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PR_COD_Recastingam

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. 
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen vaarallisten 
aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (uudelleenlaadittu 
toisinto)
(KOM(2008)0809 – C7-0471/2008 – 2008/0240(COD))

(Yhteispäätösmenettely – 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 (C7-0471/2008),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 87 ja 55 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön (A7-0000/2009),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

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

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Marraskuun 19 päivänä 2008 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2008/98/EY 
asetetaan etusijalle jätteen syntymisen 
ehkäiseminen. Ehkäisemisellä 
tarkoitetaan muiden muassa 
toimenpiteitä, joilla vähennetään 
haitallisten aineiden pitoisuuksia 
materiaaleissa ja tuotteissa.

Or. en
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Perustelu

Vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta annettu direktiivi olisi laadittava uudelleen 
jätepuitedirektiivissä vuonna 2008 vahvistetun jätehierarkian mukaisesti. Jätteen syntymisen 
ehkäiseminen on ensisijainen asia sitovassa jätehierarkiassa. Ehkäisemiseen kuuluvat 
toimenpiteet, joilla vähennetään haitallisten aineiden pitoisuuksia materiaaleissa ja 
tuotteissa. Direktiivin uudelleenlaatiminen on siten tärkeä tilaisuus muuttaa kyseinen velvoite 
käytännön toimiksi, varsinkin kun sähkö- ja elektroniikkalaitteet aiheuttavat edelleen 
lukemattomia ongelmia jätteenkäsittelyn aikana. 

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Kadmiumin aiheuttaman ympäristön 
pilaantumisen torjumista koskevasta 
yhteisön toimintaohjelmasta 25 päivänä 
tammikuuta 1988 antamassaan 
päätöslauselmassa1 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.
1 EYVL C 30, 4.2.1988, s. 1.

Or. en

Perustelu

Viittaus vuonna 1988 annettuun neuvoston päätöslauselmaan (nykyisen direktiivin johdanto-
osan 4 kappale) olisi palautettava, sillä se on poliittinen viittaus kadmiumin aiheuttaman 
ympäristön pilaantumisen torjumiseen. 
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Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 c) Komission tiedonannosta yhteisön 
jätehuoltostrategian tarkistamisesta ja 
luonnoksesta neuvoston 
päätöslauselmaksi jätepolitiikasta 
14 päivänä marraskuuta 1996 
antamassaan päätöslauselmassa1

Euroopan parlamentti kehotti komissiota 
tekemään ehdotuksia direktiiveiksi, jotka 
koskevat eräitä ensisijaisia jätevirtoja, 
mukaan luettuina sähköiset ja 
elektroniset jätteet. Samassa 
päätöslauselmassa Euroopan parlamentti 
kehotti neuvostoa ja komissiota tekemään 
ehdotuksia toimista, joilla pyritään 
vähentämään vaarallisten aineiden kuten 
kloorin, elohopean, polyvinyylikloridin 
(PVC), kadmiumin ja muiden 
raskasmetallien määrää jätteissä.
1 EYVL C 362, 2.12.1996, s. 241.

Or. en

Perustelu

Viittaus vuonna 1996 annettuun parlamentin päätöslauselmaan (nykyisen direktiivin 
johdanto-osan 4 kappale) olisi lisättävä, sillä se on tärkeä muistutus siitä, että parlamentti 
pyysi PVC:tä koskevia konkreettisia rajoituksia jo vuonna 1996. 

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 d) Pysyvistä orgaanisista yhdisteistä 
29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 850/20041 mukaan 
ympäristön ja ihmisen terveyden 
suojelemista pysyviltä orgaanisilta 
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yhdisteiltä koskevaa tavoitetta ei voida 
riittävällä tavalla saavuttaa 
jäsenvaltioiden toimin, vaan se voidaan 
kyseisten yhdisteiden rajat ylittävien 
vaikutusten takia toteuttaa paremmin 
yhteisön 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. Halogenoituja 
palonestoaineita tai PVC:tä sisältävän 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
lämpökäsittely tai valvomaton 
loppukäsittely voi merkittävästi lisätä 
dioksiinien ja furaanien muodostumista.
1 EUVL L 158, 30.4.2004, s. 7.

Or. en

Perustelu

Vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta annettu direktiivi on laadittava uudelleen siten, 
että siinä otetaan huomioon dioksiinien ja furaanien kokonaispäästöjen vähentämistä 
koskevat EU:n kansainväliset velvoitteet sekä tavoite niiden käytön jatkuvasta vähentämisestä 
ja viime kädessä sen lopettamisesta mahdollisuuksien mukaan. Suurten sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromumäärien lopullinen kohtalo on yhä epäselvä. Poltto korkeassa 
lämpötilassa on edelleen poikkeus. Vaarana on, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromun ala-
arvoinen käsittely – joko EU:ssa tai kolmansissa maissa – jatkuu yhä merkittävissä määrin. 
Dioksiinien ja furaanien päästöihin voidaan puuttua vain suunnitteluvaiheen 
materiaalivalinnoilla.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 e kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 e) Tutkimuksessa, jonka komissio teetti 
vaarallisten aineiden käytöstä sähkö- ja 
elektroniikkalaitteissa, suositeltiin 
painokkaasti orgaanisten bromi- ja 
klooriyhdisteiden poistamista käytöstä 
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asteittain, sillä ne saattavat muodostaa 
polybromattuja ja polykloorattuja 
dioksiineja ja furaaneja jätteenkäsittelyn 
yhteydessä, ja PVC:n poistaminen 
käytöstä asteittain asetettiin siinä 
valikoivien riskinhallintavaihtoehtojen 
edelle, jotta voidaan vähentää PVC:n ja 
sen lisäaineiden ja vaarallisten 
palamistuotteiden päästöjä.

Or. en

Perustelu

Öko-Institut on komission lähteenä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta annetussa 
direktiivissä. Se on vuodesta 2005 alkaen arvioinut kaikki hakemukset, jotka koskevat 
vapautusta 4 artiklassa tarkoitetusta asteittaista käytöstä poistamista koskevasta 
vaatimuksesta, ja se tekee niin edelleen. Johdanto-osan kappaleissa olisi sen vuoksi viitattava 
komission teettämän, tulevia rajoituksia käsitelleen tutkimuksen keskeisiin tuloksiin 
(Öko-Institut, "Study on hazardous substances in Electrical and Electronic Equipment, Not 
Regulated by the RoHS Directive", 17. lokakuuta 2008).

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Käytettävissä olevat tiedot osoittavat, 
että direktiivissä 2002/96/EY 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. 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 

(4) Käytettävissä olevat tiedot osoittavat, 
että direktiivissä 2002/96/EY säädetyt 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräystä, 
käsittelyä, kierrätystä ja loppukäsittelyä 
koskevat toimenpiteet ovat tarpeen 
sellaisten jätehuolto-ongelmien 
vähentämiseksi, jotka liittyvät 
asianomaisiin raskasmetalleihin, 
halogenoituihin palonestoaineisiin, 
PVC:hen ja sen vaarallisiin pehmitteisiin. 
Näistä toimenpiteistä huolimatta 
huomattavia määriä sähkö- ja 
elektroniikkaromua joutuu tulevaisuudessa 
kuitenkin edelleen nykyisiin 
loppukäsittelykanaviin. Vaikka sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromu kerättäisiin erikseen 
ja toimitettaisiin kierrätysprosessiin, sen 
sisältämä elohopea, kadmium, lyijy, 
kuudenarvoinen kromi sekä PBB- ja 
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ympäristöriskejä. PBDE-yhdisteet aiheuttaisivat 
todennäköisesti terveys- ja 
ympäristöriskejä. Bromattuja 
palonestoaineita, kloorattuja 
palonestoaineita, PVC:tä ja sen 
vaarallisia pehmitteitä sisältävän sähkö-
ja elektroniikkalaiteromun kierrätyksestä
ei saada ympäristöhyötyjä, eikä se ole 
taloudellista. Tämän vuoksi se 
lämpökäsitellään tai loppukäsitellään, 
mikä aiheuttaa todennäköisesti riskejä 
ihmisten terveydelle tai ympäristölle joko 
välittömästi, kun kyseisiä aineita 
päästetään ympäristöön, tai välillisesti, 
kun poltossa syntyy vaarallisia 
muuntumistuotteita tai toissijaista 
vaarallista jätettä.

Or. en

(Ks. liitettä IV koskeva tarkistus)

Perustelu

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

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Tämä direktiivi täydentää yhteisön 
yleistä jätehuoltolainsäädäntöä, kuten 
jätteistä annettua Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviä 2008/[…]/EY.

(8) Tämä direktiivi täydentää yhteisön 
yleistä jätehuoltolainsäädäntöä, kuten 
jätteistä annettua Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviä 2008/[…]/EY sekä 
kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, 
lupamenettelyistä ja rajoituksista 
(REACH) 18 päivänä joulukuuta 2006 
annettua Euroopan parlamentin ja 
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neuvoston asetusta (EY) N:o 1907/20061.
1 EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.

Or. en

Perustelu

Olisi nimenomaisesti todettava, että vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta annettu 
direktiivi täydentää REACH-asetusta. Direktiivillä ja REACH-asetuksella on erilaiset 
tavoitteet, soveltamisalat, aikataulut ja ulottuvuudet. Direktiivillä puututaan erään nopeasti 
kasvavan jätevirran erityisongelmiin, kun taas REACH-asetuksessa käsitellään kemiallisia 
aineita yleisellä tasolla painottamatta erityisesti jätettä. REACH-asetus on vielä 
lapsenkengissään oleva alueellinen säädös, kun taas direktiivi asettaa jo maailmanlaajuisia 
vaatimuksia. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevat keskeiset ongelmat liittyvät 
polymeereihin, jotka eivät kuulu REACH-asetuksen soveltamisalaan. Vaarallisten aineiden 
käytön rajoittamisesta annettua direktiiviä pitäisi kehittää edelleen, jotta siinä käsiteltäisiin 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hyödyntämiseen ja loppukäsittelyyn lähteellä liittyviä 
erityisongelmia.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(11) Olisi otettava huomioon sellaisten 
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tekninen 
kehittäminen, jotka eivät sisällä 
raskasmetalleja, bromattuja 
palonestoaineita, kloorattuja 
palonestoaineita, PVC:tä eivätkä sen 
vaarallisia pehmitteitä.

Or. en

Perustelu

Elektroniikkateollisuus on edennyt pitkälle maailmanlaajuisessa aloitteessaan, joka koskee 
bromattujen tai kloorattujen palonestoaineiden ja PVC:n poistamista käytöstä asteittain. 
Suuret elektroniikkayhtiöt ovat jo lopettaneet tällaisten aineiden käytön osassa tai kaikissa 
tuotteistaan (esimerkiksi kaikista uusista matkapuhelimista 50 prosenttia on jo 
vähähalogeenisia). Lähes kaikki suuret elektroniikkayhtiöt ovat sitoutuneet tähän 
kulutustavaroissa (esimerkiksi vähähalogeenisten mikrotietokoneiden markkinaosuus nousee 
yli 40 prosenttiin parin seuraavan vuoden aikana). Tietyt kodinkonevalmistajat ovat jo 
aiemmin toteuttaneet vastaavia toimia.
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Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Heti kun tieteellistä näyttöä on 
käytettävissä, olisi ennalta varautumisen 
periaate huomioon ottaen tarkasteltava 
muiden vaarallisten aineiden kieltämistä ja 
niiden korvaamista 
ympäristöystävällisemmillä vaihtoehdoilla, 
joilla taataan ainakin vastaava 
kuluttajansuojan taso, varmistaen
johdonmukaisuus suhteessa muuhun 
yhteisön lainsäädäntöön ja erityisesti
kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, 
lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) 
18 päivänä joulukuuta 2006 annettuun
Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetukseen (EY) N:o 1907/2006. Erityistä 
huomiota pitäisi kiinnittää pk-yrityksiin 
todennäköisesti kohdistuviin vaikutuksiin.

(12) Heti kun tieteellistä näyttöä on 
käytettävissä, ja joka tapauksessa 
säännöllisin väliajoin olisi ennalta 
varautumisen periaate huomioon ottaen 
tarkasteltava muiden vaarallisten aineiden 
kieltämistä ja niiden korvaamista 
ympäristöystävällisemmillä
vaihtoehtoisilla aineilla tai tekniikoilla, 
joilla taataan ainakin vastaava 
kuluttajansuojan taso. Komission olisi tätä 
varten tutkittava muiden vaarallisten 
aineiden haittoja ja niiden korvaamisen 
toteuttamismahdollisuuksia erityisesti 
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käyttöiän 
lopussa, jotta voidaan tehdä 
lainsäädäntöehdotuksia tämän direktiivin 
säännösten vahvistamiseksi säännöllisin 
väliajoin. Komission olisi näin tehdessään 
varmistettava johdonmukaisuus suhteessa 
muuhun yhteisön lainsäädäntöön ja
maksimoitava yhteisvaikutukset
kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, 
lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) 
18 päivänä joulukuuta 2006 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 puitteissa 
tehtävän työn kanssa. Erityistä huomiota 
pitäisi kiinnittää pk-yrityksiin 
todennäköisesti kohdistuviin vaikutuksiin.

Or. en

Perustelu

Vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta annetun direktiivin ensimmäinen versio on ollut 
maailmanlaajuinen menestys. Se on kuitenkin vasta alkua, sillä edelleen käytetään useita 
vaarallisia aineita tai materiaaleja. Direktiivistä pitäisi tulla aidosti dynaaminen prosessi, 
jossa yrityksiä palkitaan siitä, että ne ennakoivasti poistavat asteittain käytöstä vaaralliset 
aineet. Tätä varten on alettava säännöllisin väliajoin tarkastella tieteellistä näyttöä, jota 
saadaan tiettyjen vaarallisten aineiden haitoista ja niiden korvaamisen
toteuttamismahdollisuuksista.
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Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Korvaamisvaatimuksesta poikkeaminen 
olisi sallittava, jos korvaaminen ei 
tieteellisesti tai teknisesti ole mahdollista, 
ottaen erityisesti huomioon pk-yritysten 
tilanne, tai jos sen aiheuttamat ympäristö-, 
terveys- tai sosio-ekonomiset haitat ovat 
merkittävämpiä kuin siitä terveydelle, 
ympäristölle tai sosio-ekonomiselle 
tilanteelle koituvat hyödyt taikka jos 
korvaavien aineiden saatavuutta ja 
luotettavuutta ei pystytä varmistamaan.
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 direktiivien 93/42/ETY ja 
98/79/EY 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.

(13) Korvaamisvaatimuksesta 
poikkeaminen olisi sallittava, jos 
korvaaminen ei tieteellisesti tai teknisesti 
ole mahdollista, ottaen erityisesti 
huomioon pk-yritysten tilanne, tai jos sen 
aiheuttamat ympäristö- ja terveyshaitat
ovat merkittävämpiä kuin siitä terveydelle 
ja ympäristölle koituvat hyödyt. Sähkö- ja 
elektroniikkalaitteissa käytettävien 
vaarallisten aineiden korvaaminen olisi 
myös toteutettava siten, etteivät sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden käyttäjien terveys ja 
turvallisuus vaarannu. Poikkeuksen 
kestosta päätettäessä olisi otettava 
huomioon sosio-ekonomiset näkökohdat. 
Poikkeuksen voimassaolon päätyttyä 
pitäisi voida myöntää lisäaika, jotta 
voidaan toteuttaa lakisääteinen sertifiointi 
tai lisätä entistä turvallisempien 
korvaavien aineiden toimituksia 
tarvittavien vaatimusten mukaisesti. 
Lääkinnällisten laitteiden markkinoille 
saattamiseksi on suoritettava direktiivien 
93/42/ETY ja 98/79/EY 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 
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direktiivin voimaantulopäivästä alkaen, 
vaikka laitteen sisällyttäminen direktiivin 
soveltamisalaan tapahtuisi todellisuudessa 
vasta myöhemmin. 

Or. en

Perustelu

Siirtyminen entistä turvallisempiin vaihtoehtoihin saattaa edellyttää alkuinvestointeja. Kun 
vaihtoehdot on kuitenkin löydetty ja niiden tuotantoa on lisätty, kustannukset laskevat ja 
hyödyt tulevat esille. Sosio-ekonomiset näkökohdat olisi sen vuoksi otettava huomioon vain 
poikkeuksen kestosta päätettäessä. Korvaavien aineiden riittämätön saatavuus ei saisi olla 
ehdoton peruste poikkeukselle, mutta se pitäisi ottaa huomioon, kunnes kielto tulee 
täysimääräisesti voimaan. Direktiiviin ei tarvitse sisällyttää "luotettavuutta" erillisenä 
perusteena, sillä turvallisuusnäkökohta kattaa sen jo.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(14) Tietyille erityismateriaaleille tai 
-komponenteille 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.

Or. en

Perustelu

Tämä vastaa komission ehdotuksen 5 artiklan 2 kohtaa, jonka mukaan poikkeus voi olla 
voimassa enintään neljä vuotta kerrallaan.
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Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Komissio olisi erityisesti valtuutettava 
mukauttamaan liitteitä II, III, IV, V ja 
VI tekniikan ja tieteen kehitykseen ja 
hyväksymään muita tarvittavia 
täytäntöönpanotoimenpiteitä. Koska nämä 
toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden 
tarkoituksena on muuttaa direktiivin 
2002/95/EY muita kuin keskeisiä osia, 
niistä olisi päätettävä päätöksen 
1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

(20) Komissio olisi erityisesti valtuutettava 
mukauttamaan liitteitä V, VI ja 
VI a tekniikan ja tieteen kehitykseen ja 
hyväksymään muita tarvittavia 
täytäntöönpanotoimenpiteitä. Koska nämä 
toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden
tarkoituksena on muuttaa direktiivin 
2002/95/EY muita kuin keskeisiä osia, 
niistä olisi päätettävä päätöksen 
1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Or. en

(Ks. 2 artiklan 1 kohtaa, 4 artiklan 6 kohtaa, liitettä I ja liitettä VI a koskevat tarkistukset, 
joilla soveltamisala laajennetaan avoimeksi (liitteen II osalta).

Ks. 4 ja 6 a artiklaa koskevat tarkistukset liitteen IV osalta)

Perustelu

Komissio olisi valtuutettava päättämään poikkeuksista ainoastaan komiteamenettelyssä 
(liitteet V, VI ja VI a). Liite II (Sitova luettelo tuotteista, jotka kuuluvat liitteessä I mainittuihin 
luokkiin) ehdotetaan poistettavaksi sellaisenaan, joten se on poistettava myös tästä. Liitteitä 
III ja IV pitäisi muuttaa vain yhteispäätösmenettelyssä. 

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

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 
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tavalla.

Or. en

Perustelu

Kohteen pitäisi vastata johdanto-osan kappaleiden sisältöä. Johdanto-osan 4 kappaleessa 
todetaan, että 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. Johdanto-osan 
5 kappaleessa puolestaan todetaan, että tehokkain tapa varmistaa näihin aineisiin liittyvien 
terveys- ja ympäristöriskien merkittävä vähentäminen on korvata nämä aineet. Vaarallisten 
aineiden poistaminen käytöstä asteittain edistää näin jo itsessään ympäristön suojelua, ei 
pelkästään ympäristöä säästävän hyödyntämisen ja loppukäsittelyn kautta.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä direktiiviä sovelletaan sähkö- ja 
elektroniikkalaitteisiin, jotka kuuluvat 
liitteessä I mainittuihin luokkiin, jotka on 
eritelty liitteessä II.

1. Tätä direktiiviä sovelletaan sähkö- ja 
elektroniikkalaitteisiin, mukaan luettuina 
johdot, tarvikkeet ja lisätarvikkeet, jotka 
kuuluvat liitteessä I mainittuihin luokkiin.

Or. en

(Ks. 4 artiklan 6 kohtaa, 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaa, liitettä I ja liitettä VI a koskevat 
tarkistukset, joilla soveltamisala laajennetaan avoimeksi)

Perustelu

Vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta annettua direktiiviä pitäisi soveltaa kaikkiin 
sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin, ei ainoastaan tiettyihin luokkiin, ja niihin pitäisi sisällyttää 
johdot, tarvikkeet ja lisätarvikkeet. Liite II on sekava: sen pitäisi olla "sitova luettelo 
tuotteista", mutta luettelo ei ole tyhjentävä, vaan siinä annetaan vain tiettyjä esimerkkejä, 
kuten "kodinkoneet, mukaan luettuina". Tämä ei ratkaise luokkien erilaisiin tulkintoihin 
liittyvää ongelmaa. Liite II pitäisi poistaa, ja sen sijaan olisi sovellettava sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden yleistä määritelmää. Liitteessä I olevat luokat pitäisi säilyttää ja niitä 
pitäisi täydentää kattavalla luokalla, jotta voidaan ratkaista sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
eri luokkiin liittyvät erilaiset rajoitukset ja määräajat.
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Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
liitteen I luokkaan 11 kuuluviin sähkö- ja 
elektroniikkalaitteisiin ennen 1 päivää 
heinäkuuta 2014.

Or. en

Perustelu

Direktiivin soveltamisalan laajentaminen kymmenen nykyisen luokan ulkopuolelle edellyttää 
siirtymävaihetta, jotta valmistajat voivat hakea poikkeusta. 

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) laitteisiin, jotka on suunniteltu osiksi 
toisenlaisiin, tämän direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle jääviin 
laitteisiin ja jotka voivat täyttää 
tehtävänsä ainoastaan kyseisten laitteiden 
osina;

(b) kiinteiden laitosten tai 
kuljetuslaitteiden osiin, jotka eivät ole 
sähkö- tai elektroniikkalaitteita;

Or. en

Perustelu

Nykyisessä direktiivissä ei ole tällaista vapautusta säädöksen soveltamisalasta. On vaikea 
ymmärtää, miksi autoradiot pitäisi jättää direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, kun 
tavalliset radiot kuuluvat sen piiriin. Jotta tässä tapauksessa voidaan kuitenkin välttää, että 
koko auto kuuluu direktiivin soveltamisalaan, olisi todettava selvästi, etteivät muut kuin 
sähkö- tai elektroniikkaosat kuulu sen piiriin.
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Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) laitteisiin, joita ei ole tarkoitus saattaa 
markkinoille itsenäisinä toiminnallisina 
tai kaupallisina yksiköinä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Nykyisessä direktiivissä ei ole tällaista vapautusta soveltamisalasta. Direktiiviä sovelletaan 
vain markkinoille saatettaviin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin (4 artiklan 1 kohta). Tällaisen 
vapautuksen lisääminen hämärtäisi direktiivin soveltamisalaa.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) 'valmistajalla' luonnollista tai 
oikeushenkilöä, joka valmistaa taikka 
suunnitteluttaa tai valmistuttaa sähkö- tai 
elektroniikkalaitteen ja pitää sitä kaupan
omalla nimellään tai tavaramerkillä;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selkiytetään valmistajan määritelmää neuvoston kanssa käytyjen keskustelujen 
mukaisesti.

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a)'talouden toimijoilla' valmistajia, 
valtuutettuja edustajia, maahantuojia ja 
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jakelijoita;

Or. en

Perustelu

Direktiivissä käytetään useaan otteeseen ilmausta "talouden toimijat". Siinä olisi käytettävä 
samaa määritelmää kuin tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvistä yhteisistä puitteista tehdyssä 
päätöksessä N:o 768/2008/EY.

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Direktiivissä käytetään useaan otteeseen ilmausta "tekninen eritelmä". Siinä olisi käytettävä 
samaa määritelmää kuin tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvistä yhteisistä puitteista tehdyssä 
päätöksessä N:o 768/2008/EY.

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – k a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Direktiivissä käytetään useaan otteeseen ilmausta "palautusmenettely". Siinä olisi käytettävä 
samaa määritelmää kuin tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvistä yhteisistä puitteista tehdyssä 
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päätöksessä N:o 768/2008/EY. 

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – k b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Direktiivissä käytetään useaan otteeseen ilmausta "markkinoilta poistaminen". Siinä olisi 
käytettävä samaa määritelmää kuin tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvistä yhteisistä 
puitteista tehdyssä päätöksessä N:o 768/2008/EY.

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

l) 'homogeenisella materiaalilla'
kauttaaltaan tasakoosteista materiaalia,
jota ei voida mekaanisesti jakaa eri 
materiaaleiksi, eli materiaaleja ei 
periaatteessa voi erottaa toisistaan 
mekaanisin prosessein, kuten kiertämällä, 
leikkaamalla, murskaamalla, jauhamalla 
tai hankaamalla;

l) 'homogeenisella materiaalilla' joko 
– kauttaaltaan vain yhdestä materiaalista 
koostuvaa materiaalia;

– usean materiaalin yhdistelmää, jota ei 
voida mekaanisesti jakaa eri materiaaleiksi, 
lukuun ottamatta pinnoitteita; tai
– pinnoitetta.

Or. en
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(Ks. 3 artiklan 1 a alakohtaa (uusi) koskeva tarkistus)

Perustelu

On erotettava toisistaan kauttaaltaan vain yhdestä materiaalista koostuvat materiaalit ja 
useasta materiaalista koostuvat materiaalit, joita ei voida mekaanisesti jakaa. Pinnoitteita 
olisi pidettävä erillisenä homogeenisena materiaalina.

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – l a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

l a) 'mekaanisesti jakamisella' 
moniosaisten materiaalien erottamista 
toisistaan mekaanisin prosessein, kuten 
kiertämällä, leikkaamalla, murskaamalla, 
jauhamalla tai hankaamalla;

Or. en

(Ks. 3 artiklan 1 alakohtaa koskeva tarkistus)

Perustelu

"Mekaanisesti jakamiselle" olisi annettava erillinen määritelmä. 

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – p alakohta

Komission teksti Tarkistus

p) 'teollisuuden tarkkailu- ja 
valvontalaitteilla' yksinomaan teollisuus-
tai ammattikäyttöön suunniteltuja 
tarkkailu- ja valvontalaitteita.

p) 'teollisuuden tarkkailu- ja 
valvontalaitteilla' yksinomaan 
teollisuuskäyttöön suunniteltuja tarkkailu-
ja valvontalaitteita.

Or. en

Perustelu

Yhteisön lainsäädännössä erotetaan yleensä toisistaan käyttö yleisön keskuudessa, 
ammattilaisten keskuudessa tai teollisuudessa. Ero yleisön ja ammattilaisten välillä vaihtelee 
eri jäsenvaltioissa. Ero hämärtyy entisestään, sillä tavalliset ihmiset voivat käyttää 
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ammattilaisten tuotteita, kun taas ammattilaiset voivat käyttää laajalti yleisön saatavilla 
olevia tuotteita. Selkeyden vuoksi teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteiden määritelmä 
pitäisi rajoittaa koskemaan yksinomaan "teollisuuskäyttöä".

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – p a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

p a) 'tarvikkeella' sähkö- ja 
elektroniikkalaitteen kanssa käytettävää 
yksikköä silloin, kun sähkö- ja 
elektroniikkalaite ei voi toimia 
tarkoitetulla tavalla ilman tarviketta.

Or. en

Perustelu

Direktiivissä vahvistetaan säännöt, joilla edistetään ihmisten terveyden suojelua. Vaarallisia 
aineita sisältävät tarvikkeet voivat vaarantaa ihmisten terveyden sähkö- ja 
elektroniikkalaitteen käytön aikana tai vaarantaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
hyödyntämisen ja loppukäsittelyn ympäristöä säästävällä tavalla. Tarvikkeita ovat esimerkiksi 
nauhat, CD-levyt, DVD-levyt, väriainekasetit tai lamput (esimerkiksi jääkaapeissa). 
Direktiivin rajoituksia pitäisi soveltaa myös tarvikkeisiin. Tämän vuoksi direktiiviin olisi 
sisällytettävä määritelmä.

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – p b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

p b) 'lisätarvikkeella' sähkö- ja 
elektroniikkalaitteen kanssa käytettävää 
yksikköä, joka ei voi toimia ilman sähkö-
ja elektroniikkalaitetta.

Or. en

Perustelu

Direktiivin pitäisi kattaa myös lisätarvikkeet. Tämän vuoksi direktiiviin olisi sisällytettävä 
määritelmä.
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Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
etteivät markkinoille saatettavat sähkö- ja 
elektroniikkalaitteet tai niiden 
korjaamiseen tai uudelleenkäyttöön 
tarkoitetut varaosat sisällä liitteessä IV 
mainittuja aineita.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
etteivät markkinoille saatettavat sähkö- ja 
elektroniikkalaitteet tai niiden 
korjaamiseen tai uudelleenkäyttöön, 
toimintojen päivitykseen tai kapasiteetin 
lisäämiseen tarkoitetut varaosat sisällä 
liitteessä IV olevassa A osassa mainittuja 
aineita.

Or. en

Perustelu

Direktiiviä olisi sovellettava myös toimintojen päivitykseen tai kapasiteetin lisäämiseen 
tarkoitettuihin osiin. Liitteeseen IV tarvitaan uusi jaottelu, jotta siinä voidaan ottaa huomioon 
uusien rajoitusten aikataulu.

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
etteivät markkinoille saatettavat sähkö- ja 
elektroniikkalaitteet tai niiden 
korjaamiseen tai uudelleenkäyttöön, 
toimintojen päivitykseen tai kapasiteetin 
lisäämiseen tarkoitetut varaosat sisällä 
liitteessä IV olevassa B osassa mainittuja 
aineita.

Or. en

Perustelu

Liitteeseen IV tarvitaan uusi jaottelu, jotta siinä voidaan ottaa huomioon uusien rajoitusten 
aikataulu.
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Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
seuraavien laitteiden korjaamiseen 
tarkoitettuihin varaosiin tai 
uudelleenkäyttöön:

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

Or. en

(Ks. 4 artiklan 1 kohtaa koskeva tarkistus)

Perustelu

Jos yleistä soveltamisalaa laajennetaan toimintojen päivitykseen tai kapasiteetin lisäämiseen 
tarkoitettuihin osiin, tämä on otettava huomioon vastaavassa poikkeuksessa. 

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Edellä olevaa 1 a kohtaa sovelletaan 
sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin, jotka 
kuuluvat liitteessä I mainittuihin luokkiin 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 10 ja jotka saatetaan 
markkinoille ...* alkaen, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 6 artiklan 
soveltamista.
* Lisätään päivämäärä, joka on 
42 kuukauden kuluttua voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

Halogenoituja aineita ja materiaaleja koskevia uusia rajoituksia pitäisi aluksi soveltaa vain 
tiettyihin sähkö- ja elektroniikkalaitteiden luokkiin, ja siirtymäajan pitäisi olla riittävä. 
Luokkiin 1–7 ja 10 olisi sovellettava uusia rajoituksia 3,5 vuoden kuluttua voimaantulosta 
direktiivin ensimmäistä versiota vastaavasti. Luokkiin 3 ja 4 kuuluvia sähkö- ja 
elektroniikkalaitteita myyvät yritykset pyrkivät lopettamaan asianomaisten halogenoitujen 
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aineiden käytön viimeistään vuonna 2012. Muiden sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
valmistajien pitäisi siten voida päästä samaan vuonna 2014, ja samalla niillä on aikaa hakea 
5 artiklan mukaisia poikkeuksia.

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b. Edellä olevaa 1 a kohtaa ei sovelleta 
seuraavien laitteiden korjaamiseen tai 
uudelleenkäyttöön, toimintojen 
päivitykseen tai kapasiteetin lisäämiseen 
tarkoitettuihin varaosiin:
a) ennen ...* markkinoille saatetut sähkö-
ja elektroniikkalaitteet;
b) sähkö- ja elektroniikkalaitteet, joille on 
myönnetty poikkeus ja jotka on saatettu 
markkinoille ennen poikkeuksen 
voimassaolon päättymistä.
* Lisätään päivämäärä, joka on 
42 kuukauden kuluttua voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

Sellaisten sähkö- ja elektroniikkalaitteiden varaosiin, jotka on saatettu markkinoille ennen 
uusien rajoitusten soveltamista tai joille on myönnetty poikkeus ja jotka on saatettu 
markkinoille ennen poikkeuksen voimassaolon päättymistä, olisi vastaavasti sovellettava 
poikkeusta uusissa rajoituksissa.

Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
liitteissä V ja VI lueteltuihin 
käyttötarkoituksiin.

6. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
liitteissä V, VI ja VI a lueteltuihin 
käyttötarkoituksiin.

Or. en
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(Ks. 2 artiklan 1 kohtaa, liitettä I ja liitettä VI a koskevat tarkistukset, joilla soveltamisala 
laajennetaan avoimeksi)

Perustelu

Avoimen soveltamisalan käyttöönotto edellyttää erillistä liitettä, jotta voidaan sallia 
4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta kiellosta vapautetut käyttötarkoitukset sähkö- ja 
elektroniikkalaitteissa, jotka eivät kuuluneet direktiivin soveltamisalaan siksi, etteivät ne 
kuuluneet yhteenkään 10 ensimmäisestä luokasta.

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en
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(Ks. tarkistus, jolla palautetaan vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta annetun 
direktiivin 6 artikla muutetussa muodossa)

Perustelu

Vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta annetussa direktiivissä käsitellään vain yhtä 
asiaa: tällaisen käytön rajoittamista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. On mahdotonta 
hyväksyä direktiivin syvintä olemusta koskevan päätöksentekovallan siirtämistä 
komiteamenettelyyn, puhumattakaan komiteamenettelyn alaisesta, vielä määriteltävänä 
olevasta menetelmästä, varsinkin kun lainsäätäjä on selvästi valtuuttanut komission tekemään 
tällaisia ehdotuksia yhteispäätösmenettelyssä (6 artikla). Tällöin uusia rajoituksia ei 
hyväksyttäisi nyt, mikä on vastoin komission teettämän tutkimuksen suosituksia. Jottei 
direktiivi vesittyisi, uudet rajoitukset on hyväksyttävä nyt, eikä niitä saa lykätä hamaan 
tulevaisuuteen.

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Komissio hyväksyy seuraavat 
toimenpiteet liitteiden V, VI ja VI a
mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan 
kehitykseen: 

Or. en

Perustelu

Komissio olisi valtuutettava mukauttamaan komiteamenettelyssä vain poikkeukset, jotka 
perustuvat tieteen ja tekniikan kehitykseen. 

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) tarvittavat muutokset liitteeseen II; Poistetaan.

Or. en
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(Ks. 2 artiklan 1 kohtaa, 4 artiklan 6 kohtaa, liitettä I ja liitettä VI a koskevat tarkistukset, 
joilla soveltamisala laajennetaan avoimeksi)

Perustelu

Jos liite II poistetaan, sitä ei tarvitse muuttaa komiteamenettelyssä.

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Poikkeusten soveltamisalan olisi oltava mahdollisimman täsmällinen. Avoimen 
soveltamisalan käyttöönotto edellyttää erillistä liitettä, jotta voidaan sallia 4 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetusta kiellosta vapautetut käyttötarkoitukset sähkö- ja 
elektroniikkalaitteissa, jotka eivät kuuluneet direktiivin soveltamisalaan siksi, etteivät ne 
kuuluneet yhteenkään 10 ensimmäisestä luokasta.

Tarkistus 38

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

Komission teksti Tarkistus

– korvaavien aineiden saatavuutta ja 
luotettavuutta ei pystytä varmistamaan,

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Korvaavien aineiden riittämätön saatavuus ei saisi olla ehdoton peruste poikkeukselle. Koska 
poikkeukset voidaan uusia, korvaavia aineita tarjoavat yritykset eivät välttämättä investoi 
tuotannon lisäämiseen, kun markkinatilanne on epäselvä. Korvaavien aineiden 
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riittämättömän saatavuuden takia olisi otettava käyttöön siirtymäaikoja poikkeuksen 
voimassaolon virallisen päättymisen ja sen tosiasiallisen päättymisen välillä, jotta tuotannon 
välttämättömään lisäämiseen jää aikaa. Direktiiviin ei tarvitse sisällyttää "luotettavuutta" 
erillisenä perusteena, sillä kolmannen luetelmakohdan turvallisuusnäkökohta kattaa sen jo.

Tarkistus 39

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

Komission teksti Tarkistus

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

– korvaavien materiaalien tai 
komponenttien ympäristölle, terveydelle 
tai kuluttajien turvallisuudelle aiheuttamat 
haitat ovat tarvittaessa toteutettavan 
elinkaariarvioinnin perusteella
todennäköisesti merkittävämpiä kuin niistä 
ympäristölle, ihmisten terveydelle ja
kuluttajien turvallisuudelle koituvat 
hyödyt;

Or. en

Perustelu

Yhteisön vakiintuneen käytännön mukaan raskasmetallit poistetaan asteittain käytöstä 
mahdollisuuksien mukaan, kun otetaan huomioon tähän liittyvät kustannukset ja toimet. 
Sosio-ekonomisten seikkojen sisällyttäminen direktiiviin mahdollisena perusteluna 
poikkeuksille merkitsisi tämän käytännön loppua. Tällaisia seikkoja on sitä paitsi erittäin 
vaikea arvioida, saati sitten todentaa. Kuten kaikessa innovoinnissa, siirtyminen entistä 
turvallisempiin vaihtoehtoihin edellyttää investointeja. Kun vaihtoehdot on kuitenkin löydetty 
ja tuotantoa on lisätty, kustannukset laskevat ja hyödyt tulevat esille. Sosio-ekonomiset 
näkökohdat olisi otettava huomioon vain poikkeuksen kestoa koskevissa päätöksissä.

Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Komissio yhdistää nykyisin useita poikkeusehdotuksia yhteen pakettiin. Koko pakettia 
käsitellään komiteamenettelyssä. Tällöin poikkeuksia koskevat päätökset – poikkeuksethan 
ovat asiasisällöltään täysin riippumattomia toisistaan – yhdistetään toisiinsa, jolloin vaarana 
on, että niistä tulee poliittisia tai että ne johtavat vääränlaisiin kompromisseihin. Kustakin 
poikkeuksesta – ja poikkeuksen poistamisesta – pitäisi päättää erikseen, eikä sitä pitäisi 
yhdistää muihin poikkeuksiin.

Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Sen estämättä, mitä materiaaleja ja 
komponentteja liitteisiin V, VI ja VI a 
sisällytetään, talouden toimijoiden on 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
sen varmistamiseksi, että kuluttajien, 
työntekijöiden ja ympäristön liitteessä IV 
luetelluille aineille sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden materiaaleissa ja 
komponenteissa altistumisen taso 
alennetaan niin alhaiseksi kuin se on 
teknisesti ja käytännössä mahdollista.

Or. en

Perustelu

On todettava selvästi, että poikkeus 4 artiklassa tarkoitetusta kiellosta ei vapauta talouden 
toimijoita velvoitteesta alentaa kyseisille aineille altistumisen tasoa koko elinkaaren aikana. 
Sama velvoite koskee myös erityistä huolta aiheuttavia aineita, joille myönnettiin lupa 
REACH-asetuksessa (60 artiklan 10 kohta).
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Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Edellä olevan 1 kohdan b alakohdan 
mukaisesti hyväksytyt toimenpiteet ovat 
voimassa korkeintaan neljä vuotta, niistä 
päätetään tapauskohtaisesti, ja ne voidaan 
uusia. Komissio ottaa huomioon sosio-
ekonomiset vaikutukset päättäessään 
poikkeuksen kestosta. Komissio tekee
viimeistään kuusi kuukautta ennen 
poikkeuksen voimassaolon päättymistä
päätöksen mahdollisista 
uusintahakemuksista, jotka on jätettävä 
viimeistään 18 kuukautta ennen 
poikkeuksen voimassaolon päättymistä.
Kun komissio katsoo, että lakisääteisiin 
sertifiointimenettelyihin tai korvaavien 
aineiden riittävän saatavuuden 
varmistamiseksi tarvitaan pidempi kuin 
poikkeuksen voimassaolon päättymiseen 
jäljellä oleva aika, se myöntää lisäajan 
poikkeuksen voimassaolon päätyttyä. 
Lisäajan kesto päätetään 
tapauskohtaisesti, ja se saa olla enintään 
18 kuukautta poikkeuksen voimassaolon 
päättymisestä.
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia, 
päätetään 18 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Talouden toimijat haluavat oikeusvarmuutta sen osalta, uusitaanko poikkeus vai ei. 
Komissiolla olisi sen vuoksi oltava määräaika päätöksilleen. Lisäaikaa voidaan myöntää 
korkeintaan 18 kuukautta, jotta poikkeuksen voimassaolon päätyttyä voidaan tehdä 
asianmukaiset mukautukset (esimerkiksi sertifiointimenettelyt, korvaavien aineiden riittävä 
saatavuus). Tällöin siirtymäaikaa on enintään 24 kuukautta, joka on talouden toimijoiden 
mielestä riittävä aika mukautuksiin. Poikkeuksen kestosta päätettäessä on otettava huomioon 
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sosio-ekonomiset näkökohdat. 

Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Ennen liitteiden V, VI ja VI a
muuttamista komissio kuulee muun muassa 
talouden toimijoita, kierrättäjiä, 
käsittelijöitä sekä ympäristö-, työntekijä- ja 
kuluttajajärjestöjä. Komission tällaisista 
kuulemisista saamat tulokset julkistetaan 
ja toimitetaan 18 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetulle komitealle. Komissio laatii 
saamistaan tiedoista selostuksen ja 
julkistaa sen.

Or. en

Perustelu

Olisi täsmennettävä, mitä liitteitä komissio voi muuttaa komiteamenettelyssä. Ilmausta 
"talouden toimijat" pitäisi käyttää muutettujen määritelmien mukaisesti. Viimeisessä osassa 
palautetaan muutetussa muodossa direktiivin ensimmäisen version säännökset ja kodifioidaan 
sidosryhmien julkisia kuulemisia koskeva nykyinen käytäntö. 

Tarkistus 44

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

REACH ja vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta annettu direktiivi soveltavat erilaista 
lähestymistapaa kemikaalien käytön rajoittamiseen. Niiden tulisi olla toisiaan täydentäviä. 
Siksi liitteeseen V ja VI (sekä VI a) sisältyvien materiaalien ja komponenttien suhteen ei 
pitäisi tehdä poikkeusta REACHin mukaisista hyväksymisvaatimuksista. 

Tarkistus 45

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Komissio vahvistaa yksityiskohtaiset 
säännöt

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

Or. en

Perustelu

Jotta talouden toimijoille voitaisiin taata oikeusvarmuus, asianomaiset täytäntöönpanotoimet 
olisi vahvistettava viimeistään silloin, kun uusia säännöksiä aletaan soveltaa.

Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

– poikkeushakemuksista eli muun muassa 
hakemukseen sisällytettävien 
tarkistettavissa olevien tietojen muodosta 
ja laadusta, kattavista ohjeista, 
vaihtoehtojen analysoinnista elinkaaren 
perusteella ja, mikäli soveltuvia 
vaihtoehtoja on saatavilla, asetuksessa 
(EY) N:o 1907/2006 tarkoitetuista 
korvaussuunnitelmista sekä lakisääteisen 
sertifioinnin ja sopivien vaihtoehtojen 
riittävän määrän edellyttämistä 
siirtymäajoista;
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Or. en

Perustelu

Todistustaakka on poikkeusta pyytävillä hakijoilla. Komission hyväksymien yksityiskohtaisten 
sääntöjen tulee edellyttää asiakirjoja ja tietoja, jotka ovat muodoltaan samanlaisia kaikille ja 
jotka ovat arvioitavissa ja tarkistettavissa. Hakijoiden tulee saada kattavaa opastusta. 
Vastaavasti, kun otetaan käyttöön mahdollisuus lykkäykseen poikkeuksen päättymisen jälkeen, 
jotta aikaa olisi riittävästi sertifiointimenettelyille ja käytettävissä olevien vaihtoehtojen 
mukauttamiselle, asianomaiset tiedot on esitettävä yhdessä poikkeushakemuksen kanssa.

Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– edellä 4 artiklan 2 kohdassa 
vahvistettujen enimmäispitoisuuksien 
noudattamisesta;

– edellä 4 artiklan 2 kohdassa 
vahvistettujen enimmäispitoisuuksien 
noudattamisesta muun muassa 
määrittämällä minimimäärän ja 
pinnoitteita koskevia erityisiä sääntöjä; 
kloorattujen ja bromattujen aineiden 
kieltämiseen liittyvät verifiointimenettelyt 
perustuvat olemassa oleviin bromi- ja 
kromiyhdisteitä koskeviin kansainvälisiin 
teollisuusnormeihin;

Or. en

Perustelu

Vähimmäismäärän käyttöönotto auttaisi enimmäispitoisuuden noudattamisen testaamisessa. 
Tarvitaan erityisiä säännöksiä pinnoitteita koskevien rajoitusten toteuttamisesta, koska voi 
olla parempi ottaa huomioon käsitelty pinta-ala tilavuuden asemesta. Vähän halogeeneja 
sisältävien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vaatimustenmukaisuuden testaaminen olisi 
helpompaa ja halvempaa, jos ensimmäinen testi perustuisi bromi- ja klooriyhdisteiden 
pitoisuuteen tiettyjen halogenoitujen yhdisteiden pitoisuuden asemesta. Tällaista menettelyä 
sovelletaan jo nyt monissa kansainvälisissä standardeissa (esim. IPC-4101PCB-laminaateille 
ja IEC 61249 piirilevyille).
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Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla
Uudelleentarkastelu

Komissio tarkastelee ennen [...*] tässä 
direktiivissä säädettyjä toimia uudelleen 
ottaen tarvittaessa huomioon uuden 
tieteellisen näytön.
Komissio esittää tähän päivämäärään 
mennessä erityisesti ehdotuksia luokkiin 
8, 9 ja 11 kuuluvien laitteiden 
sisällyttämisestä 4 artiklan 1 a alakohdan 
soveltamisalaan.
Komissio tarkastelee myös samaan 
päivämäärään mennessä ja sen jälkeen 
neljän vuoden välein tarvetta laajentaa 
liitteessä IV olevaa luetteloa aineista ja 
aineryhmistä ottaen erityisesti huomioon 
liitteessä III mainitut aineet tieteelliset 
tosiseikat ja ennalta varautumisen 
periaate huomioon ottaen.
Uudelleentarkastelun yhteydessä on 
kiinnitettävä erityistä huomiota seuraaviin 
tällaisten aineiden ja materiaalien 
vaikutuksiin: 
– uudelleenkäytön ja kierrätyksen 
toteutettavuus ja kannattavuus;
– keräämiseen, uudelleenkäyttöön, 
kierrätykseen ja käsittelyyn osallistuvien 
työntekijöiden kumulatiivinen altistus;
– tällaisten aineiden ja materiaalien tai 
niiden vaarallisten muuntumistuotteiden 
tai toissijaisten jätteiden ympäristöön 
pääsyn mahdollisuus talteenoton tai 
loppukäsittelyn aikana ottaen huomioon 
kehittymättömät menetelmät EU:ssa ja 
kolmansissa maissa ja erityisesti 
lämpökäsittelyprosessit.
Komissio tarkastelee mahdollisuutta 
korvata tällaiset aineet ja materiaalit 
turvallisemmilla vaihtoehtoilla, ja se 
esittää kyseiseen päivämäärään mennessä 
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ja tämän jälkeen neljän vuoden välein 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
ehdotuksia liitteen IV soveltamisalan 
laajentamiseksi tarpeen mukaan.
* Lisätään päivämäärä, joka on neljä 
vuotta tämän direktiivin voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

Vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta annetussa direktiivissä käsitellään vain yhtä 
asiaa: vaarallisten aineiden käytön rajoittamista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Se 
hyväksyttiin yhteispäätösmenettelyllä. Direktiivissä tulisi asettaa selvät tulevia tarkistuksia 
koskevat vaatimukset. Vaatimuksiin tulee sisällyttää uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen 
liittyvät taloudelliset vaikutukset, työntekijöiden altistus ja aineiden joutuminen ympäristöön 
niin, että otetaan huomioon muuntumistuotteiden (kuten dioksiinien) päästöt sekä toissijaisen 
jätteen muodostuminen (esimerkiksi polttamisen tuloksena syntyvä vaarallinen jäte). 
Tarkistuksia olisi tehtävä neljän vuoden välein.

Tarkistus 49

Ehdotus direktiiviksi
6 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 b artikla
Mukauttaminen REACH-asetukseen

Siltä osin kuin asetuksessa 
(EY) N:o 1907/2006 otetaan käyttöön 
uusia rajoituksia tai kieltoja, jotka 
koskevat vaarallisia aineita sähkö- ja 
elektroniikkalaitteissa, tämän direktiivin 
asianomaisia liitteitä on muutettava 
vastaavasti. 
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia, 
päätetään 18 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 50

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – johdantokappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
(Tämä tarkistus edellyttää vastaavia 
muutoksia koko artiklaan; kohdista tulee 
alakohtia, ja niiden kieliopillista 
rakennetta on muutettava vastaavasti.) 

Or. en

(Sama koskee myös 8, 9 ja 10 artiklaa.)

Perustelu

Korjataan komission ehdotuksessa ollut virhe. Direktiivillä ei voida suoraan asettaa 
velvoitteita talouden toimijoille. Sillä voidaan vain velvoittaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että talouden toimijat toteuttavat tietyt toimet.

Tarkistus 51

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Valmistajien on laadittava vaaditut 
tekniset asiakirjat ja suoritettava päätöksen 
N:o 768/2008/EY liitteen II moduulissa A 
vahvistettu sisäinen 
tuotannonvalvontamenettely.

2. Valmistajien on laadittava vaaditut 
tekniset asiakirjat ja suoritettava päätöksen 
N:o 768/2008/EY liitteen II moduulissa A 
vahvistettu sisäinen 
tuotannonvalvontamenettely, ellei 
erityislainsäädäntö edellytä teknisiä 
asiakirjoja ja sisäisiä valvontamenettelyjä, 
jotka ovat vähintään yhtä tiukkoja kuin 
kyseisessä moduulissa määritetyt 
menettelyt.

Kun menettelyn avulla on osoitettu, että 
sähkö- tai elektroniikkalaite noudattaa 
sovellettavia vaatimuksia, valmistajan on 
laadittava EY-

Kun näiden menettelyjen avulla on 
osoitettu, että sähkö- tai elektroniikkalaite 
noudattaa sovellettavia vaatimuksia, 
valmistajan on laadittava EY-
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vaatimustenmukaisuusvakuutus ja 
kiinnitettävä laitteeseen CE-merkintä.

vaatimustenmukaisuusvakuutus ja 
kiinnitettävä laitteeseen CE-merkintä.

Or. en

Perustelu

Kun vastaavaa lainsäädäntöä jo sovelletaan (esim. lääketieteellisten laitteiden osalta) ja kun 
se sisältää vähintään liitteessä VII määritetyt osat, tulisi hyväksyä tämän lainsäädännön 
mukaisesti esitetty vaatimustenmukaisuusvakuutus kaksinkertaisen byrokratian välttämiseksi.

Tarkistus 52

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Silloin, kun se katsotaan tuotteeseen 
liittyvien ihmisten terveydelle ja 
ympäristölle aiheutuvien riskien tai 
ympäristön huomioon ottavan talteenoton 
ja loppukäsittelyn kannalta 
tarkoituksenmukaiseksi, valmistajien on 
suoritettava näytteisiin perustuvia testejä 
kaupan pidetyille sähkö- ja 
elektroniikkalaitteille ja tutkittava 
valitukset, vaatimustenvastaiset sähkö- ja 
elektroniikkalaitteet ja tuotteiden 
palautukset ja tarvittaessa pidettävä niistä 
kirjaa sekä tiedotettava jakelijoille kaikesta 
tällaisesta valvonnasta.

Or. en

Perustelu

Vaarallisten aineiden rajoittamisesta annetulla direktiivillä on tarkoitus käsitellä ihmisten 
terveydelle ja ympäristölle aiheutuvia riskejä, joita liittyy tiettyjen vaarallisten aineiden 
käyttämiseen sähkö- ja elektroniikkalaitteissa erityisesti niiden käyttöiän jälkeen. Asia tulisi 
ottaa huomioon tämän artiklan sanamuodossa.
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Tarkistus 53

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Valmistajien on ilmoitettava rekisteröity 
tuotenimensä tai rekisteröity 
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, jonka kautta valmistajaan voi 
ottaa yhteyttä.

7. Valmistajien on ilmoitettava rekisteröity 
tuotenimensä tai rekisteröity 
tavaramerkkinsä sekä osoitteensa, josta 
heihin saa yhteyden, joko sähkö- tai 
elektroniikkalaitteessa tai, mikäli se ei ole 
mahdollista, laitteen pakkauksessa tai 
laitteen mukana seuraavassa asiakirjassa. 
Jos sovellettava erityislainsäädäntö jo 
asettaa tällaisia vaatimuksia, on sen 
sijaan sovellettava kyseistä lainsäädäntöä.
Osoitteessa on ilmoitettava yksi 
yhteyspiste, jonka kautta valmistajaan voi 
ottaa yhteyttä.

Or. en

Perustelu

Jos jo sovelletaan vastaavaa lainsäädäntöä (esim. lääketieteellisten laitteiden osalta), 
noudatetaan kyseisen lainsäädännön vaatimuksia.

Tarkistus 54

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

jäsenvaltioiden asiasta vastaaville 
toimivaltaisille kansallisille viranomaisille, 
joissa he asettivat laitteen saataville, ja 
ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot 
erityisesti vaatimustenvastaisuudesta ja 
toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.

Or. en

Perustelu

Vaatimustenmukaisuuden viitteenä on käytettävä tätä direktiiviä, joka sisältää asianomaisia 
viitteitä yhdenmukaistamista koskevaan yhteisön lainsäädäntöön, sen sijaan, että käytettäisiin 
vain jälkimmäistä. Direktiivillä ei voida suoraan asettaa velvoitteita talouden toimijoille. Sillä 
voidaan vain velvoittaa jäsenvaltioita varmistamaan, että talouden toimijat toteuttavat tietyt 
toimet.

Tarkistus 55

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Valmistajat voivat nimittää kirjallisella 
toimeksiannolla valtuutetun edustajan.

Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.

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

Or. en

Perustelu

Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.

Tarkistus 56

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) pidettävä EY-
vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset 

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

asiakirjat kansallisten 
valvontaviranomaisten saatavilla 
kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun 
valmistaja tai maahantuoja on viimeksi 
tuonut sähkö- tai elektroniikkalaitteen 
markkinoille;

Or. en

Perustelu

Kymmenen vuoden jaksolle on asetettava selvä alkamiskohta. 

Tarkistus 57

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Maahantuojien on ilmoitettava nimensä, 
rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity 
tavaramerkkinsä sekä osoitteensa, jolla 
heihin voidaan ottaa yhteys, joko sähkö- tai 
elektroniikkalaitteessa tai, mikäli se ei ole 
mahdollista, laitteen pakkauksessa tai 
laitteen mukana seuraavassa asiakirjassa. 
Jos sovellettava erityislainsäädäntö jo 
asettaa tällaisia vaatimuksia, on 
sovellettava sen sijaan kyseistä 
lainsäädäntöä.

Or. en

Perustelu

Jos jo sovelletaan vastaavaa lainsäädäntöä (esim. lääketieteellisten laitteiden osalta), 
sovelletaan kyseisen lainsäädännön vaatimuksia.
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Tarkistus 58

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Silloin, kun se katsotaan tarpeelliseksi 
kuluttajien terveyden ja turvallisuuden 
suojelemiseksi, maahantuojien on 
suoritettava näytteisiin perustuvia testejä 
kaupan pidetyille sähkö- ja 
elektroniikkalaitteille ja tutkittava 
valitukset ja vaatimustenvastaiset laitteet ja
laitteiden palautukset ja tarvittaessa 
pidettävä niistä kirjaa sekä tiedotettava 
jakelijoille tällaisesta valvonnasta.

5. Silloin, kun se katsotaan sähkö- ja 
elektroniikkalaitteeseen liittyvien ihmisten 
terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien 
riskien tai ympäristön huomioon ottavan 
talteenoton ja loppukäsittelyn kannalta 
tarkoituksenmukaiseksi, maahantuojien on 
suoritettava näytteisiin perustuvia testejä 
kaupan pidetyille sähkö- ja 
elektroniikkalaitteille ja tutkittava 
valitukset ja vaatimustenvastaiset sähkö- ja 
elektroniikkalaitteet ja sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden palautukset ja 
tarvittaessa pidettävä niistä kirjaa sekä 
tiedotettava jakelijoille tällaisesta 
valvonnasta.

Or. en

Perustelu

Vaarallisten aineiden rajoittamisesta annetulla direktiivillä on tarkoitus käsitellä ihmisten 
terveydelle ja ympäristölle aiheutuvia riskejä, joita liittyy tiettyjen vaarallisten aineiden 
käyttämiseen sähkö- ja elektroniikkalaitteissa erityisesti niiden käyttöiän jälkeen. Asia tulisi 
ottaa huomioon tämän artiklan sanamuodossa.

Tarkistus 59

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

7. Maahantuojien on pidettävä kymmenen
vuoden ajan sen jälkeen, kun sähkö- tai 
elektroniikkalaite on viimeksi asetettu 
saataville markkinoilla, EY-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
jäljennös markkinavalvontaviranomaisten 
saatavilla ja varmistettava, että tekniset 
asiakirjat voidaan antaa pyynnöstä 
kyseisten viranomaisten saataville.
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Or. en

Perustelu

Kymmenen vuoden jaksolle on asetettava selvä alkamiskohta. 

Tarkistus 60

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Korjataan komission ehdotuksessa ollut virhe.

Tarkistus 61

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla

Komission teksti Tarkistus

Maahantuojaa tai jakelijaa on pidettävä
tämän direktiivin mukaisesti valmistajana 
ja 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 

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 
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täyttymiseen. voi vaikuttaa sovellettavien vaatimusten 
täyttymiseen.

Or. en

Perustelu

Korjataan komission ehdotuksessa ollut virhe (katso tarkistusta 50). Direktiivillä ei voida 
suoraan asettaa velvoitteita talouden toimijoille. Sillä voidaan vain velvoittaa jäsenvaltioita 
varmistamaan, että talouden toimijat toteuttavat tietyt toimet.

Tarkistus 62

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla

Komission teksti Tarkistus

Talouden toimijoiden on pyynnöstä
esitettävä markkinavalvontaviranomaisille 
seuraavien tunnistetiedot kymmenen 
vuoden ajan:

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

Or. en

Perustelu

Korjataan komission ehdotuksessa ollut virhe (katso tarkistusta 50). Direktiivillä ei voida 
suoraan asettaa velvoitteita talouden toimijoille. Sillä voidaan vain velvoittaa jäsenvaltioita 
varmistamaan, että talouden toimijat toteuttavat tietyt toimet.

Tarkistus 63

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
on noudatettava rakenteeltaan annettua 
mallia ja sisällettävä liitteessä VII eritellyt 
tekijät, ja se on pidettävä jatkuvasti ajan 
tasalla.

2. EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
on noudatettava rakenteeltaan annettua 
mallia ja sisällettävä liitteessä VII eritellyt 
tekijät, ja se on pidettävä jatkuvasti ajan 
tasalla, ellei sovellettava 
erityislainsäädäntö edellytä 
vaatimustenmukaisuusvakuutusta, joka 
sisältää vähintään liitteessä VII eritellyt 
tekijät. Se on käännettävä sen 
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jäsenvaltion pyytämälle kielelle tai kielille,
jonka markkinoille tuote saatetaan tai 
jonka markkinoilla se asetetaan saataville 
valmistajan, maahantuojan tai jakelijan 
toimesta.

Or. en

Perustelu

Jos vastaavaa lainsäädäntöä jo sovelletaan (esim. lääketieteellisten laitteiden tapauksessa) ja 
jos lainsäädäntö käsittää vähintään liitteessä VII säädetyt osat, tällainen 
vaatimustenmukaisuutta koskeva vakuutus olisi hyväksyttävä kaksinkertaisen byrokratian 
välttämiseksi. EY:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksen on oltava saatavissa kunkin sellaisen 
jäsenvaltion virallisella kielellä, jossa sähkö- tai elektroniikkalaite saatetaan markkinoilla tai 
jonka markkinoilla se asetetaan saataville.

Tarkistus 64

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. CE-merkinnän jälkeen on merkittävä 
ilmoitetun laitoksen tunnusnumero, jos 
laitos on mukana tuotannon 
tarkastusvaiheessa.

Poistetaan.

Ilmoitetun laitoksen tunnusnumeron 
kiinnittää laitos itse tai sen ohjeiden 
mukaisesti valmistaja tai valmistajan 
valtuutettu edustaja.

Or. en

Perustelu

Korjataan komission ehdotuksessa ollut virhe. Vaarallisten aineiden käytön rajoittamiseen ei
liity ilmoitettuja laitoksia.
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Tarkistus 65

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Materiaalien, osien sekä sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden, jotka ovat 
läpäisseet testit tai mittaukset sellaisten 
yhdenmukaistettujen standardien 
mukaisesti, joiden viitetiedot on julkaistu 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
katsotaan täyttävän kaikki ne tässä 
direktiivissä säädetyt vaatimukset, joihin 
kyseiset standardit liittyvät.

Or. en

Perustelu

Vaatimustenmukaisuus tulisi voida osoittaa asianmukaisilla tasoilla (materiaalit, osat tai 
kokonaiset tuotteet). Kun tällaisia testejä tai mittauksia suoritetaan, vaatimustenmukaisuuden 
voidaan katsoa toteutuvan vain, kun asianomaiset osat ovat todella läpäisseet testit tai 
mittaukset. Pelkkä testien suorittaminen normien mukaisesti ei automaattisesti merkitse 
testien läpäisemistä.

Tarkistus 66

Ehdotus direktiiviksi
16 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16 a 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, jäljempänä 
’komitea’, käsiteltäväksi ja esittää 
perustelunsa. Komitea antaa 
asianmukaisia eurooppalaisia 
standardointielimiä kuultuaan 
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lausuntonsa viipymättä.
2. Komissio tekee komitean lausunnon 
perusteella päätöksen kyseiseen 
yhdenmukaistettuun standardiin liittyvän 
viittauksen tai viitetiedon 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 tarvittaessa 
pyytää kyseisten yhdenmukaistettujen 
standardien tarkistusta.

Or. en

Perustelu

Tämä vastaa täysin tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvistä yhteisistä puitteista 9. heinäkuuta 
2008 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen 768/2008/EY R9 artiklaa. Tämän 
oikeudellisen kehyksen mukaisesti jäsenvaltion tai komission olisi voitava esittää
yhdenmukaistettuja standardeja koskeva virallinen vastalause.

Tarkistus 67

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava 
tämän direktiivin noudattamisen 
edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset 
määräykset viimeistään [18 kuukautta sen 
jälkeen, kun direktiivi on julkaistu 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä]. 
Niiden on viipymättä toimitettava 
komissiolle kirjallisina nämä säännökset 
sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä 
koskeva vastaavuustaulukko.

Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava 
tämän direktiivin noudattamisen 
edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset 
määräykset viimeistään [18 kuukautta sen 
jälkeen, kun direktiivi on julkaistu 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä]. 
Niiden on viipymättä toimitettava 
komissiolle kirjallisina nämä säännökset 
sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä 
koskeva vastaavuustaulukko.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä 
säännöksiä [...] päivästä [...]kuuta [...].

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 
[…* ] alkaen.
* Lisätään päivämäärä, joka on 
18 kuukauden kuluttua tämän direktiivin 
julkaisemisesta Euroopan unionin 
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virallisessa lehdessä.

Or. en

Perustelu

Komissio ei määrittänyt, mistä alkaen säännöksiä sovelletaan, koska se halusi jättää asian 
avoimeksi lainsäätäjälle. Niiden mukaan toimien toteuttamista ei tarvitse lykätä sitä 
päivämäärää kauemmas, jolloin säädös siirretään kansalliseen lainsäädäntöön. Siksi 
ehdotetaan, että jäsenvaltiot soveltavat säännöksiä 18 kuukauden kuluttua direktiivin 
julkaisemisesta.

Tarkistus 68

Ehdotus direktiiviksi
Liite I

Komission teksti Tarkistus

Tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvat sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
luokat

Tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvat sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
luokat

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

6. Sähkö- ja elektroniikkatyökalut

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

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

10. Automaatit 10. Automaatit
11. Muut näihin luokkiin kuulumattomat 
sähkö- ja elektroniikkalaitteet.

Or. en

Perustelu

On vaikea nähdä, miksi erittäin suuret teollisuustyökalut pitäisi jättää soveltamisalan 
ulkopuolelle ottaen huomioon, että seuranta- ja valvontalaitteet teolliset laitteet mukaan 
lukien kuuluvat siihen. Koska sähkö- ja elektroniikkalaitteiden eri luokkiin sovelletaan 
erilaisia rajoituksia ja vastaavia aikarajoja, sähkö- ja elektroniikkalaitteiden luokkien luettelo 
olisi säilytettävä, mutta sitä on täydennettävä luokalla, joka kattaa kaikki sellaiset sähkö- ja 



PR\796736FI.doc 49/59 PE430.424v02-00

FI

elektroniikkalaitteet, jotka eivät kuulu mihinkään nykyisistä kymmenestä luokasta. Näin 
taattaisiin avoin soveltamisala ilman, että menetetään mahdollisuus tehdä ero eri luokkien 
välille.

Tarkistus 69

Ehdotus direktiiviksi
Liite II

Komission teksti Tarkistus

Liite poistetaan.

Or. en

Perustelu

Vaarallisten aineiden rajoittamisen tulisi koskea kaikkia sähkö- ja elektroniikkalaitteita eikä 
vain niiden tiettyjä luokkia. Liite II on erittäin sekava: sen pitäisi olla "sitova luettelo 
tuotteista", mutta luettelo ei ole tyhjentävä, vaan siinä annetaan vain tiettyjä esimerkkejä, 
kuten "kodinkoneet, mukaan luettuina ...". Tämä ei ratkaise näiden luokkien erilaisiin 
tulkintoihin liittyvää ongelmaa. Liite II pitäisi poistaa, ja sen sijaan olisi sovellettava sähkö-
ja elektroniikkalaitteiden yleistä määritelmää.

Tarkistus 70

Ehdotus direktiiviksi
Liite III

Komission teksti Tarkistus

4 artiklan 7 kohdassa tarkoitetut aineet 6 a artiklassa tarkoitetut aineet
1. Heksabromisyklododekaani (HBCDD) 1. Arseeniyhdisteet
2. Bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP) 2. Beryllium ja sen yhdisteet 
3. Butyylibentsyyliftalaatti (BBP) 3. Antimonitrioksidi
4. Dibutyyliftalaatti (DBP) 4. Dinikkelitrioksidi

5. Bisfenoli A
6. Muut orgaaniset bromiyhdisteet kuin 
bromatut palonestoaineet
7. Muut orgaaniset klooriyhdisteet kuin 
klooratut palonestoaineet tai pehmitteet

Or. en

Perustelu

Komission teettämässä tutkimuksessa mainittiin useita sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
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sisältämiä korkean prioriteetin vaarallisia aineita, jotka voivat mahdollisesti aiheuttaa 
vakavia haittoja ihmisille ja ympäristölle. Näihin aineisiin kuuluvat edellä 1–5 kohdassa 
mainitut aineet. Tutkimuksessa suositeltiin niiden merkitsemistä, tai sitten ne eivät 
edellyttäneet mitään toimia tällä hetkellä. Orgaanisten bromi- ja klooriyhdisteiden osalta 
tutkimuksessa suositeltiin koko ryhmän käytön asteittaista lopettamista. Seuraavassa 
uudelleentarkastelussa tulisi arvioida erityisesti näitä korkean prioriteetin aineita sekä 
orgaanisia bromi- ja klooriyhdisteitä, joita ei ole vielä ehdotettu lisättäviksi liitteeseen IV.

Tarkistus 71

Ehdotus direktiiviksi
Liite IV

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

Osa B
Bromatut palonestoaineet (0,1 %)
Klooratut palonestoaineet (0,1 %)
Polyvinyylikloridi (PVC) (0,1 %)
Klooratut pehmittimet (0,1 %)
Bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP) 
(0,1%) 
Butyylibentsyyliftalaatti (BBP) (0,1 %)
Dibutyyliftalaatti (DBP) (0,1 %)

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 72

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – johdantokappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ellei toisin mainita, tämän liitteen 
mukaisten käyttötarkoitusten voimassaolo
päättyy […*]
* Lisätään päivämäärä, joka on 
48 kuukauden kuluttua voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

Sellaisten käyttötarkoitusten voimassaolon päättyminen, jotka on jätetty 4 artiklan 1 kohdan 
mukaisen kiellon ulkopuolelle, tulisi määrittää selvästi, jotta voitaisiin välttää tarkkaa 
päättymispäivää koskevat väärinkäsitykset.

Tarkistus 73

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – johdantokappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ellei toisin mainita, tämän liitteen 
mukaisten käyttötarkoitusten voimassaolo
päättyy neljä vuotta 4 artiklan 3 kohdassa 
mainittujen päivämäärien jälkeen.

Or. en

Perustelu
Sellaisten käyttötarkoitusten voimassaolon päättyminen, jotka on jätetty 4 artiklan 1 kohdan 
mukaisen kiellon ulkopuolelle, tulisi määrittää selvästi, jotta voitaisiin välttää tarkkaa 
päättymispäivää koskevat väärinkäsitykset. Koska luokkien 8 ja 9 tuotteiden eri alaluokat 
sisällytetään direktiivin soveltamisalaan eri aikaan, viitteenä on käytettävä 4 artiklan 3 
kohdan päivämääriä.
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Tarkistus 74

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liite VI a
4 artiklan 1 kohdan mukaisesta kiellosta 
vapautetut luokan 11 käyttötarkoitukset
Ellei toisin mainita, tämän liitteen 
mukaisten käyttötarkoitusten voimassaolo
päättyy neljä vuotta 2 artiklan 
1 a kohdassa mainitun päivämäärän 
jälkeen.
1. Ohutkalvoisissa aurinkopaneeleissa 
oleva kadmiumtelluridipohjainen 
kadmium

Or. en

Perustelu

Avoimen soveltamisalan käyttöönotto edellyttää erillistä liitettä, jonka avulla 
käyttötarkoituksia voidaan jättää 4 artiklan 1 kohdan mukaisen kiellon ulkopuolelle sellaisten 
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden osalta, jotka eivät kuulu tällä hetkellä vaarallisten aineiden 
käytön rajoittamista koskevan direktiivin piiriin eivätkä 10 ensimmäiseen luokkaan. 
Kadmiumtelluridia käyttävät ohutkalvoiset aurinkopaneelit on jätettävä soveltamisalan 
ulkopuolelle, koska korvaamisen aiheuttamat kielteiset vaikutukset (energiaintensiivisempien 
ja teknologisesti huonompien vaihtoehtojen käyttö) ovat suurempia kuin korvaamisen tuoma 
hyöty (kadmiumia ei käytetä).

Tarkistus 75

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

Muutos vastaa "teknisen eritelmän" määritelmän esittämistä.

Tarkistus 76

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Korjataan komission ehdotuksessa ollut virhe. Vaarallisten aineiden käytön rajoittamiseen ei 
liity ilmoitettuja laitoksia.
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PERUSTELUT

"Jotkin johtavat yritykset ovat vieneet menettelyn astetta pidemmälle niin, että
bromattujen ja kloorattujen orgaanisten aineiden käytöstä luovutaan vähitellen, 
mutta tämä ei riitä toimitusketjun ongelmien ratkaisemiseen. Uskomme, että vain 
lainsäädäntö voi saada koko toimitusketjun luopumaan vaarallisten aineiden 
käytöstä ja tuottamaan vaarallisista aineista vapaita tuotteita. Ennalta 
varautumisen periaatteen noudattamiseksi ja yritysvastuunsa kantamiseksi Acer 
tukee aktiivisesti vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta annettua 
direktiiviä 2.0 niin, että kaikki orgaaniset klooratut ja bromatut kemikaalit 
kielletään."

Acer Environment Progress - halogeenittomat tuotteet1

1. Taustaa

Komission mukaan joka vuosi pelkästään EU:ssa myydään arviolta 9,3 miljoonaa tonnia 
sähkö- ja elektroniikkalaitteita, mistä suurimman osan muodostavat suuret kotitalouskoneet 
sekä tietotekniikka- ja televiestintälaitteet. Markkinoiden kasvaessa ja innovaatiosyklien 
lyhentyessä entisestään tuotteita vaihdetaan aikaisempaa nopeammin, minkä vuoksi sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromu on nopeimmin kasvava jätevirta. Syntyvän sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun määrän on arvioitu kasvavan 12,3 miljoonaan tonniin vuoteen 2020 
mennessä.

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu muodostaa monista osista koostuvan jätevirran, joka sisältää 
useita vaarallisia aineita. Näitä aineita ja niiden muuntumistuotteita voi vapautua 
ympäristöön, ja ne voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä etenkin, jos niitä ei käsitellä 
asianmukaisesti. Riskejä ihmisten terveydelle ja ympäristölle kasvattavat entisestään 
kehitysmaiden heikot kierrätys- ja talteenottomenetelmät.

Perustamissopimuksen 174 artiklan 2 kohdan mukaan ympäristövahingot olisi torjuttava 
ensisijaisesti niiden lähteellä. Jätteitä käsittelevän puitedirektiivin jätehierarkiassa etusijalle 
asetetaan ehkäiseminen, joka kattaa esimerkiksi sellaisten jätteiden syntymistä estävien 
toimien määrittämisen, joilla vähennetään materiaalien ja tuotteiden sisältämien haitallisten 
aineiden määriä.

Tämänhetkisellä vaarallisten aineiden käytön rajoittamista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 
koskevalla direktiivillä, joka hyväksyttiin vuonna 2003 vuonna 2000 tehdyn ehdotuksen 
pohjalta, pyrittiin poistamaan vähitellen vaarallisten aineiden ensimmäisen ryhmän aineet 
sähkö- ja elektroniikkalaitteista, mikä koski tiettyjä raskasmetalleja ja bromattujen 

                                               
1 http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability_main04-3.htm
Acer-ryhmä käsittää neljä tuotemerkkiä -- Acer, Gateway, Packard Bell and eMachines. Se on maailman 
kolmanneksi suurin PC-toimittaja ja toiseksi suurin kannettavien tietokoneiden toimittaja. Sen tulot vuonna 2008 
olivat 16,65 miljardia dollaria.
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palonestoaineiden kahta ryhmää. Sen tuloksena tällaisten hävitettävien ja mahdollisesti 
ympäristöön päätyvien aineiden määrä on vähentynyt yli 100 000 tonnia. 

Vaarallisten aineiden käytön rajoittamista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa koskeva direktiivi 
on ollut tärkeä väline paitsi unionin normien myös valmistajia koskevien globaalien normien 
määrittämisessä. Se ei ole estänyt uusien tuotteiden jatkuvaa kehittämistä, vaan tuotteita on 
päinvastoin suunniteltu uudelleen niin, että ne ovat tämän direktiivin vaatimusten mukaisia. 
Monet yritykset menevät jo nyt vieläkin pidemmälle lopettaen vähitellen halogenoitujen 
yhdisteiden käytön.

2. Keskeisiä kysymyksiä

Uusi versio tarjoaa hyvän tilaisuuden kehityksen viemiseen vieläkin pidemmälle. Esittelijä 
keskittyy ehdotettuja uusia rajoituksia koskeviin selityksiin, sillä niitä pyydettiin erityisesti, 
kun asiaa käsiteltiin valiokunnassa 4. marraskuuta 2009.

Muita keskeisiä kysymyksiä, joita ovat esimerkiksi
– avoin soveltamisala (2 artikla),
– vaarallisten aineiden rajoittamisesta annetun direktiivin ja REACH-asetuksen 

erottaminen (johdanto-osan 8 kappale ja 4 artiklan 7 kohta), 
– poikkeuksia koskevien vaatimusten muuttaminen (5 artiklan 1 kohta),
– poikkeuksien ja lisäajan keston määrittelyä koskevat vaatimukset (5 artiklan 2 kohta),
– tulevia rajoituksia koskeva yhteispäätösmenettely komitologian asemesta (6 artikla),

valotettaneen riittävästi asianomaisten tarkistusten perusteluissa.

Nanomateriaaleja koskevia erityissäännöksiä lisätään tammikuussa 2010, kun tilannetta on 
arvioitu edelleen.

3. Uusia rajoituksia

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromussa olevien vaarallisten aineiden ongelmaa ei ole etenkään 
jätteenkäsittelyn osalta ratkaistu vaarallisten aineiden rajoittamisesta annetun direktiivin 
version 1.0 avulla. Tämä oli selvää lainsäädäntöön osallistuvalle osapuolelle jo vuonna 2003. 
Vaarallisten aineiden rajoittamisesta annetun direktiivin 6 artikla nimenomaisesti velvoittaa 
komissiota tutkimaan mahdollisuutta korvata muita sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
sisältämiä vaarallisia aineita ja materiaaleja ja esittämään ehdotuksia 4 artiklan 
soveltamisalan laajentamiseksi tarvittaessa. 

a) Todisteet halogenoitujen palonestoaineiden ja PVC:n haitallisista vaikutuksista

Komissio tutki muita vaarallisia aineita ja materiaaleja. Se pyysi Öko-Institutia tutkimaan 
aineita, joita vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta annetulla direktiivillä ei vielä 
säännellä, valitsemaan tähän direktiiviin mahdollisesti sisällytettäviä aineita, arvioimaan 
mahdollisia korvaavia aineita ja ehdottamaan vaihtoehtoisia menettelyjä kullekin ehdotetulle 
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aineelle1. Öko-Institut on tarkastellut poikkeuksia vaarallisten aineiden rajoittamisesta 
annetun direktiivin 4 artiklaan komission toimeksiannosta vuodesta 2005, minkä vuoksi sitä 
voidaan pitää asiantuntijaelimenä kyseisen direktiivin rajoitusten suhteen.

Halogenoidut palonestoaineet

Tutkimuksessa todetaan seuraavaa:

"bromattujen ja kloorattujen orgaanisten yhdisteiden ryhmää on käsitelty tässä 
tutkimuksessa, ja tutkimuksen laatijat suosittelevat painokkaasti niiden asteittaista 
poistamista sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta".

Tärkeimmät syyt tähän ovat seuraavat: 
– mahdollisuus dioksiinien ja furaanien muodostumiseen hallitsemattoman polton 

yhteydessä (tulipalot) ja matalassa lämpötilassa tapahtuvassa yhteispoltossa tai 
huonosti toimivissa polttolaitoksissa,

– dioksiinien ja furaanien ja muiden vaarallisten polttotuotteiden muodostuminen 
voidaan välttää vain käyttämällä kehittyneitä käsittelymenetelmiä.

Kehittyneitä menetelmiä ei kuitenkaan ole edes kaikissa EU:n jäsenvaltioissa 
kehitysmaista puhumattakaan. Vaikka niitä olisikin käytettävissä, niiden tosiasiallista 
käyttöä näiden jätevirtojen käsittelyssä ei vaadita.

Muita syitä käytön asteittaiseen lopettamiseen on sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ja 
vaarallisten aineiden käytön rajoittamista koskevan komission ehdotuksen perusteluissa 
(13. kesäkuuta 2000)2: 

"Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun sisältämät halogenoidut aineet, erityisesti 
bromatut palonestoaineet, aiheuttavat ongelmia myös muovien kierrätyksen 
aikana. Koska prosessissa voi muodostua dioksiineja ja furaaneja, kierrättäjät 
kieltäytyvät usein käsittelemästä sähkö- ja elektroniikkalaiteromussa olevia 
muoveja, jotka sisältävät palonestoaineita. Koska palonestoaineita sisältäviä 
muoveja ei merkitä asianmukaisesti, ja palonestoaineita sisältävä muovi on sen 
vuoksi vaikea erottaa tavallisesta muovista, useimmat kierrättäjät eivät käsittele 
minkäänlaista sähkö- ja elektroniikkalaiteromun sisältämää muovia." 

Halogenoitujen palonestoaineiden käyttö haittaa suoraan sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun sisältämien muovien kierrätystä kokonaisuudessaan.

Edellä mainittuja ongelmia ei ole ratkaistu poistamalla tähän mennessä käytöstä asteittain vain 
kaksi bromattujen palonestoeineiden ryhmää (PBDE- ja PBB-yhdisteet).

PVC

                                               
1 http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/pdf/hazardous_substances_report.pdf
2 KOM(2000) 347, lopullinen.
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Komission tutkimuksessa esitetään seuraava suositus: 

"PVC:n asteittainen käytöstä poisto tulisi asettaa etusijalle selektiivisiin 
riskinhallintatoimiin nähden, jotta voitaisiin vähentää PVC:n, sen lisäaineiden ja 
vaarallisten palamistuotteiden vapautumista."

Euroopan komissio dokumentoi PVC-jätteeseen liittyvät ongelmat hyvin jo vuonna 2000 
viiden eri tutkimuksen pohjalta. Havaintoihin viitattiin suoraan vuoden 2000 ehdotuksen 
perusteluissa: 

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu sisältää huomattavasti PVC:tä1. On 
huomattavasti aineistoa, jonka mukaan PVC ei sovellu poltettavaksi, erityisesti 
koska poltossa syntyy paljon vaarallisia poistokaasujen epäpuhtauspäästöjä.2
Lisäksi PVC:stä on kaatopaikoilla todettu vapautuvan usein pehmentimiä, kuten 
ftalaatteja, jotka voivat olla haitallisia ihmisten terveydelle ja ympäristölle.3
Huomattakoon lisäksi, että PVC-jätteestä ja etenkin sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromuun sisältyvästä PVC:stä kierrätetään nykyisin ainoastaan 
hyvin pieni osa.4

Valitettavasti PVC:tä koskevat todisteet tulivat liian myöhään vaarallisten aineiden 
rajoittamista koskevaan direktiiviin sisällyttämistä varten. Ongelma on kuitenkin edelleen 
olemassa, ja sitä on käsiteltävä nyt!

b) Valmistajien toimet

Sähkölaitteita valmistava teollisuus ymmärsi jo vuonna 2003 ongelmat, joita liittyy 
halogenoituihin aineisiin kokonaisuudessaan. Suuret yhtiöt toteuttivat omia toimiaan 
siirtyäkseen vähähalogeeniseen tekniikkaan (ilman halogenoituja palonestoaineita ja 
PVC:tä)5. Nyt käynnissä on samansuuntainen maailmanlaajuinen aloite, joka on jo edennyt 
pitkälle6. Greenpeacen mukaan tällaisten tuotteiden markkinaosuus on jo 
50 % matkapuhelimissa (Nokia, Sony Ericsson ja Apple), ja sen odotetaan olevan yli 40 % 
uusissa pöytätietokoneissa seuraavien 1–2 vuoden aikana (Acer ja HP). Aloite kattaa myös 
toimitusketjun (esim. muoviosien valmistajat), joka puolestaan käsittää myös muihin luokkiin 
kuuluvien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistajia.

Jos elektroniikkateollisuus, jonka tuotteet ovat hyvin monimutkaisia, voi siirtyä 
vähähalogeeniseen tekniikkaan lähivuosina, saman pitäisi olla ongelmatonta esimerkiksi 

                                               
1Teoksen Umwelt Wirschaftsforum, No 1, 1992 (M. Rohr) mukaan yli 20 % sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 
käytettävästä muovista on PVC:tä.
2Environmental aspects of PVC (Kööpenhamina 1996), Tanskan ympäristönsuojeluvirasto; Position Paper of the 
Netherlands on PVC (Haag 1997), Alankomaiden ympäristöministeriö. The influence of PVC on quantity and 
hazardousness of flue gas residues from incineration, ympäristöasioiden pääosaston teettämä tutkimus, Bertin 
Technologies, 2000.
3 The Behaviour of PVC in Landfill, ympäristöasioiden pääosaston teettämä tutkimus, Argus ja Rostockin 
yliopisto, 1999.
4 Ennuste, PO XI:n teettämä tutkimus, Mechanical recycling of PVC wastes, tammikuu 2000.
5 http://www.greenpeace.org/international/campaigns/toxics/electronics/how-the-companies-line-up
6 http://thor.inemi.org/webdownload/newsroom/Presentations/NEPCON_China_2009/HFR-Free_Conversion.pdf
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nopealiikkeiselle kodinkonealalle. Esimerkiksi Electrolux tarjoaa Ruotsissa jääkaappeja, jotka 
eivät sisällä PVC:tä1.

Kun tällaisia toimia toteutetaan jo suunnitteluvaiheessa, siitä ei teollisuuden mukaan aiheudu 
lisäkustannuksia. Sen sijaan näin yhteiskunta välttää huomattavia kustannuksia, joita liittyy 
terveydelle ja ympäristölle aiheutuvaan vahinkoon. Jotta järjestelmä olisi todella toimiva, 
taloudellisilla toimijoilla on oltava varmuus, jonka takaa parhaiten selkeä oikeudellinen 
kehys.

c) Korvaavia aineita koskevat todisteet

Halogenoidut palonestoaineet
Komissio katsoo, että käytettävissä olevien tietojen pohjalta ei voida päättää halogenoituja 
palonestoaineita koskevista lisärajoituksista. Samalla komissio toteaa, että korvaavista 
aineista on "joitakin" tietoja ja että "on selvää, että "niihin ei liity joitakin vaaroista (joita ovat 
esimerkiksi hajoamattomuus, biologinen kertyvyys tai myrkyllisyys halogeenittomien 
palonestoaineiden osalta)."2

Samanlaista kiistaa käytiin usean vuoden ajan 10-BDE-yhdisteestä. Jätettyään turvallisempien 
vaihtoehtojen olemassaolon huomiotta komission oli vuoden 2007 tutkimuksessa todettava, 
että "markkinoilla on korvaavia aineita ja että tutkimukset osoittavat, että ainakin joidenkin 
korvaavien aineiden mahdollisesti aiheuttamat haitalliset vaikutukset ympäristöön ja ihmisten 
terveyteen voivat olla minimaalisen pieniä".3

Vastaavasti 10-BDE:n osalta komissio toteaa, että "jäljellä olevat sen myrkyllisyyttä ja 
hajoamista muiksi kielletyiksi aineiksi koskevat vielä jäljellä olevat epävarmuustekijät sekä 
korvaavien aineiden kaupallinen saatavuus ovat perusteena tämän aineen kiellon 
ylläpitämiselle"4.

On vaikea ymmärtää, miksi saman analyysin tulisi joissakin tapauksissa johtaa kieltoon (10-BDE) 
kun taas toisissa tapauksissa ei (muut halogenoidut palonestoaineet).

PVC
Komissio ei aseta vaikutustenarvioinnissaan kyseenalaiseksi PVC:n korvaavien 
turvallisempien aineiden saatavuutta, vaan tuo esiin vain kustannuskysymykset. Jos PVC:n 
ulkoiset kustannukset otettaisiin huomioon, sen käyttö olisi kohtuuttoman kallista. Sitä, että 
PVC on halpaa, ei voida käyttää argumenttina sen korvaamista vastaan samalla, kun PVC 
aiheuttaa merkittäviä ulkoisia kustannuksia PVC-jätteen käsittelyyn liittyvien lukuisien ja 
hyvin dokumentoitujen ongelmien vuoksi. 

                                               
1 http://www.electrolux.se/node38.aspx?productID=18360
2 Komission vaikutustenarviointi vaarallisten aineiden rajoittamista koskevan direktiivin uudesta versiosta, 
SEC(2008)2930.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:FI:NOT
3 http://ecb.jrc.ec.europa.eu/documents/Existing-Chemicals/Review_on_production_process_of_decaBDE.pdf
4 Komission vaikutustenarviointi vaarallisten aineiden rajoittamista koskevan direktiivin uudesta versiosta, 
SEC(2008)2930.
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4. Päätelmät

Ongelmien ehkäisy on parempi vaihtoehto kuin niiden ratkaiseminen. On parempi käsitellä 
ympäristöongelmia niiden lähteessä – kuten perustamissopimuksen mukainen prioriteetti 
edellyttääkin ja kuten jätteitä koskevassa puitedirektiivissä säädetään.

Siksi esittelijä ehdottaa pohjautuen seuraaviin:
a) vaarallisten aineiden rajoittamista, PVC:tä ja halogenoituja palonestoaineita koskevat 
komission tutkimukset,
b) taloudellisten toimijoiden toimet ja
c) korvaavia aineita koskevat tiedot,
että bromattujen ja kloorattujen palonestoaineiden sekä PVC:n ja sen vaarallisten lisäaineiden 
käytöstä vähitellen luovutaan.


