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Tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen sähkö- ja 
elektroniikkalaitteissa ***I

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 24. marraskuuta 2010 ehdotuksesta
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen vaarallisten aineiden käytön 
rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (uudelleenlaadittu toisinto) 
(KOM(2008)0809 – C6-0471/2008 – 2008/0240(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely – uudelleenlaatiminen)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2008)0809),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden 
mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0471/2008),

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutuksista käynnissä oleviin toimielinten 
päätöksentekomenettelyihin (KOM(2009)0665),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 
kohdan sekä 114 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 10. kesäkuuta 2009 antaman 
lausunnon1,

– ottaa huomioon alueiden komitean 4. joulukuuta 2009 antaman lausunnon2,

– ottaa huomioon neuvoston edustajan 12. marraskuuta 2010 päivätyllä kirjeellä antaman 
sitoumuksen hyväksyä mainittu kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

– ottaa huomioon säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 
28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen3,

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle työjärjestyksen 87 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti osoittaman 11. marraskuuta 2009 päivätyn kirjeen,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 87 ja 55 artiklan,
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– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön (A7-0196/2010),

A. toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä 
koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan käsillä oleva ehdotus ei sisällä muita 
sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan 
kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset niiden 
asiasisältöä muuttamatta,

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan ja ottaa huomioon 
Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan 
neuvoa-antavan ryhmän suositukset;

2. hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan lausuman;

3. panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevat komission lausumat;

4. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.



P7_TC1-COD(2008)0240

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 24. marraskuuta 
2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/…/EU antamiseksi tiettyjen 
vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (uudelleen 
laadittu toisinto)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 
114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon1,

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon2,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä3

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 
27 päivänä tammikuuta 2003 annettuun direktiiviin 2002/95/EY4 tehdään useita 
huomattavia muutoksia. Mainittu direktiivi olisi selkeyden vuoksi laadittava uudelleen.

(2) Erot vaarallisten aineiden käytön rajoittamista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 
koskevissa jäsenvaltioiden lainsäädännössä ja hallinnollisissa määräyksissä voivat 
aiheuttaa kaupan esteitä ja vääristää kilpailua unionissa, ja niillä voi sen vuoksi olla 
suora vaikutus sisämarkkinoiden toteutumiseen ja toimintaan. Sen vuoksi on tarpeen 
vahvistaa tämän alan säännöt ja parantaa ihmisten terveyden suojelua sekä sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun ympäristön kannalta järkevää hyödyntämistä ja loppukäsittelyä.

(3) Direktiivissä 2002/95/EY säädetään, että komissio tarkastelee uudelleen direktiivin 
säännöksiä ja erityisesti tiettyihin luokkiin kuuluvien laitteiden sisällyttämistä sen 
soveltamisalaan ja tarvetta mukauttaa aineiden luetteloa tieteen kehityksen perusteella, 
kun otetaan huomioon 4 päivänä joulukuuta 2000 annetussa neuvoston 
päätöslauselmassa vahvistettu ennalta varautumisen periaate.
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(4) Jätteistä marraskuun 19 päivänä 2008 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2008/98/EY1 asetetaan jätelainsäädännössä etusijalle jätteen syntymisen 
ehkäiseminen. Ehkäisemisellä tarkoitetaan muiden muassa toimenpiteitä, joilla 
vähennetään haitallisten aineiden pitoisuuksia materiaaleissa ja tuotteissa.

(5) Kadmiumin aiheuttaman ympäristön pilaantumisen torjumista koskevasta yhteisön 
toimintaohjelmasta 25 päivänä tammikuuta 1988 antamassaan päätöslauselmassa2

neuvosto kehotti komissiota viipymättä kehittämään erityistoimenpiteitä tällaista 
toimintaohjelmaa varten. Myös ihmisten terveyttä on suojeltava, ja olisi toteutettava 
kokonaisvaltainen strategia, jolla erityisesti rajoitetaan kadmiumin käyttöä ja 
edistetään korvaavia aineita koskevaa tutkimusta. Päätöslauselmassa korostetaan, 
että kadmiumin käyttö olisi rajoitettava tapauksiin, joissa käytettävissä ei ole sopivia 
ja turvallisempia vaihtoehtoja.

(6) Pysyvistä orgaanisista yhdisteistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/20043 mukaan ympäristön ja 
ihmisen terveyden suojelemista pysyviltä orgaanisilta yhdisteiltä koskevaa tavoitetta ei 
voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, vaan se voidaan kyseisten 
yhdisteiden rajat ylittävien vaikutusten takia toteuttaa paremmin unionin tasolla. 
Asetuksessa säädetään, että dioksiinien ja furaanien kaltaisten sellaisten pysyvien 
orgaanisten yhdisteiden päästöt, jotka ovat teollisten prosessien tahattomia 
sivutuotteita, olisi tunnistettava ja niitä olisi vähennettävä mahdollisimman nopeasti 
pitäen viime kädessä tavoitteena niiden lopettamista mahdollisuuksien mukaan.

(7) Käytettävissä olevat tiedot osoittavat, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta 
27 päivänä tammikuuta 2003 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2002/96/EY4 säädetyt sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräystä, käsittelyä, kierrätystä 
ja loppukäsittelyä koskevat toimenpiteet ovat tarpeen sellaisten jätehuolto-ongelmien 
vähentämiseksi, jotka liittyvät asianomaisiin raskasmetalleihin ja palonestoaineisiin. 
Näistä toimenpiteistä huolimatta huomattavia määriä sähkö- ja elektroniikkaromua 
joutuu tulevaisuudessa kuitenkin edelleen nykyisiin loppukäsittelykanaviin unionin 
alueella tai sen ulkopuolella. Vaikka sähkö- ja elektroniikkalaiteromu kerättäisiin 
erikseen ja toimitettaisiin kierrätysprosessiin, sen sisältämä elohopea, kadmium, lyijy, 
kuudenarvoinen kromi sekä PBB- ja PBDE-yhdisteet aiheuttaisivat todennäköisesti 
terveys- ja ympäristöriskejä, erityisesti jos niitä ei käsitellä parhaissa mahdollisissa 
olosuhteissa.

(8) Kun otetaan huomioon tekniset ja taloudelliset toteuttamismahdollisuudet, myös pienten
ja keskisuurten yritysten (pk-yritykset) näkökulmasta, tehokkain tapa varmistaa näihin 
aineisiin liittyvien terveys- ja ympäristöriskien merkittävä vähentäminen, jolla voidaan 
saavuttaa suojelun haluttu taso unionissa, on korvata nämä aineet sähkö- ja 
elektroniikkalaitteissa turvallisilla tai nykyistä turvallisemmilla materiaaleilla. 
Vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen on omiaan tehostamaan sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun kierrätyksen mahdollisuuksia ja taloudellista kannattavuutta 
sekä vähentämään kierrätyslaitosten työntekijöihin kohdistuvia terveyshaittoja.
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(9) Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvia aineita on tutkittu tieteellisesti ja arvioitu 
perusteellisesti, minkä lisäksi sekä unionin että kansallisella tasolla on toteutettu niitä 
koskevia erilaisia toimenpiteitä.

(10) Tässä direktiivissä säädetyissä toimenpiteissä on otettu huomioon olemassa olevat 
kansainväliset ohjeet ja suositukset, ja ne perustuvat käytettävissä olevien tieteellisten ja 
teknisten tietojen arviointiin. Toimenpiteet ovat tarpeen, jotta voidaan saavuttaa 
ihmisten ja eläinten terveyden sekä ympäristön suojelun haluttu taso ennalta 
varautumisen periaatetta kunnioittaen ja ottaen huomioon riskit, joita näiden 
toimenpiteiden toteuttamatta jättäminen todennäköisesti aiheuttaisi unionissa. Näitä 
toimenpiteitä olisi tarkasteltava jatkuvasti uudelleen, ja tarvittaessa niitä olisi 
mukautettava käytettävissä olevien teknisten ja tieteellisten tietojen perusteella. Tämän 
direktiivin liitteitä olisi tarkistettava määräajoin, jotta otettaisiin huomioon muun 
muassa kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista 
(REACH) ja Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/20061 liitteet 
XIV ja XVII. Erityisesti olisi asetettava etusijalle heksabromisyklododekaanin 
(HBCDD), bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatin, butyylibentsyyliftalaatin (BBP) ja 
dibutyyliftalaatin (DBP) käytöstä ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvat 
riskit. Komission olisi tarkasteltava uudelleen aiemmissa arvioinneissa tarkasteltuja 
vaarallisia aineita tässä direktiivissä asetettujen uusien kriteerien mukaisesti 
ensimmäisen uudelleentarkastelun yhteydessä, jotta vaarallisten aineiden käyttöä 
voitaisiin rajoittaa edelleen.

(11) Tämä direktiivi täydentää unionin yleistä jätehuoltolainsäädäntöä, kuten direktiiviä 
2008/98/EY sekä asetusta (EY) N:o 1907/2006.

(12) Tähän direktiiviin olisi sisällytettävä useita määritelmiä sen soveltamisalan 
täsmentämiseksi. Lisäksi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden määritelmää olisi 
täydennettävä sähköä tarvitsevan määritelmällä, jotta otettaisiin huomioon tiettyjen 
tuotteiden monikäyttöisyys, kun sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
tarkoituksenmukaiset toiminnot määritellään objektiivisten ominaisuuksien 
perusteella, kuten tuotteen suunnittelu ja sen markkinointi.

(13) Energiaa käyttävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten 
puitteista 6 päivänä heinäkuuta 2005 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2005/32/EY2 mahdollistaa erityisten ekologista suunnittelua koskevien 
vaatimusten asettamisen energiaa käyttäville tuotteille, jotka saattavat kuulua myös 
tämän direktiivin soveltamisalaan. Direktiivi 2005/32/EY ja sen nojalla hyväksytyt 
täytäntöönpanotoimenpiteet eivät vaikuta unionin jätehuoltolainsäädäntöön.

(14) Tätä direktiiviä olisi sovellettava siten, ettei rajoiteta turvallisuus- ja terveysvaatimuksia 
koskevan unionin lainsäädännön eikä jätehuoltoa koskevan unionin
erityislainsäädännön, erityisesti paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja 
akuista 6 päivänä syyskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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direktiivin 2006/66/EY1 ja pysyvistä orgaanisista yhdisteistä 29 päivänä huhtikuuta 
2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/20042

soveltamista.

(15) Olisi otettava huomioon sellaisten sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tekninen 
kehittäminen, jotka eivät sisällä raskasmetalleja tai PBDE- ja PBB-yhdisteitä.

(16) Heti kun tieteellistä näyttöä on käytettävissä, olisi ennalta varautumisen periaate 
huomioon ottaen tarkasteltava muiden vaarallisten aineiden rajoittamista, mukaan
luettuina kaikki erittäin pienikokoiset aineet tai sisäiseltä rakenteeltaan tai 
pintarakenteeltaan pienikokoiset aineet (nanomateriaalit), jotka voivat olla vaarallisia 
niiden kokoon tai rakenteeseen liittyvien ominaisuuksien vuoksi, ja niiden korvaamista
ympäristöystävällisemmillä vaihtoehdoilla, joilla taataan ainakin vastaava 
kuluttajansuojan taso ▌. Tätä varten liitteessä II olevan rajoitusten kohteena olevien 
aineiden luettelon tarkistamisen ja muuttamisen olisi oltava johdonmukaista, 
maksimoitava synergia muun unionin lainsäädännön ja erityisesti asetuksen (EY) N:o 
1907/2006 pohjalta tehtävän työn kanssa ja ilmennettävä tämän työn täydentävää 
luonnetta samalla kun varmistetaan tämän direktiivin ja mainitun asetuksen 
toisistaan riippumaton toimivuus. Asianomaisia sidosryhmiä olisi kuultava ja erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä pk-yrityksiin todennäköisesti kohdistuviin vaikutuksiin.

(17) Uusiutuvien energiamuotojen kehittäminen on unionin keskeisiä tavoitteita, ja 
uusiutuvilla energialähteillä on ratkaiseva merkitys ympäristö- ja ilmastotavoitteiden 
saavuttamisessa. Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä 
23 päivänä huhtikuuta 2009 annetussa direktiivissä 2009/28/EY3 muistutetaan, että 
on varmistettava näiden tavoitteiden ja muun unionin ympäristölainsäädännön 
välinen johdonmukaisuus. Näin ollen tällä direktiivillä ei pitäisi estää sellaisen 
uusiutuviin energialähteisiin liittyvän teknologian kehittämistä, josta ei ole haittaa 
ihmisten terveydelle ja ympäristölle ja joka on kestävää ja taloudellisesti kannattavaa.

(18) Korvaamisvaatimuksesta poikkeaminen olisi sallittava, jos korvaaminen ei tieteellisesti 
tai teknisesti ole mahdollista, ottaen erityisesti huomioon pk-yritysten tilanne, tai jos sen 
ympäristölle, terveydelle ja kuluttajien turvallisuudelle aiheuttamat haitat ovat 
merkittävämpiä kuin siitä ▌ympäristölle, terveydelle ja kuluttajien turvallisuudelle
koituvat hyödyt taikka jos korvaavien aineiden ▌luotettavuutta ei pystytä varmistamaan. 
Poikkeuksesta tehtävässä päätöksessä ja mahdollisten poikkeusten kestossa olisi 
otettava huomioon korvaavien aineiden saatavuus ja korvaamisen sosio-ekonomiset 
vaikutukset. Poikkeuksen kokonaisvaikutuksiin olisi sovellettava tarvittaessa 
elinkaariajattelua. Sähkö- ja elektroniikkalaitteissa käytettävien vaarallisten aineiden 
korvaaminen olisi myös toteutettava siten, etteivät sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
käyttäjien terveys ja turvallisuus vaarannu. Lääkinnällisten laitteiden markkinoille 
saattamiseksi on suoritettava lääkinnällisistä laitteista 14 päivänä kesäkuuta 1993 
annetun neuvoston direktiivin 93/42/ETY4 ja in vitro-diagnostiikkaan tarkoitetuista 
lääkinnällisistä laitteista 27 päivänä lokakuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja 
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neuvoston direktiivin 98/79/EY1 mukainen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely, 
johon jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten nimeämän ilmoitetun laitoksen on 
tietyissä tapauksissa osallistuttava. Jos ilmoitettu laitos vahvistaa, että lääkinnällisissä 
laitteissa tai in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuissa lääkinnällisissä laitteissa 
käytettäväksi tarkoitetun mahdollisen korvaavan aineen turvallisuutta ei ole osoitettu, 
tämän katsotaan olevan selkeä sosio-ekonominen, terveydellinen ja kuluttajien 
turvallisuuteen liittyvä haitta. Direktiivin soveltamisalaan otettaville laitteille pitäisi 
voida hakea poikkeuksia direktiivin voimaantulopäivästä alkaen, vaikka laitteen 
sisällyttäminen direktiivin soveltamisalaan tapahtuisi todellisuudessa vasta myöhemmin.

(19) Tietyille erityismateriaaleille tai -osille myönnettävän poikkeusluvan pitäisi olla 
laajuudeltaan ja ajallisesti rajattu, jotta sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin sisältyvät 
vaaralliset aineet poistuisivat asteittain käytöstä edellyttäen, että asianomaisten aineiden 
käyttö kyseisissä tarkoituksissa on myöhemmin vältettävissä.

(20) Varaosia on oltava saatavilla, koska tuotteiden uudelleenkäyttö ja kunnostus ja niiden 
elinkaaren pidentäminen on järkevää.

(21) Sähkö- ja elektroniikkalaitteille tämän direktiivin nojalla tehtävien 
vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen tulisi olla johdonmukaisia suhteessa 
asiaan liittyvään unionin lainsäädäntöön ja erityisesti tuotteiden kaupan pitämiseen 
liittyvistä yhteisistä puitteista 9 päivänä heinäkuuta 2008 tehtyyn Euroopan parlamentin 
ja neuvoston päätökseen N:o 768/2008/EY2. Vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjen yhdenmukaistaminen takaisi valmistajille oikeudellisen 
varmuuden siitä, mitä vaatimustenmukaisuustodisteita eri jäsenvaltioiden viranomaiset 
vaativat.

(22) CE-merkintää eli unionin tasoista tuotteiden vaatimustenmukaisuusmerkintää pitäisi 
käyttää myös tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvissa sähkö- ja 
elektroniikkalaitteissa.

(23) Tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista 
vaatimuksista 9 päivänä heinäkuuta 2008 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 765/20083 vahvistetut markkinavalvontamekanismit takaavat sen, 
että tämän direktiivin noudattaminen varmistettaisiin asianmukaisin suojamekanismein.

▌

(24) Tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarvitaan yhtenäiset ehdot, erityisesti 
poikkeuksen hakemista koskevista ohjeista ja poikkeusta koskevan hakemuksen 
muodosta. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 291 artiklan mukaan 
yleiset säännöt ja periaatteet, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, on vahvistettava etukäteen tavallista 
lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettavalla asetuksella. Ennen kyseisen uuden 
asetuksen antamista olisi edelleen sovellettava menettelystä komissiolle siirrettyä 
täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehtyä neuvoston 
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päätöstä 1999/468/EY1, lukuun ottamatta valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä, 
jota ei sovelleta.

(25) Tämän direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi komissio olisi ▌valtuutettava 
hyväksymään delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti liitteen II muuttamisesta, enimmäispitoisuuksien 
noudattamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sekä liitteiden III ja IV 
mukauttamisesta tekniikan ja tieteen kehitykseen. On erityisen tärkeää, että komissio 
asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla.

(26) Velvollisuus saattaa tämä direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä olisi rajoitettava 
koskemaan ainoastaan niitä säännöksiä, joilla muutetaan aikaisemman direktiivin 
sisältöä. Velvollisuus saattaa sisällöltään muuttumattomat säännökset osaksi kansallista 
lainsäädäntöä perustuu aikaisempaan direktiiviin.

(27) Paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 34 kohdan 
mukaisesti jäsenvaltioita kannustetaan laatimaan itseään varten ja unionin edun 
vuoksi omia taulukoitaan, joista ilmenee mahdollisuuksien mukaan tämän direktiivin 
ja sen kansallisen lainsäädännön osaksi saattamista koskevien toimenpiteiden välinen 
vastaavuus, ja julkaisemaan ne.

(28) Tämä direktiivi ei vaikuta liitteessä VII olevassa B osassa mainittuihin jäsenvaltioita 
velvoittaviin määräaikoihin, joiden kuluessa jäsenvaltioiden on saatettava direktiivit 
osaksi kansallista lainsäädäntöä ja alettava soveltaa niitä.

(29) Komission olisi toteutettava tämän direktiivin ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 
johdonmukaisuudesta perinpohjainen analyysi tämän direktiivin 
uudelleentarkastelun yhteydessä.

(30) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta eli 
vaarallisten aineiden käytön rajoittamista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa, vaan se 
voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla johtuen ongelman laajuudesta ja sen 
yhteyksistä muuhun jätteen hyödyntämistä ja loppukäsittelyä koskevaan unionin
lainsäädäntöön sekä yhteisen edun mukaisiin aloihin, kuten ihmisten terveyden 
suojeluun, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Kyseisessä 
artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä 
sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Kohde

Tässä direktiivissä vahvistetaan säännöt vaarallisten aineiden käytön rajoittamiselle sähkö- ja 
elektroniikkalaitteissa ja edistetään näin ihmisten terveyden ja ympäristön suojelua ja sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun hyödyntämistä ja loppukäsittelyä ympäristöä säästävällä tavalla.
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2 artikla

Soveltamisala

1. Jollei 2 kohdasta muuta johdu, tätä direktiiviä sovelletaan sähkö- ja 
elektroniikkalaitteisiin, jotka kuuluvat liitteessä I mainittuihin luokkiin ▌.

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että sähkö- ja elektroniikkalaitteita, jotka jäivät 
direktiivin 2002/95/EY soveltamisalan ulkopuolelle mutta jotka olisivat tämän 
direktiivin vaatimusten vastaisia, voidaan kuitenkin edelleen saattaa markkinoille ...
saakka, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 artiklan 3 kohdan ja 4 artiklan 4 kohdan 
soveltamista.

3. Tätä direktiiviä sovelletaan rajoittamatta kuitenkaan turvallisuutta ja terveyttä koskevan 
unionin lainsäädännön, kemikaaleja koskevan unionin lainsäädännön, erityisesti 
asetuksen (EY) N:o 1907/2006, sekä jätehuoltoa koskevan unionin erityislainsäädännön 
vaatimusten soveltamista.

4. Tätä direktiiviä ei sovelleta:

a) jäsenvaltioiden olennaisten turvallisuusetujen turvaamiseen tarvittaviin 
laitteisiin, kuten erityisesti sotilaallisiin tarkoituksiin tarkoitettuihin aseisiin, 
ammuksiin ja sotatarvikkeisiin;

b) laitteisiin, jotka on suunniteltu avaruuteen lähetettäviksi;

c) laitteisiin, jotka on suunniteltu ja jotka asennetaan osiksi toisenlaisiin, tämän 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle jätettyihin tai jääviin laitteisiin ja jotka 
voivat täyttää tehtävänsä ainoastaan kyseisten laitteiden osina ja jotka voidaan 
korvata vain samalla erityisesti suunnitellulla laitteella; 

▌

d) suuriin kiinteisiin teollisuustyökaluihin;

e) suuriin kiinteisiin asennuksiin;

f) kuljetusvälineisiin, jotka on tarkoitettu henkilöiden tai tavaroiden 
kuljetukseen, lukuun ottamatta kaksipyöräisiä ajoneuvoja, joita ei ole 
tyyppihyväksytty;

g) yksinomaan ammattikäyttöön tarkoitettuihin liikkuviin työkoneisiin;

h) aktiivisiin implantoitaviin lääkinnällisiin laitteisiin;
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voimaantulosta.



i) aurinkopaneeleihin, jotka on tarkoitettu järjestelmään, jonka ammattihenkilöt 
ovat suunnitelleet, koonneet osista ja asentaneet pysyvään käyttöön 
määritellyssä paikassa energian tuottamiseksi auringonvalosta julkisiin, 
kaupallisiin, teollisiin ja kotitalouksien käyttötarkoituksiin;

j) laitteisiin, jotka on erityisesti suunniteltu tutkimus- ja kehittämistarkoituksiin 
ja jotka on tarkoitettu ainoastaan yritysten väliseen kaupankäyntiin.

3 artikla

Määritelmät

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

a) 'sähkö- ja elektroniikkalaitteilla' laitteita, jotka tarvitsevat sähkövirtaa tai
sähkömagneettisia kenttiä toimiakseen kunnolla, sekä laitteita, joita käytetään kyseisten 
virtojen ja kenttien tuottamiseen, siirtämiseen ja mittaamiseen ja jotka on suunniteltu 
käytettäväksi enintään 1 000 voltin vaihtojännitteellä ja enintään 1 500 voltin 
tasajännitteellä;

b) edellä olevan a alakohdan soveltamiseksi 'sähköä tarvitsevalla' sitä, että sähkö- ja 
elektroniikkalaite tarvitsee sähkövirtaa tai sähkömagneettisia kenttiä voidakseen 
toimia vähintään yhdessä käyttötarkoituksessaan;

c) 'suurilla kiinteillä teollisuustyökaluilla' sellaisten koneiden, laitteiden ja/tai 
komponenttien suurikokoista yhdistelmää, jotka toimivat yhdessä tiettyä 
käyttötarkoitusta varten, jotka ammattihenkilöt asentavat pysyvästi ja purkavat 
tietyssä paikassa ja joita ammattihenkilöt käyttävät ja huoltavat 
teollisuustuotantolaitoksessa tai tutkimus- ja kehittämiskeskuksessa;

d) ’suurella kiinteällä asennuksella’ sellaisten monentyyppisten laitteiden ja tarvittaessa 
muiden kojeiden suurikokoista yhdistelmää, jotka on koottu osista ja jotka 
ammattihenkilöt ovat asentaneet ja jotka on tarkoitettu pysyvään käyttöön ennalta 
määritellyssä ja tähän tarkoitukseen varatussa paikassa ja jotka ammattihenkilöt 
aikanaan purkavat;

e) 'johdoilla' kaikkia johtoja, joiden jännite on alle 250 volttia ja jotka toimivat 
liitoksena tai jatkeena sähkö- ja elektroniikkalaitteen liittämiseksi pistorasiaan tai 
kahden tai useamman sähkö- ja elektroniikkalaitteen liittämiseksi toisiinsa;

f) 'valmistajalla' luonnollista tai oikeushenkilöä, joka valmistaa taikka suunnitteluttaa tai 
valmistuttaa ja markkinoi sähkö- tai elektroniikkalaitteen omalla nimellään tai 
tavaramerkillä;

g) 'jakelijalla' sellaista muuta toimitusketjuun kuuluvaa luonnollista henkilöä tai 
oikeushenkilöä kuin valmistajaa tai maahantuojaa, joka asettaa sähkö- tai 
elektroniikkalaitteen saataville markkinoilla;



h) 'maahantuojalla' EU:hun sijoittautunutta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka 
saattaa kolmannesta maasta tuotavan sähkö- tai elektroniikkalaitteen unionin
markkinoille;

i) 'talouden toimijoilla' valmistajaa, valtuutettua edustajaa, maahantuojaa ja jakelijaa;

j) 'asettamisella saataville markkinoilla' sähkö- tai elektroniikkalaitteen toimittamista 
unionin markkinoille liiketoiminnan yhteydessä jakelua, kulutusta tai käyttöä varten 
joko maksua vastaan tai maksutta;

k) 'markkinoille saattamisella' sähkö- tai elektroniikkalaitteen asettamista ensimmäistä 
kertaa saataville unionin markkinoilla;

l) 'yhdenmukaistetulla standardilla' jonkin teknisiä standardeja ja määräyksiä ja 
tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa 
noudatettavasta menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivin 98/34/EY1 liitteessä I luetellun eurooppalaisen 
standardointielimen mainitun direktiivin 6 artiklan mukaisesti komission pyynnön 
perusteella vahvistamaa standardia;

m) 'teknisellä eritelmällä' asiakirjaa, jossa määrätään tekniset vaatimukset, jotka 
tuotteen, prosessin tai palvelun on täytettävä;

n) 'valtuutetulla edustajalla' unioniin sijoittautunutta luonnollista henkilöä tai 
oikeushenkilöä, jolla on valmistajan antama kirjallinen valtuutus hoitaa valmistajan 
puolesta tietyt tehtävät;

o) 'CE-merkinnällä' merkintää, jolla valmistaja osoittaa, että tuote on merkinnän 
kiinnittämistä koskevassa unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä asetettujen 
sovellettavien vaatimusten mukainen;

p) 'vaatimustenmukaisuuden arvioinnilla' prosessia sen osoittamiseksi, ovatko sähkö- tai 
elektroniikkalaitteelle tässä direktiivissä asetetut vaatimukset täyttyneet;

q) 'markkinavalvonnalla' viranomaisten toimintaa tai toimenpiteitä sen varmistamiseksi, 
että sähkö- ja elektroniikkalaitteet ovat tässä direktiivissä asetettujen vaatimusten 
mukaisia eivätkä vaaranna terveyttä, turvallisuutta tai muita yleisten etujen suojeluun 
liittyviä seikkoja;

r) 'palautusmenettelyllä' kaikkia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on saada 
loppukäyttäjien saataville jo asetetut tuotteet takaisin;

s) 'markkinoilta poistamisella' kaikkia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on estää 
toimitusketjussa olevan tuotteen asettaminen saataville markkinoilla;

t) 'homogeenisella materiaalilla' joko kauttaaltaan tasakoosteista materiaalia tai 
materiaalien yhdistelmästä koostuvaa materiaalia, jota ei voida mekaanisesti jakaa eri 
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materiaaleiksi, eli materiaaleja ei ▌voi erottaa toisistaan mekaanisin prosessein, kuten 
kiertämällä, leikkaamalla, murskaamalla, jauhamalla tai hankaamalla;

u) 'lääkinnällisellä laitteella' direktiivin 93/42/ETY 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettua lääkinnällistä laitetta, joka on myös sähkö- ja elektroniikkalaite;

v) 'in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetulla lääkinnällisellä laitteella' direktiivin 98/79/EY 
1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettua in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettua 
lääkinnällistä laitetta;

w) 'aktiivisella implantoitavalla lääkinnällisellä laitteella' kaikkia aktiivisia implantoitavia 
lääkinnällisiä laitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20 
päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/385/ETY1 1 artiklan 2 kohdan 
c alakohdassa tarkoitettuja aktiivisia implantoitavia lääkinnällisiä laitteita,

x) 'teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteilla' yksinomaan teollisuus- tai ammattikäyttöön 
suunniteltuja tarkkailu- ja valvontalaitteita;

y) 'korvaavan aineen saatavuudella' sitä, että korvaavaa ainetta voidaan valmistaa ja 
toimittaa kohtuullisen ajan kuluessa verrattuna siihen aikaan, joka kuluu liitteessä II
lueteltujen aineiden valmistamiseen ja toimittamiseen;

z) 'korvaavan aineen luotettavuudella' todennäköisyyttä, jonka mukaan sähkö- ja 
elektroniikkalaite, jossa käytetään korvaavaa ainetta, suorittaa vaaditun tehtävän 
onnistuneesti määrätyin ehdoin määrätyn ajanjakson ajan;

aa) 'varaosalla' sähkö- ja elektroniikkalaitteen erillistä osaa, jolla voidaan korvata sähkö-
ja elektroniikkalaitteen osa. Sähkö- ja elektroniikkalaite ei voi toimia 
tarkoituksenmukaisella tavalla ilman tätä sähkö- tai elektroniikkalaitteen osaa.
Sähkö- ja elektroniikkalaitteen toimivuus pysyy muuttumattomana tai paranee, kun
osa korvataan varaosalla;

ab) 'yksinomaan ammattikäyttöön tarkoitetuilla liikkuvilla työkoneilla' koneita, joissa on 
mukana virtalähde, jonka toiminta edellyttää joko liikkuvuutta tai jatkuvaa tai lähes 
jatkuvaa liikkumista usean määrätyn paikan välillä työn kuluessa, ja jotka on 
tarkoitettu ainoastaan ammattikäyttöön.

4 artikla

Ennaltaehkäisy

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, etteivät markkinoille saatetut sähkö- ja 
elektroniikkalaitteet tai niiden korjaamiseen, uudelleenkäyttöön, toimintojen 
päivitykseen tai kapasiteetin lisäämiseen tarkoitetut johdot ja varaosat sisällä 
liitteessä II mainittuja aineita.

2. Tätä direktiiviä sovellettaessa sallitaan liitteessä II vahvistettu enimmäispitoisuus, joka 
ilmaistaan painoprosenttina homogeenisessa materiaalissa. Komissio hyväksyy 
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delegoiduilla säädöksillä 20 artiklan mukaisesti ja 21 ja 22 artiklan ehtoja noudattaen 
yksityiskohtaiset säännöt näiden enimmäispitoisuuksien noudattamiseksi ottaen 
huomioon muun muassa pinnoitteet.

3. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan ...* alkaen markkinoille saatettaviin lääkinnällisiin 
laitteisiin ja tarkkailu- ja valvontalaitteisiin, ...** alkaen markkinoille saatettaviin in vitro 
-diagnostiikkaan tarkoitettuihin lääkinnällisiin laitteisiin ja ...*** alkaen markkinoille 
saatettaviin teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteisiin.

4. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta seuraavien laitteiden korjaamiseen tarkoitettuihin 
johtoihin tai varaosiin, uudelleenkäyttöön, toimintojen päivitykseen tai kapasiteetin 
lisäämiseen:

a) ennen 1 päivää heinäkuuta 2006 markkinoille saatetut sähkö- ja 
elektroniikkalaitteet;

b) ennen ...* markkinoille saatettavat lääkinnälliset laitteet;

c) ennen ...** markkinoille saatettavat in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut 
lääkinnälliset laitteet;

d) ennen ...* markkinoille saatettavat teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteet;

e) ennen ...*** markkinoille saatettavat teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteet;

f) sähkö- ja elektroniikkalaitteet, joille on myönnetty poikkeus ja jotka on saatettu 
markkinoille ennen poikkeuksen voimassaoloajan päättymistä, juuri tätä tiettyä 
poikkeusta koskevilta osin.

5. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta ennen 1 päivää heinäkuuta 2006 markkinoille 
saatetuista sähkö- ja elektroniikkalaitteista talteen otettavien varaosien 
uudelleenkäyttöön ennen 1 päivää heinäkuuta 2016 markkinoille saatettavissa 
laitteissa, jos uudelleenkäyttö tapahtuu tarkastettavissa olevassa yritysten välisessä 
suljetussa palautusjärjestelmässä ja jos osien uudelleenkäytöstä ilmoitetaan 
kuluttajille.

▌

6. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta liitteissä III ja IV lueteltuihin käyttötarkoituksiin.

▌
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5 artikla

Liitteiden mukauttaminen tieteen ja tekniikan kehitykseen

1. Komissio hyväksyy liitteiden III ja IV mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen 
ja 1 artiklassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi yksittäisillä delegoiduilla 
säädöksillä 20 artiklan mukaisesti ja 21 ja 22 artiklan ehtoja noudattaen seuraavat 
toimenpiteet:

▌

a) tiettyihin käyttötarkoituksiin tarkoitettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
materiaalien ja komponenttien sisällyttäminen poikkeuksia koskeviin liitteisiin 
III ja IV, jos tällainen sisällyttäminen ei vaikuta heikentävästi asetuksen (EY) 
N:o 1907/2006 mukaiseen ympäristön- ja terveydensuojeluun ja kun jokin 
seuraavista edellytyksistä täyttyy:

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

– korvaavien aineiden ▌luotettavuutta ei pystytä varmistamaan,

– korvaamisesta ympäristölle, terveydelle ja kuluttajien turvallisuudelle 
aiheutuvat kokonaishaitat ovat todennäköisesti merkittävämpiä kuin 
niistä ympäristölle, ihmisten terveydelle ja kuluttajien turvallisuudelle 
▌koituvat kokonaishyödyt.

Päätöksessä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden materiaalien ja komponenttien 
sisällyttämisestä poikkeuksia koskeviin liitteisiin III ja IV ja mahdollisten 
poikkeusten kestosta on otettava huomioon korvaavien aineiden saatavuus ja 
korvaamisen sosio-ekonomiset vaikutukset. Päätöksissä mahdollisten 
poikkeusten kestosta on otettava huomioon mahdolliset haitalliset vaikutukset 
innovointiin. Poikkeuksen kokonaisvaikutuksiin on sovellettava tarvittaessa 
elinkaariajattelua.

b) sähkö- ja elektroniikkalaitteiden materiaalien ja komponenttien poistaminen 
liitteistä III ja IV, kun a alakohdan edellytykset eivät enää täyty.

▌

2. Edellä olevan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti hyväksyttyjen toimenpiteiden
voimassaoloaika on viisi vuotta, kun kyseessä ovat liitteessä I olevat luokat 1–7, 10 ja 
11, ja enintään seitsemän vuotta, kun kyseessä ovat liitteessä I olevat luokat 8 ja 9, ja 
siitä päätetään tapauskohtaisesti, ja se voidaan uusia.



Liitteessä III ... mennessä lueteltujen poikkeusten voimassaoloaika, joka voidaan 
uusia, on enintään viisi vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivästä, kun kyseessä 
ovat liitteessä I olevat luokat 1–7 ja 10, ja enintään seitsemän vuotta 4 artiklan 
3 kohdassa asetetuista määräajoista, jollei lyhyempää määräaikaa ole asetettu, kun 
kyseessä ovat liitteessä I olevat luokat 8 ja 9.

Liitteessä IV ...* mennessä lueteltujen poikkeusten voimassaoloaika, joka voidaan 
uusia, on enintään seitsemän vuotta 4 artiklan 3 kohdassa asetetuista määräajoista, 
jollei lyhyempää määräaikaa ole asetettu.

3. Hakemukset poikkeuksen myöntämiseksi, uusimiseksi tai poistamiseksi tehdään 
komissiolle liitteen V mukaisesti.

4. Komissio

a) ilmoittaa hakemuksen vastaanottamisesta sen lähettäjälle kirjallisesti 
15 päivän kuluessa. Ilmoituksessa on mainittava hakemuksen 
vastaanottamispäivä;

b) ilmoittaa hakemuksesta viipymättä jäsenvaltioille ja asettaa hakemuksen ja 
hakijan mahdollisesti toimittamat muut tiedot jäsenvaltioiden saataville;

c) saattaa hakemuksen yhteenvedon julkisesti saataville;

d) arvioi hakemuksen ja sen perustelut.

5. Uusintahakemus on jätettävä viimeistään 18 kuukautta ennen poikkeuksen 
voimassaolon päättymistä.

Komissio tekee päätöksen uusintahakemuksesta viimeistään kuusi kuukautta ennen 
voimassa olevan poikkeuksen voimassaolon päättymistä, jolleivät erityiset olosuhteet 
edellytä muuta määräaikaa. Voimassa oleva poikkeus pysyy joka tapauksessa 
voimassa kunnes komissio tekee päätöksen uusintahakemuksesta.

6. Mikäli uusintahakemus hylätään tai poikkeus poistetaan, poikkeuksen voimassaolo 
päättyy vähintään 12 kuukauden ja enintään 18 kuukauden kuluttua 
päätöksentekopäivästä.

7. Ennen liitteiden muuttamista komissio kuulee muun muassa talouden toimijoita, 
kierrättäjiä, käsittelijöitä sekä ympäristö-, työntekijä- ja kuluttajajärjestöjä ja julkistaa 
esitetyt näkemykset.

8. Varmistaakseen yhtenäiset täytäntöönpanoehdot komissio hyväksyy 19 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti yhdenmukaistetun mallin 3 kohdan 
mukaisille hakemuksille sekä kattavat ohjeet hakemusten tekemiseksi, ottaen 
huomioon pk-yritysten tilanteen.
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6 artikla

Liitteessä II olevan rajoitettujen aineiden luettelon uudelleentarkastelu ja muuttaminen

1. Edellä 1 artiklassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja ennalta varautumisen 
periaatteen huomioon ottamiseksi komissio tarkastelee uudelleen perusteelliseen 
arviointiin perustuen liitteessä II olevaa rajoitettujen aineiden luetteloa ja muuttaa 
sitä ennen ...* ja tämän jälkeen määräajoin omasta aloitteestaan tai jonkin 
jäsenvaltion ehdotuksesta, johon sisältyy 2 kohdassa tarkoitetut tiedot.

Liitteessä II olevan rajoitettujen aineiden luettelon uudelleentarkastelun ja 
muuttamisen on oltava johdonmukaista muun kemikaalilainsäädännön, erityisesti 
asetuksen (EY) N:o 1907/2006, kanssa ja otettava huomioon muun muassa kyseisen 
asetuksen liitteet XIV ja XVII. Uudelleentarkastelussa olisi hyödynnettävä kyseisen 
lainsäädännön soveltamisesta saatua yleisesti saatavilla olevaa tietoa.

Komissio ottaa huomioon liitteen II uudelleentarkastelun ja muuttamisen aikana 
erityisesti seuraavat seikat vaarallisen aineen, mukaan luettuina kaikki erittäin 
pienikokoiset aineet tai sisäiseltä rakenteeltaan tai pintarakenteeltaan pienikokoiset 
aineet, tai vastaavien aineiden ryhmän osalta:

a) voiko se vaikuttaa haitallisesti sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
jätehuoltotoimiin, mukaan luettuna mahdollisuuksiin valmistella sähkö- tai 
elektroniikkalaiteromua uudelleenkäyttöä varten tai kierrättää sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromusta saatavia materiaaleja;

b) voiko se käyttötarkoitukset huomioon ottaen levitä hallitsemattomasti 
ympäristöön tai aiheuttaa hajapäästöjä tai synnyttää vaarallisia jäämiä tai 
muuntumis- tai hajoamistuotteita sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta peräisin 
olevien materiaalien uudelleenkäytön, kierrätyksen tai muun käsittelyn 
valmistelussa nykyisissä toimintaolosuhteissa;

c) voiko se johtaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräys- ja 
käsittelyprosesseihin osallistuvien työntekijöiden sellaiseen altistumiseen, jota 
ei voida hyväksyä;

d) voidaanko se korvata korvaavilla aineilla tai vaihtoehtoisilla tekniikoilla, joilla 
on vähemmän haittavaikutuksia.

Komissio kuulee uudelleentarkastelun aikana eri osapuolia, kuten talouden 
toimijoita, kierrättäjiä, käsittelijöitä sekä ympäristö-, työntekijä- ja kuluttajajärjestöjä.

2. Liitteessä II olevan vaarallisten aineiden tai vastaavien aineiden ryhmän luettelon 
uudelleentarkastelua tai muuttamista koskevien ehdotusten on sisällettävä ainakin 
seuraavat tiedot: 

a) ehdotuksen täsmällinen ja selkeä sanamuoto;

                                               
* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, joka on kolme vuotta tämän direktiivin voimaantulosta.



b) todistettu ja tieteellinen näyttö rajoitusta varten;

c) tiedot aineen tai vastaavien aineiden ryhmän käytöstä sähkö- ja 
elektroniikkalaitteissa;

d) tiedot haitallisista vaikutuksista ja altistumisesta erityisesti sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden jätehuoltotoimien yhteydessä;

e) tiedot mahdollisista korvaavista aineista ja muista vaihtoehdoista, niiden 
saatavuudesta ja luotettavuudesta;

f) perustelut sille, että unionin laajuinen rajoitus on tarkoituksenmukaisin 
toimenpide;

g) sosio-ekonominen arviointi.

3. Komissio hyväksyy tässä artiklassa tarkoitetut toimenpiteet delegoiduilla säädöksillä 
20 artiklan mukaisesti ja 21 ja 22 artiklan ehtoja noudattaen.

7 artikla

Valmistajien velvollisuudet

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että:

a) valmistajat takaavat sähkö- ja elektroniikkalaitteita markkinoille saattaessaan ▌, että 
ne on suunniteltu ja valmistettu 4 artiklassa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti;

b) valmistajat laativat vaaditut tekniset asiakirjat ja suorittavat päätöksen 
N:o 768/2008/EY liitteessä II olevan moduulin A mukaisesti sisäisen 
tuotannonvalvontamenettelyn;

Kun menettelyn avulla on osoitettu, että sähkö- tai elektroniikkalaite noudattaa 
sovellettavia vaatimuksia, valmistaja laatii EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja 
kiinnittää valmiiseen laitteeseen CE-merkinnän.

Mikäli muussa sovellettavassa unionin lainsäädännössä edellytetään 
vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn toteuttamista, joka on ainakin yhtä 
tiukka, direktiivin 4 artiklan 1 kohdan vaatimusten noudattaminen voidaan osoittaa 
tämän menettelyn yhteydessä. Asiasta voidaan laatia tekninen asiakirja;

c) valmistajat säilyttävät tekniset asiakirjat ja EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen
kymmenen vuoden ajan siitä, kun sähkö- tai elektroniikkalaite on saatettu markkinoille;

d) valmistajat varmistavat, että käytössä on menettelyt, joilla varmistetaan, että 
sarjatuotannossa noudatetaan vaatimuksia. Muutokset tuotteen suunnittelussa tai 
ominaisuuksissa ja muutokset yhdenmukaistetuissa standardeissa tai teknisissä 
eritelmissä, joihin nähden sähkö- tai elektroniikkalaitteen vaatimustenmukaisuus 
ilmoitetaan, on otettava asianmukaisesti huomioon;



e) valmistajat pitävät kirjaa vaatimustenvastaisista sähkö- ja elektroniikkalaitteista ja 
tuotteiden palautuksista ja tiedottavat niistä jakelijoille ▌;

f) valmistajat varmistavat, että heidän sähkö- ja elektroniikkalaitteisiinsa on kiinnitetty 
tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta ne voidaan tunnistaa, tai 
jos sähkö- tai elektroniikkalaitteen koko tai luonne ei tätä salli, että vaadittu tieto on 
annettu pakkauksessa tai laitteen mukana seuraavassa asiakirjassa;

g) valmistajat ilmoittavat rekisteröidyn tuotenimensä tai rekisteröidyn tavaramerkkinsä 
sekä osoitteensa, josta heihin saa yhteyden, joko sähkö- tai elektroniikkalaitteessa tai, 
mikäli se ei ole mahdollista, laitteen pakkauksessa tai laitteen mukana seuraavassa 
asiakirjassa. Osoitteessa on ilmoitettava yksi yhteyspiste, josta valmistajaan voi ottaa 
yhteyttä.

Jos muussa sovellettavassa unionin lainsäädännössä on sellaisia säännöksiä 
valmistajan nimen ja osoitteen oheistamisesta, jotka ovat ainakin yhtä tiukkoja, 
sovelletaan niitä säännöksiä;

h) valmistajat, jotka katsovat tai joilla on syytä uskoa, että sähkö- tai elektroniikkalaite, 
jonka he ovat saattaneet markkinoille, ei ole tämän direktiivin vaatimusten mukainen, 
ryhtyvät välittömästi tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin kyseisen laitteen 
saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta tai sitä koskevan 
palautusmenettelyn järjestämiseksi, jos se on tarpeen, ja välittömästi tiedottavat asiasta 
niiden jäsenvaltioiden asiasta vastaaville toimivaltaisille kansallisille viranomaisille, 
joissa he asettivat laitteen saataville, ja ilmoittavat yksityiskohtaiset tiedot erityisesti 
vaatimustenvastaisuudesta ja toteutetuista korjaavista toimenpiteistä;

i) valmistajat antavat perustellusta pyynnöstä ▌toimivaltaiselle kansalliselle 
viranomaiselle kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen sähkö- tai 
elektroniikkalaitteen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi, kielellä, jota kyseinen 
kansallinen viranomainen helposti ymmärtää. Heidän on tehtävä kyseisen viranomaisen 
kanssa tämän pyynnöstä yhteistyötä toimissa, joilla pyritään varmistamaan, että heidän 
markkinoille saattamansa laitteet täyttävät tämän direktiivin säännökset.

8 artikla

Valtuutetut edustajat

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että:

a) valmistajilla on mahdollisuus nimittää kirjallisella toimeksiannolla valtuutettu 
edustaja.

Edellä 7 artiklan 1 kohdassa säädetyt velvollisuudet ja teknisten asiakirjojen laatiminen
eivät kuulu osana valtuutetun edustajan toimeksiantoon;

b) valtuutettu edustaja suorittaa valmistajalta saadussa toimeksiannossa eritellyt tehtävät. 
Toimeksiannon mukaan valtuutetun edustajan on voitava suorittaa ainakin seuraavat 
tehtävät:



– pitää EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat kansallisten 
valvontaviranomaisten saatavilla kymmenen vuoden ajan siitä, kun sähkö- tai 
elektroniikkalaite on saatettu markkinoille;

– antaa toimivaltaisen kansallisen viranomaisen pyynnöstä kyseiselle 
viranomaiselle kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen sen osoittamiseksi, 
että sähkö- tai elektroniikkalaite on tämän direktiivin vaatimusten mukainen;

– tehdä toimivaltaisen kansallisen viranomaisen kanssa tämän pyynnöstä 
yhteistyötä toimissa, joilla pyritään varmistamaan, että edustajan toimeksiannon 
piiriin kuuluvat sähkö- ja elektroniikkalaitteet täyttävät tämän direktiivin 
säännökset.

9 artikla

Maahantuojien velvollisuudet

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että:

a) maahantuojat saattavat unionin markkinoille ainoastaan vaatimukset täyttäviä 
tuotteita;

b) ennen sähkö- tai elektroniikkalaitteen saattamista markkinoille maahantuojat 
varmistavat, että valmistaja on suorittanut asianmukaisen vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyn. Maahantuojat varmistavat lisäksi, että valmistaja on laatinut 
tekniset asiakirjat, että laitteeseen on kiinnitetty CE-merkintä, että sen mukana on 
vaaditut asiakirjat ja että valmistaja on noudattanut 7 artiklan e ja f kohdassa olevia 
vaatimuksia.

Jos maahantuoja katsoo tai hänellä on syytä uskoa, että laite ei ole 4 artiklan 
vaatimusten mukainen, maahantuoja ei saata laitetta markkinoille ennen kuin se on 
saatettu sovellettavien vaatimusten mukaiseksi ja ilmoittaa siitä valmistajalle ja 
markkinavalvontaviranomaisille;

c) maahantuojat ilmoittavat nimensä, rekisteröidyn tuotenimensä tai rekisteröidyn
tavaramerkkinsä sekä osoitteensa, jolla heihin voidaan ottaa yhteys, joko sähkö- tai 
elektroniikkalaitteessa tai, mikäli se ei ole mahdollista, laitteen pakkauksessa tai laitteen 
mukana seuraavassa asiakirjassa.

Jos muussa sovellettavassa unionin lainsäädännössä on sellaisia säännöksiä 
maahantuojan nimen ja osoitteen oheistamisesta, jotka ovat ainakin yhtä tiukkoja, 
sovelletaan näitä säännöksiä.

▌

d) varmistaakseen tämän direktiivin säännösten täyttämisen maahantuojat pitävät kirjaa
vaatimustenvastaisista sähkö- ja elektroniikkalaitteista ja laitteiden palautuksista ja 
tiedottavat niistä jakelijoille;



e) maahantuojat, jotka katsovat tai joilla on syytä uskoa, että sähkö- tai elektroniikkalaite, 
jonka he ovat saattaneet markkinoille, ei ole tämän direktiivin vaatimusten mukainen, 
ryhtyvät välittömästi tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin kyseisen laitteen 
saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta tai sitä koskevan 
palautusmenettelyn järjestämiseksi, jos se on tarpeen, ja välittömästi tiedottavat asiasta 
niiden jäsenvaltioiden asiasta vastaaville toimivaltaisille kansallisille viranomaisille, 
joissa he asettivat laitteen saataville, ja ilmoittavat yksityiskohtaiset tiedot erityisesti 
vaatimustenvastaisuudesta ja toteutetuista korjaavista toimenpiteistä;

f) maahantuojat pitävät kymmenen vuoden ajan sähkö- ja elektroniikkalaitteen 
markkinoille saattamisesta EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen jäljennöksen
markkinavalvontaviranomaisten saatavilla ja varmistavat, että tekniset asiakirjat 
voidaan antaa pyynnöstä kyseisten viranomaisten saataville;

g) maahantuojat antavat perustellusta toimivaltaisen kansallisen viranomaisen pyynnöstä 
▌kyseiselle viranomaiselle kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen sähkö- tai 
elektroniikkalaitteen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi, kyseisen viranomaisen 
helposti ymmärtämällä kielellä. Heidän on tehtävä kyseisen viranomaisen kanssa tämän 
pyynnöstä yhteistyötä toimissa, joilla pyritään varmistamaan, että heidän markkinoille 
saattamansa laitteet täyttävät tämän direktiivin säännökset.

10 artikla

Jakelijoiden velvollisuudet

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että:

a) kun jakelijat asettavat sähkö- tai elektroniikkalaitteen saataville markkinoilla, he
noudattavat asiaankuuluvaa huolellisuutta sovellettavien vaatimusten suhteen, 
erityisesti sen suhteen, että sähkö- tai elektroniikkalaitteessa on CE-merkintä, että sen 
mukana on vaaditut asiakirjat kielellä, jota kuluttajat ja muut loppukäyttäjät helposti 
ymmärtävät siinä jäsenvaltiossa, jossa laite on asetettu saataville markkinoilla, ja että 
valmistaja ja maahantuoja ovat noudattaneet vaatimuksia, joista säädetään 7 artiklan 
f ja g kohdassa sekä 9 artiklan c kohdassa.

▌

b) jos jakelija katsoo tai hänellä on syytä uskoa, että laite ei ole 4 artiklan vaatimusten 
mukainen, hän asettaa laitteen saataville markkinoilla vasta sen jälkeen, kun se on 
saatettu vaatimusten mukaiseksi ja ilmoittaa siitä valmistajalle tai maahantuojalle ja 
markkinavalvontaviranomaisille.

▌

c) jakelijat, jotka katsovat tai joilla on syytä uskoa, että sähkö- tai elektroniikkalaite, jonka 
he ovat asettaneet saataville markkinoilla, ei ole tämän direktiivin vaatimusten 
mukainen, varmistavat, että ryhdytään tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin kyseisen 
laitteen saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi tai sen poistamiseksi markkinoilta ja 
markkinoille palauttamiseksi, jos se on tarpeen, ja välittömästi tiedottavat asiasta niiden 
jäsenvaltioiden asiasta vastaaville toimivaltaisille kansallisille viranomaisille, joissa he 



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

d) jakelijat antavat toimivaltaisen kansallisen viranomaisen pyynnöstä ▌kyseiselle 
viranomaiselle kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen sähkö- tai 
elektroniikkalaitteen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi. He tekevät kyseisen 
viranomaisen kanssa tämän pyynnöstä yhteistyötä toimissa, joilla pyritään 
varmistamaan, että heidän markkinoille saattamansa laitteet täyttävät tämän 
direktiivin säännökset.

11 artikla

Tapaukset, joissa valmistajien velvollisuuksia sovelletaan maahantuojiin ja jakelijoihin

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että maahantuojaa tai jakelijaa pidetään tämän direktiivin 
mukaisesti valmistajana ja että häntä koskevat samat velvollisuudet kuin valmistajaa 7 artiklan 
mukaisesti silloin, kun hän saattaa sähkö- tai elektroniikkalaitteen markkinoille omalla 
nimellään tai tavaramerkillä tai muuttaa jo markkinoille saatettua laitetta tavalla, joka voi 
vaikuttaa sovellettavien vaatimusten täyttymiseen.

12 artikla

Talouden toimijoiden tunnistetiedot

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että talouden toimijat esittävät pyynnöstä 
▌markkinavalvontaviranomaisille seuraavien tunnistetiedot kymmenen vuoden ajan:

a) kaikki talouden toimijat, jotka ovat toimittaneet heille sähkö- ja elektroniikkalaitteita;

b) kaikki talouden toimijat, joille he ovat toimittaneet sähkö- ja elektroniikkalaitteita.

13 artikla

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

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

2. EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen on noudatettava rakenteeltaan annettua mallia ja 
sisällettävä liitteessä VI eritellyt tekijät, ja se on pidettävä jatkuvasti ajan tasalla. Se on 
käännettävä sen jäsenvaltion vaatimalle kielelle tai kielille, jonka markkinoille tuote 
saatetaan tai jonka markkinoilla se asetetaan saataville.

Mikäli muussa sovellettavassa unionin lainsäädännössä edellytetään 
vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn toteuttamista, joka on ainakin yhtä 
tiukka, direktiivin 4 artiklan 1 kohdan vaatimusten noudattaminen voidaan osoittaa 
tämän menettelyn yhteydessä. Asiasta voidaan laatia tekninen asiakirja.

3. Laatimalla EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen valmistaja ottaa vastuun siitä, että 
sähkö- tai elektroniikkalaite on tämän direktiivin vaatimusten mukainen.



14 artikla

CE-merkintää koskevat yleiset periaatteet

CE-merkintää koskevat asetuksen (EY) N:o 765/2008 30 artiklassa säädetyt yleiset periaatteet.

15 artikla

CE-merkinnän kiinnittämistä koskevat säännöt ja ehdot

1. CE-merkintä on kiinnitettävä valmiiseen sähkö- tai elektroniikkalaitteeseen tai sen 
arvokilpeen näkyvästi, helposti luettavasti ja pysyvästi. Jos tämä ei laitteen luonteen 
vuoksi ole mahdollista tai perusteltua, se on kiinnitettävä pakkaukseen ja mukana 
oleviin asiakirjoihin ▌.

2. CE-merkintä on kiinnitettävä ennen sähkö- tai elektroniikkalaitteen markkinoille 
saattamista. ▌

▌

3. Jäsenvaltioiden on nykyisiä mekanismeja hyödyntämällä varmistettava CE-merkintää 
koskevan järjestelmän moitteeton täytäntöönpano ja ryhdyttävä tarkoituksenmukaisiin 
toimiin, jos merkintää käytetään sääntöjenvastaisesti. Jäsenvaltioiden on myös 
säädettävä rikkomisesta aiheutuvista seuraamuksista, mukaan luettuna vakavia 
rikkomistapauksia koskevat rikosoikeudelliset seuraamukset. Seuraamusten on oltava 
oikeasuhteisia rangaistavan teon vakavuuteen nähden ja muodostettava tehokas pelote 
väärinkäyttöä vastaan.

16 artikla

Vaatimustenmukaisuusolettama

1. Jollei päinvastaisesta ole näyttöä, jäsenvaltioiden on pidettävä sähkö- ja 
elektroniikkalaitteita, joissa on CE-merkintä, tämän direktiivin säännösten mukaisina.

2. Jos materiaalien, komponenttien ja sähkö- ja elektroniikkalaitteiden testauksessa ja 
mittauksessa on osoitettu, että ne täyttävät 4 artiklassa asetetut vaatimukset, tai jos ne 
on arvioitu sellaisten yhdenmukaistettujen standardien mukaisesti, joiden viitetiedot on 
julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, niiden katsotaan täyttävän ▌tässä 
direktiivissä säädetyt vaatimukset ▌.

17 artikla

Yhdenmukaistettuja standardeja koskeva virallinen vastalause

1. Jos jäsenvaltio tai komissio katsoo, että yhdenmukaistettu standardi ei täysin täytä 
niitä vaatimuksia, jotka se kattaa ja jotka esitetään 4 artiklassa, komissio tai 
asianomainen jäsenvaltio antaa asian direktiivin 98/34/EY 5 artiklassa perustetun 



komitean käsiteltäväksi ja esittää perustelunsa. Komitea antaa lausuntonsa viipymättä 
kuultuaan asianmukaisia eurooppalaisia standardointielimiä.

2. Komissio tekee komitean lausunnon perusteella päätöksen kyseistä
yhdenmukaistettua standardia koskevan viittauksen julkaisemisesta, sen 
julkaisematta jättämisestä, sen julkaisemisesta varauksin tai sen säilyttämisestä 
ennallaan tai rajoituksin Euroopan unionin virallisessa lehdessä taikka sen 
poistamisesta Euroopan unionin virallisesta lehdestä.

3. Komissio ilmoittaa asiasta asianomaiselle eurooppalaiselle standardointielimelle ja 
pyytää tarvittaessa kyseisten yhdenmukaistettujen standardien tarkistusta.

18 artikla

Markkinavalvonta ja unionin markkinoille tulevien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
tarkastukset

Jäsenvaltioiden on toteutettava markkinavalvontaa asetuksen (EY) N:o 765/2008 15–29 artiklan
mukaisesti.

19 artikla

Komitea

1. Komissiota avustaa direktiivin 2008/98/EY 39 artiklalla perustettu komitea.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 artiklaa ottaen 
huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

20 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Siirretään komissiolle valta antaa 4 artiklan 2 kohdassa, 5 artiklan 1 kohdassa ja 6
artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä viiden vuoden ajan tämän direktiivin 
voimaantulosta lukien. Komissio esittää siirrettyä säädösvaltaa koskevan 
kertomuksen viimeistään kuusi kuukautta ennen viiden vuoden kauden päättymistä. 
Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei 
Euroopan parlamentti tai neuvosto peruuta siirtoa 21 artiklan mukaisesti.

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

3. Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa delegoituja säädöksiä sovelletaan 21 ja 
22 artiklassa säädettyjä ehtoja.



21 artikla

Säädösvallan siirron peruuttaminen

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi koska tahansa peruuttaa 4 artiklan 
2 kohdassa, 5 artiklan 1 kohdassa ja 6 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron.

2. Toimielin, joka on aloittanut sisäisen menettelyn päättääkseen, peruuttaako se 
säädösvallan siirron, pyrkii ilmoittamaan asiasta toiselle toimielimelle ja komissiolle 
kohtuullisessa ajassa ennen lopullisen päätöksen tekemistä sekä ilmoittaa samalla, 
mitä siirrettyä säädösvaltaa mahdollinen peruuttaminen koskee, ja mainitsee 
mahdolliset peruuttamisen syyt.

3. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös 
tulee voimaan joko välittömästi tai jonakin myöhempänä, siinä mainittuna päivänä. 
Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten voimassaoloon. Se 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

22 artikla

Delegoitujen säädösten vastustaminen

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi vastustaa delegoitua säädöstä kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on annettu tiedoksi.

Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa pidennetään 
kahdella kuukaudella.

2. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole määräajan päättyessä vastustanut 
delegoitua säädöstä, delegoitu säädös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä ja se tulee voimaan siinä mainittuna päivänä.

Delegoitu säädös voidaan julkaista Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se voi 
tulla voimaan ennen mainitun määräajan päättymistä, jos sekä Euroopan parlamentti 
että neuvosto ovat ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne aio vastustaa säädöstä.

3. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto vastustaa delegoitua säädöstä, se ei tule 
voimaan. Delegoitua säädöstä vastustava toimielin esittää perusteet säädöksen 
vastustamiselle.

▌

23 artikla

Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän direktiivin nojalla annettujen kansallisten säännösten 
rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista, ja niiden on toteutettava kaikki tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Säädettyjen seuraamusten on 
oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on annettava kyseiset 



säännökset komissiolle tiedoksi viimeistään 25 artiklassa tarkoitettuna päivänä ja ilmoitettava 
niihin vaikuttavista mahdollisista myöhemmistä muutoksista viipymättä.

24 artikla

Uudelleentarkastelu

1. Komissio tarkastelee tarvetta muuttaa tämän direktiivin soveltamisalaa 2 artiklassa 
tarkoitettuihin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin nähden viimeistään ... ja esittää 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen ja tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotuksen mahdollisista sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin liittyvistä 
lisärajoituksista.

2. Komissio tarkastelee yleisesti tätä direktiiviä viimeistään ... ja esittää Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen ja tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen.

25 artikla

Direktiivin saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1. Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät 
lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään …. Niiden on viipymättä 
toimitettava komissiolle ▌nämä säännökset ▌.

▌

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin 
on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on 
säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kirjallisina tässä direktiivissä tarkoitetuista 
kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset.

26 artikla

Kumoaminen

Kumotaan direktiivi 2002/95/EY, sellaisena kuin se on muutettuna liitteessä VII olevassa A 
osassa mainituilla säädöksillä, 25 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä kappaleessa mainittua 
päivää seuraavasta päivästä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioita velvoittavia, 
liitteessä VII olevassa B osassa asetettuja määräaikoja, joiden kuluessa niiden on saatettava 
direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä ja alettava soveltaa sitä.

Viittauksia kumottuihin säädöksiin pidetään viittauksina tähän direktiiviin liitteessä VIII olevan 
vastaavuustaulukon mukaisesti.
                                               
 Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, joka on kolme vuotta tämän direktiivin voimaantulosta.
 Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, joka on kymmenen vuotta tämän direktiivin 

voimaantulosta.
 Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, joka on 18 kuukautta tämän direktiivin julkaisemisesta.



27 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on 
julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

28 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta
Puhemies Puheenjohtaja



LIITE I

Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat sähkö- ja elektroniikkalaitteiden luokat

1. Suuret kodinkoneet

2. Pienet kodinkoneet

3. Tieto- ja teletekniset laitteet

4. Kuluttajaelektroniikka

5. Valaistuslaitteet

6. Sähkö- ja elektroniikkatyökalut (lukuun ottamatta suuria, kiinteitä teollisuustyökaluja)

7. Lelut, vapaa-ajan- ja urheiluvälineet

8. Lääkinnälliset laitteet

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

10. Automaatit

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

▌



LIITE II

4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut rajoitetut aineet ja niiden sallitut enimmäispitoisuudet 
painoprosentteina homogeenisessa materiaalissa

Lyijy (0,1 %)

Elohopea (0,1 %)

Kadmium (0,01%)

Kuudenarvoinen kromi (0,1 %)

Polybromibifenyylit (PBB) (0,1 %)

Polybromidifenyylieetterit (PBDE) (0,1 %)



LIITE III

4 artiklan 1 kohdan mukaisesta rajoituksesta vapautetut käyttötarkoitukset kaikkien sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden osalta1

1. Elohopea pienloistelampuissa silloin, kun elohopean määrä lamppua kohden on enintään 
5 mg.

2. Elohopea yleiskäyttöön tarkoitetuissa loisteputkissa silloin, kun

– halofosfaatin määrä enintään 10 mg

– trifosfaatin määrä (normaali 
käyttöikä) enintään

5 mg

– trifosfaatin määrä (pitkä 
käyttöikä) enintään

8 mg.

3. Elohopea erityiskäyttöön tarkoitetuissa loisteputkissa.

4. Elohopea muissa lampuissa, joita ei erikseen mainita tässä liitteessä.

5. Lyijy katodisädeputkien lasissa, elektroniikkakomponenteissa ja loisteputkissa.

6. Lyijy seosaineena teräksessä, jonka painosta korkeintaan 0,35 prosenttia on lyijyä, 
alumiinissa, jonka painosta korkeintaan 0,4 prosenttia on lyijyä, ja kupariseoksessa, 
jonka painosta korkeintaan 4 prosenttia on lyijyä.

7. – Lyijy korkeita lämpötiloja kestävissä juotoksissa (lyijyperustaiset seokset, jotka 
sisältävät lyijyä vähintään 85 painoprosenttia).

– Lyijy palvelinten, tallennus- ja ryhmätallennuslaitteiden, kytkentään, 
merkinantoon ja siirtoon tarkoitettujen verkkoinfrastruktuurilaitteiden sekä 
tietoliikenneverkon hallintalaitteiden juotoksissa.

– Lyijy elektronisissa keraamisissa osissa (esimerkiksi pietsosähköiset laitteet).

8. Kadmium ja sen yhdisteet sähköisissä kytkennöissä sekä kadmiumpinnoitus lukuun 
ottamatta tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisesta ja 
käytön rajoituksista annetun direktiivin 76/769/ETY2 muuttamisesta annetussa 
direktiivissä 91/338/ETY3 kiellettyjä käyttötarkoituksia.

9. Kuudenarvoinen kromi korroosionestomenetelmänä absorptiojäähdytyskoneiden 
hiiliteräsjäähdytysjärjestelmissä.

                                               
1 Liitteen V sisältö korvataan hiljattain hyväksytyllä versiolla (EUVL L 251, 25.9.2010, s. 28) 

oikeudellisen ja kielellisen viimeistelyn yhteydessä.
2 EYVL L 262, 27.9.1976, s. 201.
3 EYVL L 186, 12.7.1991, s. 59.



10. Lyijy lyijy-pronssilaakerikuorissa ja -heloissa.

11. Lyijy compliant pin -tyyppisissä nastaliitinjärjestelmissä.

12. Lyijy lämmön poistomoduulin c-renkaan pinnoitemateriaalina.

13. Lyijy ja kadmium optisessa ja suodatuslasissa.

14. Lyijy juotoksissa, jotka koostuvat useammasta kuin kahdesta ainesosasta ja jotka on 
tarkoitettu nastojen ja mikroprosessorikotelon väliseen kytkentään ja joiden 
lyijypitoisuus on yli 80 mutta alle 85 painoprosenttia.

15. Lyijy juotoksissa, joilla mahdollistetaan toimiva sähköliitos puolijohdepalan ja 
substraatin välillä integroitujen piirien kääntöliitos- eli Flip Chip -tekniikassa.

16. Lyijy silikaatilla päällystetyissä putkimaisissa hehkulampuissa.

17. Lyijyhalogenidi valaisevana aineena reprografiassa käytettävissä korkeatehoisissa 
purkauslampuissa (HID-lampuissa).

18. Lyijy aktivaattorina valaisevassa jauheessa (korkeintaan 1 painoprosentti lyijyä) 
valoaineita (esimerkiksi BaSi2O5:Pb) sisältävissä purkauslampuissa, joita käytetään 
solariumlamppuina, ja valoaineita sisältävissä (esimerkiksi (Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb) 
erikoislampuissa, joita käytetään diatso-menetelmällä tehtävässä reprografiassa, 
litografiassa ja hyönteispyydyksissä sekä fotokemiallisissa ja käsittelyprosesseissa.

19. Lyijy PbBiSn-Hg ja PbInSn-Hg -yhdisteiden kanssa erityisseoksissa pääamalgaamina 
sekä PbSn-Hg-yhdisteen kanssa lisäamalgaamina erittäin pienissä 
energiansäästölampuissa.

20. Lyijyoksidi nestekidenäytöissä käytettävien litteiden loistelamppujen etu- ja taka-
alustojen yhdistämiseen käytettävässä lasissa.

21. Lyijy ja kadmium painoväreissä, joita käytetään borosilikaattilasin emaloinnissa.

22. Lyijy epäpuhtautena kuituoptisissa viestintäjärjestelmissä käytettävissä RIG (rare earth 
iron garnet) Faraday-rotaattoreissa.

23. Lyijy, jota käytetään sellaisten pintaliitoskomponenttien (muiden kuin liittimien) 
pintakäsittelyyn, joissa johtimien väli on korkeintaan 0,65 mm ja joissa käytetään NiFe-
johdinkehystä sekä lyijy, jota käytetään sellaisten pintaliitoskomponenttien (muiden 
kuin liittimien) pintakäsittelyyn, joissa johtimien väli on korkeintaan 0,65 mm ja joissa 
käytetään kuparista johdinkehystä.

24. Lyijy juotosaineessa, jota käytetään kiekkomaisten ja planaaristen keraamisten 
monikerroskondensaattoreiden PTH- (plated through hole) juotoksissa.

25. Lyijyoksidi plasmanäyttöjen (PDP) ja SED-näyttöjen (surface conduction electron 
emitter displays) rakenne-elementeissä (erityisesti etu- ja takalasin dielektrisessä 
kerroksessa, elektrodeissa (buselectrode, address electrode) black stripe -



heijastuksenestossa, barrier rib pastassa, sintratuissa liitoksissa (seal frit), 
sulaterenkaassa (frit ring) sekä painopastoissa).

26. Lyijyoksidi BLB (Black Light Blue) lamppujen lasikuvuissa.

27. Lyijyseokset juotosaineessa, jota käytetään suurtehokaiuttimissa (suunniteltu 
käytettäväksi useiden tuntien ajan vähintään 125 desibelin äänenteholla (SPL)) 
käytettävien muuntimien juotoksissa.

28. Lyijy neuvoston direktiivin 69/493/ETY1 liitteessä I (luokat 1, 2, 3 ja 4) määritellyssä 
kristallilasissa.

29. Kadmiumlejeeringit sellaisten sähkönjohtimien sähköisissä/mekaanisissa 
juotosliitoksissa, joita tehdään suoraan vähintään 100 dB(A):n äänenpainetason 
omaavissa korkeatehoisissa kovaäänisissä käytettyjen signaalinmuuttimien 
äänikäämeihin.

30. Lyijy elohopeavapaiden litteiden fluoresoivien lamppujen (joita käytetään esimerkiksi 
nestekidenäytöissä sekä design- tai teollisuusvalaistuksissa) juotosmateriaaleissa.

31. Lyijyoksidi argon- ja kryptonlaserputkien ikkunakokoonpanojen sintratuissa liitoksissa.

                                               
1 EYVL L 326, 29.12.1969, s. 36.



LIITE IV

4 artiklan 1 kohdan mukaisesta rajoituksesta vapautetut lääkinnällisten laitteiden ja tarkkailu-
ja valvontalaitteiden käyttötarkoitukset

Ionisoivaa säteilyä käyttävät tai detektoivat laitteet

1 Lyijy, kadmium ja elohopea ionisoivan säteilyn ilmaisimissa

2 Lyijylaakerit röntgenputkissa

3 Lyijy sähkömagneettisen säteilyn vahvistuslaitteissa: mikrokanavalevyissä ja 
kapillaarilevyissä

4 Lyijy röntgenputkien lasifritissä ja kuvanvahvistimissa sekä lyijy lasifrittisideaineessa, 
jota käytetään kaasulaserien kokoonpanoissa ja sähkömagneettisen säteilyn 
elektroneiksi muuntavissa tyhjiöputkissa

5 Lyijy ionisoivalta säteilyltä suojaavissa suojaimissa

6 Lyijy röntgensäteiden testikappaleissa

7 Lyijystearaattiröntgensädediffraktiokiteet

8 Kadmiumin radioaktiivisten isotooppien lähde kannettavissa 
röntgenfluoresenssispektrometreissä

Anturit, ilmaisimet ja eletrodit (kohdan 1 lisäksi)

1 a Lyijy ja kadmium ioniselektiivisissä elektrodeissa, myös pH-elektrodien lasissa

1 b Lyijyanodit sähkökemiallisissa happiantureissa

1 c Lyijy, kadmium ja elohopea infrapunailmaisimissa

1 d Elohopea vertailuelektrodeissa: vähäkloridinen elohopeakloridi, 
elohopeasulfaatti ja elohopeaoksidi

Muut

9 Kadmium helium-kadmiumlasereissa

10 Lyijy ja kadmium atomiadsorptiospektroskopialampuissa

11 Lyijy seoksissa suprajohteena ja lämpöjohteena MRI-laitteissa

12 Lyijy ja kadmium suprajohtavien materiaalien metallisidoksissa MRI-laitteissa ja 
SQUID-ilmaisimissa



13 Lyijy vastapainoissa

14 Lyijy yksikiteisissä pietsosähköisissä materiaaleissa, joita käytetään ultraääniantureissa

15 Lyijy ultraääniantureiden sidosjuotteissa

16 Elohopea erittäin tarkoissa kapasitanssin ja häviön mittaamissiltauksissa ja tarkkailu- ja 
valvontalaitteiden suurtaajuuksisten radiotaajuuksien kytkimissä ja releissä; elohopeaa 
saa olla enintään 20 mg/kytkin tai rele

17 Lyijy kannettavien ensiapudefibrillaattorien juotteissa

18 Lyijy korkean suorituskyvyn (8−14 µm) infrapunakuvantamismoduulien juotteissa

19 Lyijy pii-nestekidenäytöissä (LCoS)

20 Kadmium röntgensäteilyn mittaussuodattimissa



LIITE V

Hakemukset 5 artiklassa tarkoitettujen poikkeusten myöntämiseksi, poistamiseksi tai 
uusimiseksi

Hakemuksen poikkeuksen myöntämiseksi, uusimiseksi tai, mutatis mutandis, poistamiseksi 
voi tehdä valmistaja, valmistajan valtuutettu edustaja tai jokin toimitusketjuun kuuluva 
toimija, ja siitä on käytävä ilmi ainakin seuraavat tiedot:

a) hakijan nimi, osoite ja yhteystiedot;

b) tiedot materiaalista tai komponentista ja poikkeuksen myöntämisen tai sen 
poistamisen kohteena olevan aineen täsmällisistä käyttötarkoituksista materiaalissa 
tai komponentissa ja sen erityispiirteistä;

c) todennettavissa oleva ja täydellisin lähdeviittein varustettu perustelu poikkeuksesta tai 
sen poistamisesta 5 artiklassa määriteltyjen ehtojen mukaisesti;

d) analyysi mahdollisista vaihtoehtoisista aineista, materiaaleista tai malleista 
elinkaaren perusteella, mukaan luettuina, jos saatavilla, tiedot riippumattomista 
tutkimuksista, vertaisarvioidut selvitykset ja tiedot hakijan kehittämistoiminnasta sekä 
analyysit tällaisten vaihtoehtoisten aineiden saatavuudesta;

e) tiedot sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta peräisin olevien materiaalien 
uudelleenkäytön ja kierrätyksen mahdollisesta valmistelusta sekä 
tarkoituksenmukaisista käsittelyä koskevista säännöksistä sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromusta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
(.../...) liitteen II mukaisesti;

f) muut merkitykselliset tiedot;

g) hakijan ehdottamat toimet mahdollisten vaihtoehtojen kehittämiseksi, kehittämistyön 
pyytämiseksi ja/tai soveltamiseksi ja toimien aikataulu;

h) tarvittaessa ilmoitus tiedoista, joita olisi pidettävä omistusoikeuden suojaamina, ja 
todennettavissa olevat perustelut;

i) poikkeusta haettaessa ehdotus täsmälliseksi ja selkeäksi sanamuodoksi poikkeusta 
varten;

j) hakemuksen yhteenveto.



LIITE VI

EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

1. Nro… (sähkö- tai elektroniikkalaitteen yksilöllinen tunnistenumero):

2. Valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan nimi ja osoite:

3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan (tai asentajan) 
yksinomaisella vastuulla.

4. Vakuutuksen kohde (jäljitettävyyden mahdollistava sähkö- tai elektroniikkalaitteen 
tunniste. Voidaan liittää tarvittaessa valokuva.):

5. Edellä kuvattu vakuutuksen kohde on tiettyjen vaarallisten aineiden käytön 
rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun direktiivin … vaatimusten 
mukainen.

6. Tarvittaessa viittaus niihin asiaankuuluviin yhdenmukaistettuihin standardeihin, joita on 
käytetty, tai viittaus teknisiin eritelmiin, joiden perusteella 
vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu:

▌

8. Lisätietoja:

…. puolesta allekirjoittanut …………………………………

(antamispaikka ja -päivämäärä):

(nimi, tehtävä) (allekirjoitus):



LIITE VII

Osa A

Kumottu direktiivi ja sen muutokset

(26 artiklassa tarkoitetut)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2002/95/EY

(EUVL L 37, 13.2.2003, s. 19)

Komission päätös 2005/618/EY (EUVL L 214, 19.8.2005, s. 65)

Komission päätös 2005/717/EY (EUVL L 271, 15.10.2005, s. 48)

Komission päätös 2005/747/EY (EUVL L 280, 25.10.2005, s. 18)

Komission päätös 2006/310/EY (EUVL L 115, 28.4.2006, s. 38)

Komission päätös 2006/690/EY (EUVL L 283, 14.10.2006, s. 47)

Komission päätös 2006/691/EY (EUVL L 283, 14.10.2006, s. 48)

Komission päätös 2006/692/EY (EUVL L 283, 14.10.2006, s. 50)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2008/35/EY

(EUVL L 81, 20.3.2008, s. 67)

Komission päätös 2008/385/EY (EUVL L 136, 24.5.2008, s. 9)

Osa B

Määräajat saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä

(26 artiklassa tarkoitetut)

Direktiivi Määräaika saattamiselle osaksi kansallista 

lainsäädäntöä

2002/95/EC 12 päivä elokuuta 2004

2008/35/EC -



LIITE VIII

Vastaavuustaulukko1

Direktiivi 2002/95/EY Tämä direktiivi

1 artikla 1 artikla

2 artiklan 1 kohta 2 artiklan 1 kohta, 2 artiklan 2 kohta, Liite I

2 artiklan 2 kohta 2 artiklan 3 kohta

2 artiklan 3 kohta 2 artiklan 4 kohdan johdantokappale

- 2 artiklan 4 kohta

3 artiklan a alakohta 3 artiklan a ja b alakohta

3 artiklan b alakohta -

- 3 artiklan f–ab alakohta

4 artiklan 1 kohta 4 artiklan 1 kohta, Liite II

- 4 artiklan 3–4 kohta

4 artiklan 2 kohta 4 artiklan 6 kohta

4 artiklan 3 kohta -

5 artiklan 1 kohdan johdantokappale 5 artiklan 1 kohdan johdantokappale

5 artiklan 1 kohdan a alakohta 4 artiklan 2 kohta

5 artiklan 1 kohdan b alakohta 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan ensimmäinen 
ja kolmas luetelmakohta

- 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan toinen 
luetelmakohta

5 artiklan 1 kohdan a alakohdan viimeinen 
kappale

5 artiklan 1 kohdan c alakohta 5 artiklan 1 kohdan b alakohta

- 5 artiklan 2 kohta

5 artiklan 3–6 alakohta

                                               
1 Saatetaan ajan tasalle oikeudellisen ja kielellisen viimeistelyn yhteydessä.



5 artiklan 2 kohta 5 artiklan 7 kohta

- 5 kohdan 8 kohta

6 artiklan ensimmäinen, kolmas ja neljäs 
luetelmakohta

6 artikla

- 7–18 artikla

7 artikla 19–22 artikla

8 artikla 23 artikla

9 artikla 25 artikla

- 26 artikla

10 artikla 27 artikla

11 artikla 28 artikla

- Liitteet I ja II

Liitteessä oleva 1−28 kohta Liitteessä III oleva 1−28 kohta

Liitteessä olevan 29 kohdan ensimmäinen 
kappale

Liitteessä III olevan 29 kohdan ensimmäinen 
kappale

Liitteessä olevan 29 kohdan toinen kappale 4 artiklan 2 kohta

Liitteessä oleva 30−32 kohta Liitteessä III oleva 30−32 kohta

- Liite IV, V, VI–VIII.



LIITE

Lausumat

Euroopan parlamentin lausuma

Euroopan parlamentti pahoittelee, ettei neuvosto ollut valmis hyväksymään 
vastaavuustaulukoiden pakollista julkaisemista direktiivin 2002/95/EY uudelleenlaatimisen 
yhteydessä. Jotta asiassa saataisiin aikaan horisontaalinen ja toimielintenvälinen ratkaisu, 
Euroopan parlamentti kehottaa Euroopan komissiota laatimaan kuuden kuukauden kuluttua 
tämän sopimuksen hyväksymisestä täysistunnossa kertomuksen jäsenvaltioiden käytännöistä 
laatia vastaavuustaulukoita EU:n ympäristölainsäädännön alalla ja niiden julkaisemisesta, 
mukaan luettuna arvio siitä, miten nykyinen käytäntö vaikuttaa komission tehtävään 
"perussopimusten valvojana", kun se valvoo EU:n direktiivien asianmukaista saattamista osaksi 
kansallista lainsäädäntöä ympäristönsuojelun alalla.

Commission declaration on the scope (Article 2(2))

The Commission interprets Article 2(2) that electrical and electronic equipment that was 
outside of the scope of Directive 2002/95/EC, but which would be covered by the new 
Directive does not need to comply with the requirements of this Directive during a transitional 
period of 8 years.

EEE that was outside of the scope of Directive 2002/95/EC, but which would be covered by the 
new Directive includes amongst others EEE covered by: 
– the new category 11 in Annex I;
– the new definition of "dependent" of Article 3(b);
– "cables" mentioned in article 4 and the related definition in Article 3(e);
– two-wheel vehicles which are not type-approved (Article 2(4)(f)).

During the transitional period of 8 years, in the Commission's interpretation, it follows from 
Article 2(2) that Member States are obliged to allow electrical and electronic equipment that 
was outside of the scope of Directive 2002/95/EC but which would be covered by the new 
Directive, to continue to be made available on their market.

Commission declaration on the review (Article 24)

Pursuant to Article 24, the Commission intends to undertake, no later than three years after the 
entry into force of this Directive, an impact assessment (review) on Article 2 focussing on the 
changes in scope of this Directive compared to Directive 2002/95/EC which have not yet been 
impact assessed.

This review, followed by a report to the Council and the European Parliament may be 
accompanied with a legislative proposal, if the Commission deems so appropriate. The extent 
of the review and of the legislative proposal remains to be determined by the Commission in 
light of its right of legislative initiative, in line with the Treaties.



Commission declaration on nano-materials (recital 16 and Article 6)

The Commission notes that work towards a common definition on nanomaterials is still on-
going and intends to adopt a Commission Recommendation on a common definition for all 
legislative sectors in the near future. The Commission considers that the RoHS provisions cover 
different forms (including nanoforms) of the substances which are currently banned and those 
which will be in the future subject to a priority review under RoHS.

Commission declaration on correlation tables

The Commissions recalls its commitment towards ensuring that Member States establish 
correlation tables linking the transposition measures they adopt with the EU directive and 
communicate them to the Commission in the framework of transposing EU legislation, in the 
interest of citizens, better-law making and increasing legal transparency and to assist the 
examination of the conformity of national rules with EU provisions.

The Commission regrets the lack of support for the provision included in the 2008 COM 
proposal on the Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in 
electrical and electronic equipment (recast), which aimed at rendering the establishment of 
correlation tables obligatory.

The Commission, in a spirit of compromise and in order to ensure the immediate adoption of 
that proposal, can accept the substitution of the obligatory provision on correlation tables 
included in the text with a relevant recital encouraging Member States to follow this practice.

However, the position followed by the Commission in this file shall not be considered as a 
precedent. The Commission will continue its efforts with a view to finding together with the 
European Parliament and the Council an appropriate solution to this horizontal institutional 
issue.


