamål
20m Bly i glas till katodstrålerör, 
elektroniska komponenter och lysrör
20n Bly som legeringselement i stål med 
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upp till 0,35 viktprocent bly, aluminium 
med upp till 0,4 viktprocent bly och som 
kopparlegering med upp till 4 viktprocent 
bly
20o
– Bly i lödmetaller med hög 
smälttemperatur (dvs. blybaserade 
legeringar som innehåller minst 
85 viktprocent bly)
– Bly i lödmetaller för servrar, 
datalagringssystem, inklusive sådana som 
består av sammankopplade diskar, 
utrustning för nätinfrastruktur för 
koppling, signalering, överföring och 
näthantering för telekommunikationer
– Bly i keramiska delar till elektronik 
(exempelvis piezoelektroniska 
anordningar) 
20p Kadmium och dess föreningar i 
elektriska kontakter och 
kadmiumplätering, med undantag för 
sådan användning som är förbjuden 
enligt direktiv 91/338/EEG om ändring av 
direktiv 76/769/EEG
20q Bly i kontaktsystem med böjliga stift 
(compliant pins) 
20r Bly och kadmium i optiskt glas och 
filterglas 
20s Bly i lödpunkter med fler än två delar 
för kopplingen mellan stiften och 
mikroprocessor-stacken, med en blyhalt 
på över 80 viktprocent men under 
85 viktprocent.
20t Bly i lödpunkter för elektrisk koppling 
mellan halvledarskiva och substrat i 
flip-chip-stackar av integrerade kretsar
20u Bly i pläteringsskikt på andra 
fine-pitch-komponenter än kontaktdon 
med högst 0,65 mm bendelning med 
NiFe-benramar samt bly i pläteringsskikt 
på andra fine-pitch-komponenter än 
kontaktdon med högst 0,65 mm 
bendelning med benramar av koppar 
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20v Bly i lödmetall för lödning av 
genompläterade hål i skivformade och 
plana keramiska flerlagerkondensatorer
20w Blyoxid i glasfritta för montering av 
glasskivor för argon- och kryptonlaserrör

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget om bilaga VI – inledningen.

Ändringsförslag 335
Julie Girling

Förslag till direktiv
Bilaga VI - led 20a - 20j (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

20a Bly i lödpunkter, 
komponentavslutningar och elektriska 
kontakter för magnetisk 
resonanstomografi och 
magnetoencefalografi som används vid 
lägre temperaturer än -50◦C
20b Bly i ytbeläggningar på avslutningar i 
icke-magnetiska komponenter som 
används för magnetisk resonanstomografi 
och magnetoencefalografi och lödmetaller 
som används för att foga samman dessa 
icke-magnetiska komponenter
20c Bly i lödmetaller för montering av 
kretskort som används för montering av 
digitala halvledardetektorer 
(semiconductor digital array detectors), 
till exempel kadmiumzinktellurid och 
digitala PGA-röntgendetektorer (pin-
grid array digital X-ray detectors)
20d Bly och sexvärt krom i komponenter 
som är särskilt utformade för 
industrisektorer som inte omfattas av 
RoHS-direktivet och som används som 
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komponenter i medicintekniska produkter
20e Bly som används som torrt 
smörjmedel i koppar- och 
aluminiumlegeringar för ytor som 
exponeras för joniserande strålning
20f Bly för vakuumtäta packningar i 
bildförstärkare
20g Sexvärt krom i in-situ-dispensorer för 
alkaliska lösningar
20h Kadmium i fosforskärmar (output 
phosphors) för bildförstärkare
20i Blyacetatmarkörer för användning i 
stereotaktiska ramar för fixering av 
huvud i samband med CT och MRI
20j Bly och sexvärt krom i 
komponentdelar från uttjänta röntgenrör 
som släppts ut på EU-marknaden före den 
1 januari 2014 och som återanvänds i nya 
röntgenrör från den 1 januari 2014 till 
och med den 31 december 2019

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget om bilaga VI – inledningen.

Ändringsförslag 336
Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv
Bilaga VIa (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga VIa
Användningar avseende kategori 11 
undantagna från förbudet i artikel 4.1
1. Kadmium i tunnfilmssolpaneler på 
basis av kadmiumtellurid

Or. de
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Motivering

Om ett öppet tillämpningsområde införs, ska solcellspaneler inte omfattas av detta direktiv. 
För det kadmiumtellurid som finns i tunnfilmssolpaneler finns det ingen effektiv ersättning. 
Solcellsindustrin är präglad av innovation. Man måste planera långsiktigt så att man kan 
fortsätta att utveckla denna typ av innovation, som i stor utsträckning bidrar till att skydda 
miljön, skapa arbetstillfällen och stimulera den ekonomiska utvecklingen. Tidsmässigt 
begränsade undantag från tillämpningsområdet uppfyller inte detta villkor.

Ändringsförslag 337
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Bilaga VIa (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga VIa
Användningar avseende kategori 11 
undantagna från förbudet i artikel 4.1

Om inte annat anges ska användningarna 
i denna bilaga upphöra att gälla fyra år 
efter det datum som anges i artikel 2.1a.

Or. de

Motivering

Kadmium kan allvarligt skada människor och miljön. Användningen av solcellspaneler måste 
så snabbt som möjligt upphöra. Ansökningar måste kunna ges ett tidsmässigt begränsade 
undantag från direktivet. På grund av de uppgifter som finns i dag avvisas dock 
föredragandens beslut att göra ett undantag för kadmium i solcellspaneler.

Ändringsförslag 338
Jill Evans

Förslag till direktiv
Bilaga VIb (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga VIb
Ansökan om undantag från artikel 4.1 
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eller om förnyelse av ett sådant undantag
Ansökningar får lämnas in av en 
tillverkare, en representant för en 
tillverkare eller vilken som helst annan 
aktör i leveranskedjan och ska innehålla 
åtminstone följande:
a) den sökandes namn, adress och 
kontaktuppgifter,
b) information om materialet eller 
komponenten och de specifika 
användningarna av ämnet i det material 
eller den komponent som ansökan om 
undantag avser samt dess särdrag,
c) en kontrollerbar och helt understödd 
motivering till undantaget på de villkor 
som fastställs i artikel 5,
d) en analys av möjliga alternativa 
ämnen, material eller konstruktioner sett 
till hela livscykeln, inbegripet, i 
förekommande fall, information och 
fackgranskade studier om sökandens 
oberoende forsknings- och 
utvecklingsverksamhet,
e) en analys av tillgängligheten hos de 
alternativ som beskrivs i led d,
f) en ersättningsplan i enlighet med 
förordning (EG) nr 1707/2006, inbegripet 
en tidsplan för de åtgärder som sökanden 
föreslår,
g) i förekommande fall, angivande av de 
uppgifter som ska betraktas som 
immaterialrättsligt skyddade, tillsammans 
med en kontrollerbar motivering,
h) ett förslag till en exakt och tydlig 
formulering för undantaget,
i) en sammanfattning av ansökan.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag grundar sig på ett mycket liknande ändringsförslag som rådet
diskuterar för närvarande. Utöver den text som rådet diskuterar efterfrågas följande i detta 
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ändringsförslag: a) en kontrollerbar och helt understödd motivering, b) en bedömning av 
huruvida det finns alternativ att tillgå och c) en ersättningsplan i samtliga fall.

Ändringsförslag 339
Bogusław Sonik

Förslag till direktiv
Bilaga VII - led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. I tillämpliga fall: Det anmäla organet 
... (namn, nummer) … har utfört...
(beskrivning av åtgärden) och utfärdat 
intyget: …

utgår

Or. pl

Motivering

Detta led är överflödigt, eftersom det inte finns några harmoniserade normer med vilka det 
anmälda organet kan fastställa överensstämmelse.


