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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische 
apparatuur (herschikking)
(COM(2008)0809 – C6-0471/2008 – 2008/0240(COD))

(Medebeslissingsprocedure - herschikking)

Het Europees Parlement,

 gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2008)0809),

 gelet op artikel 251, lid 2, en artikel 95 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het voorstel 
door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0471/2008),

 gelet op de artikelen 87 en 55 van zijn Reglement,

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn 
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Richtlijn 2008/98/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 19 
november 2008 geeft in wetgeving inzake 
afvalstoffen de prioriteit aan preventie. 
Onder preventie worden onder meer 
maatregelen verstaan die het gehalte aan 
schadelijke stoffen in materialen en 
producten beperken. 

Or. en

Motivering

De herschikking van de BGS-richtlijn moet worden gezien in het verband met de afvalhiërarchie 
zoals vastgesteld in de kaderrichtlijn afval in 2008. Afvalpreventie geniet de hoogste prioriteit in 
de afvalhiërarchie. Tot de preventie behoren maatregelen ter beperking van het gehalte aan 
schadelijke stoffen in materialen en producten. De herschikking van de BGS-richtlijn biedt 
daarom een belangrijke kans deze verplichting in concrete maatregelen om te zetten, te meer 
daar elektrische en elektronische apparatuur (EEA) voor talrijke problemen bij de 
afvalverwerking blijft zorgen.
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Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn 
Overweging 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) In de resolutie van de Raad van 25 
januari 1988 betreffende een 
communautair actieprogramma tegen 
milieuverontreiniging door cadmium1

wordt de Commissie verzocht onverwijld 
werk te maken van de ontwikkeling van 
specifieke maatregelen met het oog op een 
dergelijk programma. Ook de 
volksgezondheid dient te worden 
beschermd en daartoe moet een 
alomvattende strategie ten uitvoer worden 
gelegd die met name gericht is op de 
beperking van het gebruik van cadmium 
en de bevordering van onderzoek naar 
vervangingsmiddelen. In de resolutie 
wordt beklemtoond dat het gebruik van 
cadmium moet worden beperkt tot 
gevallen waarin geen geschikte en 
veiligere alternatieven voorhanden zijn.
1 PB C 30 van 4.2.1988, blz. 1.

Or. en

Motivering

De verwijzing naar de resolutie van de Raad van 1988 (overweging 4 van de huidige BGS-
richtlijn) moet weer worden opgenomen omdat verklaard wordt dat het beleid zich ter 
bestrijding van milieuverontreiniging door cadmium op beperking van het gebruik van die stof 
richt.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn 
Overweging 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 quater) In de resolutie van het 
Europees Parlement van 14 november 
1996 over de mededeling van de 
Commissie betreffende de actualisering 
van de communautaire strategie voor het 
afvalbeheer en de ontwerpresolutie van de 
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Raad betreffende het afvalstoffenbeleid1, 
wordt de Commissie verzocht met 
voorstellen te komen voor richtlijnen 
inzake een aantal prioritaire 
afvalstromen, waaronder die van het afval 
van elektrische en elektronische 
apparatuur. In dezelfde resolutie deed het 
Europees Parlement het verzoek aan de 
Raad en de Commissie om voorstellen in 
te dienen gericht op de beperking van de 
hoeveelheid afval en de terugdringing van 
de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen 
zoals chloor, kwik, polyvinylchloride 
(PVC), cadmium en andere zware metalen 
in het afval.
1 PB C 362 van 2.12.1996, blz. 241.

Or. en

Motivering

De verwijzing naar de resolutie van het Parlement van 1996 (overweging 4 van de huidige BGS-
richtlijn) moet worden opgenomen als duidelijk teken dat het Parlement al in 1996 om concrete 
beperkingen op PVC heeft gevraagd.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn 
Overweging 3 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 quinquies) Verordening (EG) nr. 
850/2004 van het Europees Parlement en 
de Raad van 29 april 2004 betreffende 
persistente organische verontreinigende 
stoffen1 herinnert eraan dat het doel van 
de bescherming van het milieu en de 
volksgezondheid tegen persistente 
organische verontreinigende stoffen niet 
in voldoende mate bereikt kan worden 
door de lidstaten vanwege de 
grensoverschrijdende gevolgen van deze 
stoffen, en dat het daarom beter op 
communautair niveau kan worden 
nagestreefd. Overeenkomstig deze 
verordening moet het vrijkomen van 
persistente organische verontreinigende 
stoffen, zoals dioxinen en furanen, 
nevenproducten van industriële processen 
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die onbedoeld ontstaan, zo spoedig 
mogelijk worden geïdentificeerd en 
beperkt met als uiteindelijk doel de 
eliminatie van deze stoffen, waar dat 
mogelijk is. Een thermische behandeling 
of een ongecontroleerde verwijdering van 
afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur die gehalogeneerde 
brandvertragers of PVC bevat kan
aanzienlijk bijdragen aan de vorming van 
dioxinen en furanen. 
1 PB L 158 van 30.4.2004, blz. 7.

Or. en

Motivering

De herschikking van de BGS-richtlijn moet worden gezien tegen de achtergrond van de 
internationale verplichtingen van de EU op het gebied van de beperking van de totale emissie 
van dioxinen en furanen, met als doel een voortdurende terugdringing en, waar haalbaar, een 
uiteindelijke eliminering. Wat de uiteindelijke bestemming van grote hoeveelheden AEEA moet 
zijn, is nog onduidelijk. Verbranding bij hoge temperatuur blijft de uitzondering. Het gevaar van 
een niet met de normen overeenstemmende behandeling van AEEA – in de EU of in derde landen 
– blijft voor aanzienlijke hoeveelheden als realiteit bestaan. De emissies van dioxinen en furanen 
kunnen alleen worden aangepakt via de materiaalkeuze in het ontwerpstadium.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn 
Overweging 3 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 sexies) In de door de Commissie in 
opdracht gegeven studie over gevaarlijke 
stoffen in elektrische en elektronische 
apparatuur wordt nadrukkelijk het advies 
gegeven geleidelijk een einde te maken 
aan de toepassing van organische 
broomverbindingen en organische 
chloorverbindingen vanwege hun 
potentieel tot vorming van 
polygebromeerde en polygechloreerde 
dioxines en furanen bij de 
afvalbehandeling, en deze studie kende 
prioriteit toe aan de geleidelijke 
uitschakeling van PVC door middel van 
selectieve risicobeheersmogelijkheden ter 
waarborging van een beperkte emissie van 
PVC, PVC- toevoegingen en van 
gevaarlijke verbrandingsproducten.
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Or. en

Motivering

Het Öko-Institut is DE maatgevende instantie voor de Commissie in verband met de BGS-
richtlijn. Het beoordeelt sinds 2005 alle toepassingen die in aanmerking komen voor een 
vrijstelling van de beëindiging van het gebruik uit artikel 4, en zal dit blijven doen. Daarom moet 
in de overwegingen worden verwezen naar de voornaamste bevindingen uit de desbetreffende 
studie van de Europese Commissie betreffende in de toekomst in te voeren beperkingen (Öko-
Institut, "Study on hazardous substances in Electrical and Electronic Equipment, Not Regulated 
by the RoHS Directive", 17 oktober 2008).

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn 
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De beschikbare gegevens tonen aan, dat 
de maatregelen inzake inzameling, 
verwerking, recycling en verwijdering van 
afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur (AEEA) van Richtlijn 
2002/96/EG noodzakelijk zijn om de 
moeilijkheden bij het afvalbeheer in 
verband met de zware metalen en de 
brandvertragers te verminderen. Doch, 
ondanks deze maatregelen zullen 
aanzienlijke hoeveelheden AEEA in de 
bestaande verwijderingsroutes blijven 
terechtkomen. En, zelfs wanneer AEEA 
afzonderlijk wordt ingezameld en aan 
specifieke recyclingprocessen wordt 
onderworpen, zal het gehalte aan kwik, 
cadmium, lood, zeswaardig chroom, 
polybroombifenylen (PBB's) en 
polybroomdifenylethers (PBDE's) 
vermoedelijk gezondheids- en 
milieurisico's blijven opleveren.

(4) De beschikbare gegevens tonen aan, dat 
de maatregelen inzake inzameling, 
verwerking, recycling en verwijdering van 
afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur (AEEA) van Richtlijn 
2002/96/EG noodzakelijk zijn om de 
moeilijkheden bij het afvalbeheer in 
verband met de zware metalen, de 
gehalogeneerde brandvertragers en PVC 
en zijn gevaarlijke weekmakers te 
verminderen. Doch, ondanks deze 
maatregelen zullen aanzienlijke 
hoeveelheden AEEA in de bestaande 
verwijderingsroutes blijven terechtkomen. 
En, zelfs wanneer AEEA afzonderlijk 
wordt ingezameld en aan specifieke 
recyclingprocessen wordt onderworpen, zal 
het gehalte aan kwik, cadmium, lood, 
zeswaardig chroom, polybroombifenylen 
(PBB's) en polybroomdifenylethers 
(PBDE's) vermoedelijk gezondheids- en 
milieurisico's blijven opleveren. De 
recycling van AEEA die gebromeerde 
brandvertragers, gechloreerde 
brandvertragers, PVC en bijbehorende 
gevaarlijke plastificeermiddelen bevatten, 
biedt geen milieuvoordelen en is 
oneconomisch. Daarom wordt deze 
apparatuur thermisch behandeld of 
verwijderd, wat gevaar voor 
volksgezondheid of milieu kan opleveren, 
hetzij direct wegens het vrijkomen van 
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bovengenoemde stoffen in het milieu, 
hetzij indirect wegens de vorming van 
gevaarlijke omzettingsproducten of 
secundair gevaarlijk afval, afkomstig van 
de verbranding. 

Or. en

(Houdt verband met het amendement op Bijlage IV)

Motivering

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

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn 
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Deze richtlijn is een aanvulling op de 
specifieke Gemeenschapswetgeving 
betreffende afvalbeheer, zoals Richtlijn 
2008/[…]/EG van het Europees Parlement 
en de Raad inzake afval. 

(8) Deze richtlijn is een aanvulling op de 
specifieke Gemeenschapswetgeving 
betreffende afvalbeheer, zoals Richtlijn 
2008/[…]/EG van het Europees Parlement 
en de Raad inzake afval alsmede 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 18 
december 2006 inzake de registratie en 
beoordeling van en de autorisatie en 
beperkingen ten aanzien van chemische 
stoffen (REACH)1.
1 PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1.

Or. en

Motivering

Hier moet duidelijk worden gemaakt dat de BGS-richtlijn een aanvulling vormt op REACH. BGS 
en REACH zijn verschillende in doelen, omvang, tijdpaden en bereik. De BGS-richtlijn werd in 
het leven geroepen om de specifieke problemen van een snelgroeiende afvalstroom aan te 
pakken, REACH betreft chemische stoffen op een algemeen niveau, zonder speciale aandacht 
voor afval. REACH is een regionale wet die nog in de kinderschoenen staat, BGS 
vertegenwoordigt al een wereldwijde norm. De voornaamste problemen met AEEA zijn te wijten 
aan de polymeren, die buiten REACH vallen. BGS moet verder worden ontwikkeld voor de 
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aanpak van de specifieke problemen met de nuttige toepassing en verwijdering van AEEA aan de 
bron.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn 
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De technische ontwikkeling van 
elektrische en elektronische apparatuur 
zonder zware metalen, PBDE's en PBB's, 
dient in aanmerking te worden genomen. 

(11) De technische ontwikkeling van 
elektrische en elektronische apparatuur 
zonder zware metalen, broomhoudende 
brandvertragers, chloorhoudende 
brandvertragers, PVC en gevaarlijke 
PVC-weekmakers dient in aanmerking te 
worden genomen.

Or. en

Motivering

De elektronica-industrie is goed op weg in haar wereldwijde initiatief om geleidelijk een einde te 
maken aan het gebruik van gebromeerde/gechloreerde brandvertragers en PVC. Grote 
elektronicabedrijven gebruiken deze stoffen al niet langer in sommige van / al hun producten 
(een voorbeeld: 50% van alle nieuwe mobiele telefoons zijn al "low halogen"). Vrijwel alle 
belangrijke elektronicabedrijven hebben zich hiertoe voor consumentenproducten verbonden (zo 
zal het marktaandeel van low halogen personal computers in de komende 1 tot 2 jaar tot meer 
dan 40% stijgen). Vergelijkbare maatregelen zijn in het verleden al genomen door fabrikanten 
van witgoed. 

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn 
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Zodra wetenschappelijk 
bewijsmateriaal beschikbaar is en rekening 
houdend met het voorzorgsbeginsel moet 
worden bekeken of andere gevaarlijke 
stoffen kunnen worden verboden en 
vervangen door meer milieuvriendelijke 
alternatieven die ten minste hetzelfde 
niveau van bescherming van de 
consumenten garanderen, rekening 
houdend met de samenhang met andere 
Gemeenschapswetgeving, in het bijzonder
Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 18 
december 2006 inzake de registratie en 

(12) Zodra wetenschappelijk 
bewijsmateriaal beschikbaar is en in ieder 
geval op een regelmatige basis en 
rekening houdend met het 
voorzorgsbeginsel moet worden bekeken 
of andere gevaarlijke stoffen kunnen 
worden verboden en vervangen door meer 
milieuvriendelijke alternatieve stoffen of 
technologieën die ten minste hetzelfde 
niveau van bescherming van de 
consumenten garanderen. Hiertoe dient de 
Commissie een onderzoek in te stellen 
naar de negatieve gevolgen van andere 
gevaarlijke stoffen en de haalbaarheid 
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beoordeling van en de autorisatie en 
beperkingen ten aanzien van chemische 
stoffen (REACH). Er moet in het 
bijzondere rekening worden gehouden met 
de mogelijke gevolgen voor KMO's. 

van vervanging daarvan, bij voorkeur aan 
het einde van de levensduur van 
elektrische en elektronische apparatuur, 
ten einde met wetgevingsvoorstellen te 
komen om de bepalingen van onderhavige 
richtlijn regelmatig te verscherpen.
Hierbij moet de Commissie rekening 
houden met de samenhang met andere 
Gemeenschapswetgeving en het zo groot 
mogelijk maken van de synergieën met de 
werkzaamheden die zijn uitgevoerd in het 
kader van Verordening (EG) nr. 
1907/2006 van het Europees Parlement en 
de Raad van 18 december 2006 inzake de 
registratie en beoordeling van en de 
autorisatie en beperkingen ten aanzien van 
chemische stoffen (REACH). Er moet in 
het bijzondere rekening worden gehouden 
met de mogelijke gevolgen voor KMO's.

Or. en

Motivering

De BGS-richtlijn is wereldsucces geworden. Dit is echter nog maar een begin, aangezien een 
aantal gevaarlijke stoffen of materialen nog steeds in gebruik is. De BGS-richtlijn moet een 
werkelijk dynamisch proces worden, dat bedrijven beloont wanneer ze proactief het gebruik van 
gevaarlijke stoffen geleidelijk beëindigen. Hiertoe is een regelmatig onderzoek van het 
wetenschappelijk bewijsmateriaal over de nadelige gevolgen van bepaalde gevaarlijke stoffen en 
de haalbaarheid van vervanging daarvan vereist.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn 
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Vrijstellingen van de eis tot vervanging 
worden toegestaan indien de vervanging uit 
wetenschappelijk of technisch oogpunt 
onmogelijk is, met bijzondere aandacht voor 
de situatie van KMO's of indien de nadelige 
gevolgen van de vervanging voor het milieu,
de volksgezondheid of op 
sociaaleconomisch gebied waarschijnlijk 
zwaarder wegen dan de voordelen van die 
vervanging voor de mens en voor het milieu 
of indien de beschikbaarheid en 
betrouwbaarheid van vervangende stoffen 
niet gewaarborgd is. Voorts moet de 

(13) Vrijstellingen van de eis tot 
vervanging worden toegestaan indien de 
vervanging uit wetenschappelijk of 
technisch oogpunt onmogelijk is, met 
bijzondere aandacht voor de situatie van 
KMO's of indien de nadelige gevolgen van 
de vervanging voor het milieu en de 
volksgezondheid waarschijnlijk zwaarder 
wegen dan de voordelen van die 
vervanging voor de mens en voor het 
milieu. Voorts moet de vervanging van de 
gevaarlijke stoffen in de elektrische en 
elektronische apparaten gebeuren op een 
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vervanging van de gevaarlijke stoffen in de 
elektrische en elektronische apparaten 
gebeuren op een wijze die verenigbaar is 
met de gezondheid en de veiligheid van de 
gebruikers van elektrische en elektronische 
apparatuur. Het in de handel brengen van 
medische hulpmiddelen vereist een 
conformiteitsbeoordelingsprocedure 
overeenkomstig Richtlijn 93/42/EG en 
Richtlijn 98/79/EG, die de inschakeling van 
een door de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten aangewezen aangemelde instantie 
kan vereisen. Indien een aangemelde 
instantie verklaart dat de veiligheid van de 
potentiële vervangende stof voor het 
beoogde gebruik in medische hulpmiddelen 
of in medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek niet aangetoond is, wordt 
dit gezien als een duidelijk negatief gevolg 
op sociaaleconomisch gebied en op het 
gebied van de gezondheid en 
consumentenveiligheid. Het moet mogelijk 
zijn om voor apparatuur die onder het 
toepassingsgebied van deze richtlijn valt 
vanaf de datum van inwerkingtreding van 
deze richtlijn vrijstelling aan te vragen, zelfs 
wanneer de aanvraag voor de daadwerkelijke 
opname van die apparatuur in het 
toepassingsgebied valt. 

wijze die verenigbaar is met de gezondheid 
en de veiligheid van de gebruikers van 
elektrische en elektronische apparatuur. Bij 
het nemen van een besluit over de duur 
van een vrijstelling moet met sociaal-
economische overwegingen rekening 
worden gehouden. Het moet mogelijk zijn 
een overgangsperiode toe te staan na het 
verlopen van de vrijstelling om certificatie 
overeenkomstig de regelgeving mogelijk te 
maken of om de levering van veiliger 
vervangingsmiddelen zodanig uit te 
breiden dat aan de eisen wordt voldaan. 
Het in de handel brengen van medische 
hulpmiddelen vereist een 
conformiteitsbeoordelingsprocedure 
overeenkomstig Richtlijn 93/42/EG en 
Richtlijn 98/79/EG, die de inschakeling 
van een door de bevoegde autoriteiten van 
de lidstaten aangewezen aangemelde 
instantie kan vereisen. Indien een 
aangemelde instantie verklaart dat de 
veiligheid van de potentiële vervangende 
stof voor het beoogde gebruik in medische 
hulpmiddelen of in medische hulpmiddelen 
voor in-vitrodiagnostiek niet aangetoond is, 
wordt dit gezien als een duidelijk negatief 
gevolg op sociaaleconomisch gebied en op 
het gebied van de gezondheid en 
consumentenveiligheid. . Het moet 
mogelijk zijn om voor apparatuur die onder 
het toepassingsgebied van deze richtlijn 
valt vanaf de datum van inwerkingtreding 
van deze richtlijn vrijstelling aan te vragen, 
zelfs wanneer de aanvraag voor de 
daadwerkelijke opname van die apparatuur 
in het toepassingsgebied valt. 

Or. en

Motivering

Voor de omschakeling op veiliger alternatieven kunnen nieuwe investeringen noodzakelijk zijn. 
Maar wanneer deze alternatieven zijn vastgesteld en hun productie is uitgebreid dalen de kosten 
snel en wegen de voordelen tegen de nadelen op. Sociaal-economische overwegingen mogen 
daarom alleen een rol spelen als er een besluit over de duur van een vrijstelling moet worden 
genomen. Het al of niet aanwezig zijn van voldoende vervangingsmiddelen mag geen ja- of nee-
criterium zijn voor een vrijstelling, maar mag een effect in de tijd hebben totdat een verbod 
volledig van kracht wordt. Het is niet noodzakelijk "betrouwbaarheid" als afzonderlijk criterium 
in te voeren, omdat betrouwbaarheid reeds onder de veiligheidsoverwegingen valt.
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Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn 
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Het toepassingsgebied van 
vrijstellingen voor bepaalde specifieke 
materialen of onderdelen moet worden 
beperkt om tot een geleidelijke beëindiging 
van het gebruik van gevaarlijke stoffen in 
elektrische en elektronische apparatuur te 
komen, aangezien het gebruik van deze 
stoffen voor dergelijke toepassingen op den 
duur moet worden vermeden.

(14) Het toepassingsgebied en de duur van 
vrijstellingen voor bepaalde specifieke 
materialen of onderdelen moet worden 
beperkt om tot een geleidelijke beëindiging 
van het gebruik van gevaarlijke stoffen in 
elektrische en elektronische apparatuur te 
komen, aangezien het gebruik van deze 
stoffen voor dergelijke toepassingen op den 
duur moet worden vermeden.

Or. en

Motivering

Hiermee wordt artikel vijf, lid twee, van het Commissievoorstel aangehaald, dat de 
geldigheidsduur van een vrijstelling beperkt tot een maximumperiode van vier jaar per keer.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn 
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) In het bijzonder moet de Commissie 
de bevoegdheid worden gegeven, de 
bijlagen II, III, IV, V en VI aan te passen 
aan de wetenschappelijke en technische 
vooruitgang en de noodzakelijke 
uitvoeringsmaatregelen aan te nemen. Daar 
het maatregelen van algemene strekking 
betreft tot wijziging van niet-essentiële 
onderdelen van Richtlijn 2002/95/EG, 
moeten zij worden vastgesteld volgens de 
in artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG 
bepaalde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

(20) In het bijzonder moet de Commissie 
de bevoegdheid worden gegeven, de 
bijlagen V, VI en VI bis aan te passen aan 
de wetenschappelijke en technische 
vooruitgang en de noodzakelijke 
uitvoeringsmaatregelen aan te nemen. Daar 
het maatregelen van algemene strekking 
betreft tot wijziging van niet-essentiële 
onderdelen van Richtlijn 2002/95/EG, 
moeten zij worden vastgesteld volgens de 
in artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG 
bepaalde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. en
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(Houdt verband met de amendementen op artikel 2, lid 1, artikel 4, lid 6, de Bijlage I en VI bis 
waarmee het toepassingsgebied open wordt gemaakt (i.v.m. Bijlage II). Houdt tevens verband 

met de amendementen op de artikelen 4 en 6bis i.v.m. Bijlage IV).

Motivering

De Commissie mag alleen de bevoegdheid hebben in de comitéprocedure een besluit te nemen 
over vrijstellingen (Bijlagen V, VI en VI bis). Voorgesteld wordt Bijlage II ("Bindende lijst van 
producten die onder de categorieën van Bijlage I vallen") als zodanig te laten vervallen, daarom 
moet deze bijlage ook hier worden geschrapt. De Bijlagen III en IV mogen alleen door middel 
van de medebeslissingsprocedure worden veranderd. 

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn voorziet in de voorschriften 
om het gebruik van gevaarlijke stoffen in 
elektrische en elektronische apparatuur te 
beperken en zo bij te dragen tot de 
bescherming van de volksgezondheid en 
een milieuhygiënisch verantwoorde nuttige 
toepassing en verwijdering van afgedankte 
elektrische en elektronische apparatuur.

Deze richtlijn voorziet in de voorschriften 
om het gebruik van gevaarlijke stoffen in 
elektrische en elektronische apparatuur te 
beperken en zo bij te dragen tot de 
bescherming van de volksgezondheid, het 
milieu en een milieuhygiënisch 
verantwoorde nuttige toepassing en 
verwijdering van afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur.

Or. en

Motivering

In de beschrijving van het onderwerp moet de inhoud van de overwegingen tot uiting komen. 
Overweging 4 luidt: " zelfs wanneer AEEA afzonderlijk wordt ingezameld en aan specifieke 
recyclingprocessen wordt onderworpen, zal het gehalte aan kwik, cadmium, lood, zeswaardig 
chroom, polybroombifenylen (PBB's) en polybroomdifenylethers (PBDE's) vermoedelijk 
gezondheids- en milieurisico's blijven opleveren". Vervolgens vermeldt overweging 5: "het 
vervangen van die stoffen…door veilige of veiligere materialen (is) de doeltreffendste manier om 
met die stoffen samenhangende gezondheids- en milieurisico's dermate te verminderen dat…". 
Daarom draagt de geleidelijke beëindiging van het gebruik van gevaarlijke stoffen bij aan de 
bescherming van het milieu als zodanig, niet alleen via milieutechnisch verstandige nuttige 
toepassingen en verwijdering.

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn is van toepassing op 1. Deze richtlijn is van toepassing op 
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elektrische en elektronische apparatuur van 
de categorieën van bijlage I als beschreven 
in bijlage II

elektrische en elektronische apparatuur, 
waaronder kabels, verbruiksartikelen en 
accessoires, van de categorieën van bijlage 
I. 

Or. en

Motivering

De BGS-richtlijn moet voor alle EEA gelden, niet alleen voor bepaalde categorieën, en moet ook 
betrekking hebben op kabels, verbruiksartikelen en accessoires. Bijlage II is verwarrend: er 
wordt gezegd dat het een " bindende lijst producten" is, maar toch is deze lijst niet uitputtend, en 
geeft slechts bepaalde voorbeelden: "apparaten, waaronder". Dit biedt geen oplossing voor het 
probleem van verschillende interpretaties van de categorieën. Bijlage II moet worden 
weggelaten, en in plaats daarvan moet de algemene definitie van EEA van toepassing zijn. Aan 
de categorieën in bijlage I moet worden vastgehouden, aangevuld met een algemene categorie, 
waarvan gebruik kan worden gemaakt voor de verschillende beperkingen en tijdpaden voor 
verschillende categorieën EEA.

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 2 – lid 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Lid 1 is niet van toepassing op 
elektrische en elektronische apparatuur 
die vóór 1 juli 2014 valt onder categorie 
11 van Bijlage I.

Or. en

Motivering

Als het toepassingsgebied van de BGS-richtlijn groter wordt gemaakt dan de huidige 10 
verschillende categorieën, dan is er een overgangsfase vereist om de producenten in staat te 
stellen vrijstellingen aan te vragen. 

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 2 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) apparatuur die speciaal ontworpen is 
als deel van een ander soort apparatuur 
die niet binnen het toepassingsgebied van 
de richtlijn valt en zijn functie alleen als 
deel van die apparatuur kan vervullen;

b) het deel van stationaire installaties of 
vervoermiddelen dat geen elektrische of 
elektronische apparatuur is;
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Or. en

Motivering

De huidige BGS-richtlijn kent geen dergelijke uitzondering van het toepassingsgebied in de 
wetstekst. Het is moeilijk te begrijpen waarom een autoradio niet onder het toepassingsgebied 
van de BGS zou vallen, terwijl normale radio's er wel onder vallen. Om echter in dit geval te 
voorkomen dat de gehele auto onder de BGS zou vallen, moet duidelijk worden gemaakt dat de 
niet elektrische of niet elektronische delen niet onder de richtlijn vallen.

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 2 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) apparatuur die niet bestemd is om als 
een aparte functionele eenheid of als 
commerciële eenheid op de markt te 
worden gebracht.

Schrappen

Or. en

Motivering

De huidige BGS-richtlijn kent geen dergelijke uitzondering van het toepassingsgebied. De BGS 
is alleen van toepassing op EEA die op de markt wordt gebracht (artikel4, lid 1). Door 
toevoeging van een dergelijke uitzondering zou onduidelijkheid over het toepassingsgebied van 
de BGS in het leven worden geroepen.

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 3 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) "fabrikant": een natuurlijke of 
rechtspersoon die EEA vervaardigt of 
onder zijn naam of handelsmerk laat 
ontwerpen of vervaardigen;

b) "fabrikant": een natuurlijke of 
rechtspersoon die EEA vervaardigt of 
onder zijn naam of handelsmerk laat 
ontwerpen of vervaardigen en deze onder 
zijn naam of handelsmerk op de markt 
brengt;

Or. en

Motivering

Verduidelijking van de definitie van" fabrikant" naar aanleiding van de discussies in de Raad
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Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 3 letter d bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) "marktdeelnemers": de fabrikant, 
de gemachtigde, de importeur en de 
distributeur;

Or. en

Motivering

De aanduiding "marktdeelnemers" wordt op verschillende plaatsen in richtlijn gebruikt. 
Dezelfde definitie als gegeven in besluit 768/2008/EG betreffende een gemeenschappelijk kader 
voor het verhandelen van producten moet hier van toepassing zijn.

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 3 – letter g bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) "technische specificatie": een 
document dat de technische vereisten 
voorschrijft waaraan het product, het 
proces of de dienst moet voldoen;

Or. en

Motivering

De aanduiding "technische specificatie" wordt op verschillende plaatsen in richtlijn gebruikt. 
Dezelfde definitie als gegeven in besluit 768/2008/EG betreffende een gemeenschappelijk kader 
voor het verhandelen van producten moet hier van toepassing zijn.

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 3 – letter k bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k bis) "terugroepen": maatregel waarmee 
wordt beoogd een product te doen 
terugkeren dat al aan de eindgebruiker ter 
beschikking is gesteld;

Or. en
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Motivering

De aanduiding "terugroepen" wordt op verschillende plaatsen in richtlijn gebruikt. Dezelfde 
definitie als gegeven in besluit 768/2008/EG betreffende een gemeenschappelijk kader voor het 
verhandelen van producten moet hier van toepassing zijn. 

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 3 – letter k ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k ter) "uit de handel nemen": maatregel 
waarmee wordt beoogd te voorkomen dat 
een product dat zich in de 
toeleveringsketen bevindt, op de markt 
wordt aangeboden;

Or. en

Motivering

De aanduiding "uit de handel nemen" wordt op verschillende plaatsen in richtlijn gebruikt. 
Dezelfde definitie als gegeven in besluit 768/2008/EG betreffende een gemeenschappelijk kader 
voor het verhandelen van producten moet hier van toepassing zijn.

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 3 – letter l 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(l) "homogeen materiaal": een materiaal 
van uniforme samenstelling dat niet 
mechanisch in afzonderlijke materialen kan 
worden gesplitst; d.w.z. dat de materialen 
in principe niet op mechanische wijze van 
elkaar kunnen worden gescheiden door 
bijvoorbeeld losschroeven, snijden, 
verbrijzelen, malen en slijpen;

l) "homogeen materiaal": ofwel:
- een materiaal dat geheel en al uit één 
materiaal bestaat;
- ofwel een combinatie van meerdere 
materialen die niet mechanisch in 
afzonderlijke materialen kan worden 
gesplitst, met uitzondering van deklagen; 
ofwel
- een deklaag;

Or. en

(Houdt verband met het amendement op artikel 3, lid 1 bis (nieuw)).

Motivering

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen materialen die slechts uit één materiaal 
bestaan en materialen die uit meerdere materialen zijn opgebouwd en niet mechanisch in 
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afzonderlijke materialen splitsbaar zijn. Afwerkingslagen aan het oppervlak moeten als op zich 
staand homogeen materiaal worden beschouwd.

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 3 – letter l bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

l bis) "mechanisch in afzonderlijke 
materialen splitsen": het van elkaar 
scheiden van uit meerdere componenten 
bestaande materialen door mechanische 
processen als losschroeven, snijden, 
verbrijzelen, malen en slijpen;

Or. en

(Houdt verband met het amendement op artikel 3, lid 1 ).

Motivering

Er moet een afzonderlijke definitie worden gegeven van de aanduiding " mechanisch in 
afzonderlijke materialen splitsen". 

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 3 – letter p

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

p)"industriële meet- en regelapparatuur": 
meet- en regelapparatuur die uitsluitend 
voor gebruik voor industriële of 
professionele doeleinden is ontworpen.

p)"industriële meet- en regelapparatuur": 
meet- en regelapparatuur die uitsluitend 
voor gebruik voor industriële doeleinden is 
ontworpen.

Or. en

Motivering

In de Gemeenschapswetgeving wordt normaliter een onderscheid gemaakt tussen het gebruik 
door het publiek, door professionals of in het bedrijfsleven. Het onderscheid dat tussen het 
publiek en vaklieden wordt gemaakt verschilt per lidstaat. Het maken van een verschil wordt nog 
verder bemoeilijkt door het feit dat personen uit het publiek toegang kunnen hebben tot 
professionele producten, terwijl vaklieden gebruik kunnen maken van producten die op grote 
schaal beschikbaar zijn voor het publiek. Om een nog grotere verwarring te voorkomen dient de 
definitie van "industriële meet- en regelapparatuur" uitsluitend worden beperkt tot " industriële 
doeleinden".
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Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 3 – letter p bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

p bis) "verbruiksartikel": alle samen met 
de EEA te gebruiken toebehoren zonder 
welke de EEA niet op de beoogde wijze 
kan functioneren. 

Or. en

Motivering

De BGS-richtlijn bevat bepalingen die moeten bijdragen aan de bescherming van de 
volksgezondheid. Verbruiksartikelen die gevaarlijke stoffen bevatten kunnen een gevaar vormen 
voor de gezondheid van de mensen bij het gebruik van EEA of kunnen schadelijk zijn voor een in 
milieuopzicht verstandige nuttig toepassing en verwijdering van AEEA. Verbruiksartikelen zijn 
bijvoorbeeld banden, Cd's, Dvd's, tonerpatronen of lampen (bijvoorbeeld in koelkasten). De 
beperkingen van de BGS moeten ook gelden voor verbruiksartikelen. Daarom moet een definitie 
worden opgenomen.

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 3 – letter p ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

p ter) "accessoire": elke samen met de 
EEA gebruikte eenheid die zonder de 
EEA niet kan functioneren. 

Or. en

Motivering

De BGS-richtlijn moet ook voor accessoires gelden. Daarom moet een definitie worden 
opgenomen.

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat 1. De lidstaten dragen er zorg voor dat 
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EEA met inbegrip van reserveonderdelen 
voor de reparatie of het hergebruik van 
deze apparatuur die op de markt wordt 
gebracht geen van de in bijlage IV 
genoemde stoffen bevat.

EEA met inbegrip van reserveonderdelen 
voor de reparatie of het hergebruik, het 
aanpassen van functionele aspecten of het 
verbeteren van de capaciteit van deze 
apparatuur die op de markt wordt gebracht 
geen van de in bijlage IV, deel A,
genoemde stoffen bevat.

Or. en

Motivering

De richtlijn moet ook betrekking hebben op onderdelen die gebruikt worden voor het aanpassen 
van de functionele aspecten of het verbeteren van de capaciteit. Bijlage IV moet worden 
onderverdeeld om in de toekomst de mogelijkheid te hebben een tijdpad voor nieuwe 
beperkingen vast te stellen.

Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten dragen er zorg voor dat 
EEA met inbegrip van reserveonderdelen 
voor de reparatie of het hergebruik van 
deze apparatuur die op de markt wordt 
gebracht geen van de in bijlage IV, deel 
B, genoemde stoffen bevat.

Or. en

Motivering

Bijlage IV moet worden onderverdeeld om in de toekomst de mogelijkheid te hebben een tijdpad 
voor nieuwe beperkingen vast te stellen. 

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 4 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Lid 1 is niet van toepassing op 
reserveonderdelen voor de reparatie en het 
hergebruik van:

4. Lid 1 is niet van toepassing op 
reserveonderdelen voor de reparatie, het 
hergebruik, het aanpassen van de 
functionele aspecten of het verbeteren van 
de capaciteit van:

Or. en
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(Houdt verband met het amendement op artikel 4, lid 1).

Motivering

Als het algemene toepassingsterrein wordt uitgebreid tot onderdelen voor het aanpassen van de 
functionele aspecten of het verbeteren van de capaciteit, dan moet dit in de daarmee 
corresponderende vrijstelling tot uiting komen. 

Amendement 31

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Onverlet het bepaalde in artikel 6, 
geldt lid 1bis voor EEA van de 
categorieën 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 en 10 zoals 
vermeld in Bijlage I, die op de markt 
worden gebracht vanaf […*]
* op te nemen datum: 42 maanden na 
inwerkingtreding richtlijn.

Or. en

Motivering

De nieuwe beperkingen voor gehalogeneerde stoffen en materialen dienen oorspronkelijk 
uitsluitend van toepassing te zijn voor bepaalde categorieën EEA, en met een adequate 
overgangstijd. Naar analogie met BGS 1.0 moeten de nieuwe beperkingen binnen een periode 
van drieënhalf jaar na inwerkingtreding gelden voor de categorieën 1-7 en 10, Bedrijven die 
EEA van de categorieën 3 en 4 verkopen streven naar beëindiging van het gebruik van de 
desbetreffende gehalogeneerde stoffen uiterlijk voor 2012. Daarom moet het voor fabrikanten 
van andere EEA mogelijk zijn een dergelijke geleidelijke beëindiging in 2014 te bereiken terwijl 
ze daarbij de tijd hebben vrijstellingen overeenkomstig artikel 5 aan te vragen.

Amendement 32

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 ter. Lid 1 is niet van toepassing op 
reserveonderdelen voor de reparatie en 
het hergebruik van:
a) vóór [...*] in de handel gebrachte EEA;
b) EEA waarvoor vrijstelling is verleend 
en die voor het verstrijken van die 
uitzondering in de handel is gebracht.
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* op te nemen datum: 42 maanden na 
inwerkingtreding richtlijn.

Or. en

Motivering

De vrijstelling voor reserveonderdelen voor EEA die voor de toepassing van de nieuwe 
beperkingen op de markt zijn gebracht of voor EEA die al een vrijstelling hebben en op de markt 
werden gebracht voordat deze vrijstelling was afgelopen moet op analoge wijze voor de nieuwe 
beperkingen gelden.

Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 4 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Lid 1 geldt niet voor de in de bijlagen V 
en VI genoemde toepassingen.

6. Lid 1 geldt niet voor de in de bijlagen V,
VI en VI bis genoemde toepassingen.

Or. en

(Houdt verband met de amendementen op artikel 2, lid 1, Bijlage I en Bijlage VI bis, die het 
toepassingsgebied open maken.)

Motivering

De invoering van een open toepassingsgebied vereist een afzonderlijke bijlage zodat vrijstelling 
kan worden verleend voor toepassingen die niet onder het verbod vallen van artikel 4, lid 1,voor 
EEA die momenteel niet onder het toepassingsgebied van de BGS-richtlijn vielen omdat ze niet 
tot een van de 10 eerste categorieën behoorden.

Amendement 34

Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 4 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

(Houdt verband met het amendement waarmee artikel 6 van de BGS-richtlijn in gewijzigde vorm 
opnieuw wordt opgenomen-)

Motivering

De BGS is een richtlijn die zich op een onderwerp richt: het aan banden leggen van gevaarlijke 
stoffen in EEA. Het is het niet aanvaardbaar de bevoegdheid voor besluiten die de essentie van 
de BGS raken aan de comitéprocedure over te laten, laat staan aan een methodologie in de 
comitéprocedure die nog omschreven moet worden, temeer daar de wetgever de Commissie
duidelijk het mandaat heeft gegeven dergelijke voorstellen overeenkomstig de 
medebeslissingsprocedure (artikel 6)te doen. Als aldus zou worden gehandeld, dan zou dat 
betekenen dat nu geen nieuwe beperkingen worden opgelegd, hetgeen tegen de aanbevelingen 
van de studie van de Commissie ingaat. Om de BGS-dynamiek te behouden, moeten de nieuwe 
beperkingen nu worden vastgesteld en niet worden uitgesteld tot een niet nader bepaald tijdstip 
in de toekomst.

Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De Commissie mag alleen de bevoegdheid hebben in de comitéprocedure de vrijstellingen aan te 
passen aan de vooruitgang in wetenschap en techniek. 
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Amendement 36

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) eventuele noodzakelijke wijzigingen 
aan bijlage II;

Schrappen

Or. en

(Houdt verband met de amendementen op artikel 2, lid 1, Bijlage I en Bijlage VI bis, die het 
toepassingsgebied open maken.)

Motivering

Als bijlage II wordt geschrapt is het ook niet nodig deze volgens de comitéprocedure te wijzigen.

Amendement 37

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Het gebied waarop de vrijstellingen betrekking hebben moet zo duidelijk mogelijk worden 
afgebakend. De invoering van een open toepassingsgebied vereist een afzonderlijke bijlage zodat 
vrijstelling kan worden verleend voor toepassingen die niet onder het verbod vallen van artikel 
4, lid 1,voor EEA die momenteel niet onder het toepassingsgebied van de BGS-richtlijn vielen 
omdat ze niet tot een van de 10 eerste categorieën behoorden.

Amendement 38

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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Or. en

Motivering

Het al dan niet beschikbaar zijn van voldoende vervangende stoffen mag geen ja- of nee-
criterium voor een vrijstelling zijn. Omdat vrijstellingen kunnen worden verlengd bestaat de 
kans dat bedrijven die vervangende stoffen aanbieden niet investeren in een productievergroting, 
omdat de marktsituatie onduidelijk is. Als er niet voldoende vervangingsmiddelen beschikbaar 
zijn, dan moet een overgangsperiode mogelijk zijn tussen het verlopen van een vrijstelling en het 
werkelijke einde van de vrijstelling om tijd te hebben voor de noodzakelijke verhoging van de 
productie. Het is niet noodzakelijk "betrouwbaarheid" als afzonderlijk criterium in te voeren, 
omdat betrouwbaarheid reeds onder de veiligheidsoverwegingen van het derde streepje valt.

Amendement 39

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

- de vervanging houdt voor het milieu, de 
gezondheid en veiligheid van de 
consument waarschijnlijk meer nadelen 
dan voordelen in voor het milieu, de 
gezondheid en/of de veiligheid van de 
consument, gebaseerd op een 
levenscyclusbeoordeling waar dit relevant 
is;

Or. en

Motivering

Het is vast EG-beleid om een einde te maken aan het gebruik van zware metalen waar dat 
mogelijk is, waarbij de daaraan verbonden kosten en moeite op de koop toe worden genomen. 
De invoering van sociaal-economische aspecten als mogelijke rechtvaardiging voor 
vrijstellingen zou een eind aan dit beleid maken. Bovendien zijn dergelijke aspecten zeer moeilijk 
te onderzoeken, laat staan te verifiëren. Zoals bij alle innovatie zijn voor de omschakeling op 
veilige alternatieven investeringen vereist. Maar wanneer deze alternatieven zijn vastgesteld en 
hun productie is uitgebreid dalen de kosten snel en wegen de voordelen tegen de nadelen op. 
Sociaal-economische overwegingen mogen daarom alleen een rol spelen als er een besluit over 
de duur van een vrijstelling moet worden genomen. 
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Amendement 40

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De Commissie heeft nu verschillende voorstellen voor vrijstellingen in één pakket opgenomen. 
Het pakket wordt als een geheel in de comitéprocedure besproken. Op die wijze worden 
besluiten over vrijstellingen, die in essentie volkomen onafhankelijk van elkaar zijn, met elkaar
verbonden, waardoor het risico van politisering of verkeerde compromissen ontstaat. Bij 
besluiten over vrijstellingen - en het schrappen van vrijstellingen - moeten de vrijstellingen op 
hun eigen merites worden beoordeeld en niet aan andere vrijstellingen worden gekoppeld. 

Amendement 41

Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 5 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Niettegenstaande de opneming van 
materialen en componenten in de bijlagen 
V, VI of V bis moeten de marktdeelnemers 
alle noodzakelijke maatregelen nemen ter 
beperking van de blootstelling van 
consumenten, werknemers en het milieu 
aan de stoffen die zijn opgenomen in 
bijlage IV in materialen en componenten 
van EEA tot een niveau dat zo laag als 
technisch en in de praktijk mogelijk is.

Or. en

Motivering

Hier moet duidelijk worden gesteld dat een vrijstelling van het verbod in artikel 4 de 
marktdeelnemers niet ontslaat van de plicht de blootstelling aan deze stoffen gedurende de 
gehele levenscyclus te beperken. Dezelfde verplichting geldt voor stoffen van zeer ernstige zorg 
waaraan op grond van REACH (artikel 60, lid 10) een vergunning werd toegekend.
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Amendement 42

Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 5 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Maatregelen die worden vastgesteld 
overeenkomstig lid 1, onder b), gelden 
voor een periode van ten hoogste vier jaar
waarover per geval een besluit wordt 
genomen, en kunnen worden vernieuwd. 
Der Commissie houdt rekening met 
sociaal-economische gevolgen wanneer zij 
een besluit neemt over de duur van een 
vrijstelling. De Commissie neemt niet later 
dan zes maanden voordat een vrijstelling 
verloopt een besluit over 
vernieuwingsaanvragen die uiterlijk 18 
maanden voor het verstrijken van een 
vrijstelling zijn ingediend. Indien de 
Commissie van oordeel is dat er voor 
certificatieprocedures overeenkomstig de 
regelgeving of waarborging van de 
beschikbaarheid van voldoende 
vervangende stoffen meer tijd nodig is 
dan de tijd vóór het aflopen van de 
vrijstelling, dan staat zij een 
overgangsperiode na het aflopen van de 
vrijstelling toe. De duur van de 
overgangsperiode wordt per geval
vastgesteld en mag niet meer dan 18 
maanden na het aflopen van de 
vrijstelling bedragen.
Die maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen, worden vastgesteld 
overeenkomstig de regelgevingsprocedure 
met toetsing van artikel 18, lid 2.

Or. en

Motivering

De marktdeelnemers wensen rechtszekerheid over de vraag of een vrijstelling wel of niet wordt 
verlengd. Daarom moet de Commissie gebonden zijn aan een termijn voor haar besluiten. Om 
tijd te hebben voor een juiste aanpassing na het verlopen van de vrijstelling (bijvoorbeeld voor 
certificatieprocedures, beschikbaarheid van voldoende vervangende stoffen) kan een 
overgangsperiode van 18 maanden worden vastgesteld. Dit resulteert in een overgangsperiode 
van maximaal 24 maanden, waardoor de marktdeelnemers naar hun eigen opvattingen 
voldoende tijd voor aanpassingen hebben. Bij het nemen van een besluit over de duur van een 
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vrijstelling moet met sociaal-economische overwegingen rekening worden gehouden. 

Amendement 43

Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 5 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Alvorens de bijlagen V, VI en VI bis te 
wijzigen, raadpleegt de Commissie onder 
andere de marktdeelnemers, recycleerders, 
verwerkers, milieuorganisaties en 
werknemers- en consumentenverenigingen.
Commentaar dat de Commissie in het 
kader van dergelijke raadplegingen 
ontvangt wordt openbaar gemaakt en 
doorgezonden aan het in artikel 18, lid 1, 
bedoelde comité. Commissie stelt een 
overzicht van de ontvangen informatie 
samen en maakt dit openbaar.

Or. en

Motivering

Er moet duidelijk worden gemaakt welke bijlagen de Commissie volgens de comitéprocedure kan 
wijzigen. De term " marktdeelnemer" moet worden gebruikt, gezien de verandering van de 
definities. In het laatste gedeelte worden de bepalingen van de BGS- richtlijn in gewijzigde vorm 
weer opgenomen voor een codificatie van de huidige praktijk van raadpleging van de 
betrokkenen. 

Amendement 44

Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 5 – lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en
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Motivering

REACH en BGS kennen een verschillende benadering van de beperking van chemische stoffen. 
Zij moeten elkaar aanvullen. Daarom moeten materialen of componenten die zijn opgenomen in 
de Bijlagen V en VI (en VI bis) niet worden vrijgesteld van de vergunningseisen op grond van 
REACH.

Amendement 45

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt nadere bepalingen vast 
voor:

Uiterlijk [...*] stelt de Commissie nadere 
bepalingen vast voor:
* op te nemen datum: 18 maanden na 
inwerkingtreding richtlijn.

Or. en

Motivering

Om voor rechtszekerheid voor de marktdeelnemers te zorgen moeten de desbetreffende 
uitvoeringsmaatregelen niet laten worden vastgesteld dan het tijdstip waarop de nieuwe 
bepalingen van toepassing worden.

Amendement 46

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

- aanvragen voor een vrijstellingsregeling, 
met inbegrip van het formaat ervan en, 
naast de uitgebreide begeleiding die de 
Commissie geeft, de soorten verifieerbare 
informatie die bij de indiening van een 
aanvraag moeten worden verschaft, zoals 
een analyse van de alternatieven op 
levenscyclusbasis en, indien passende 
alternatieven voorhanden zijn, een 
vervangingsplan conform Verordening 
(EG) nr. 1907/2006, dat ook de 
overgangstermijnen vermeldt die nodig 
zijn voor certificatie overeenkomstig de 
regelgeving en de levering van voldoende, 
geschikte alternatieven.

Or. en
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Motivering

Op de aanvragers rust de bewijslast als zij om een vrijstelling vragen. In de gedetailleerde 
regels die nog door de Commissie moeten worden vastgesteld moet worden gevraagd om 
documentatie en informatie die uniform is voor allen en die te beoordelen en te verifiëren is. De 
aanvragers moeten een uitgebreide begeleiding krijgen. Omdat de mogelijkheid is geschapen 
een overgangsperiode te laten gelden na het aflopen van een vrijstelling, om voldoende tijd te 
hebben voor certificatieprocedures en aanpassing van de levering van alternatieve stoffen, moet 
de informatie daarover bij de aanvraag van een vrijstelling worden verstrekt.

Amendement 47

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

-de inachtneming van de 
maximumconcentraties van artikel 4, lid 2, 
onder andere door middel van de 
omschrijving van een de minimis volume 
en specifieke regels voor coatings van 
oppervlakken. Verificatieprocedures voor 
een verbod op gechloreerde en 
gebromeerde stoffen moeten gebaseerd 
worden op bestaande internationale 
industrienormen met betrekking tot het 
broom- en/of chloorgehalte.

Or. en

Motivering

De invoering van een de minimus volume zou kunnen helpen bij het onderzoek of een bepaalde 
maximumconcentratie binnen de normen blijft. Er moeten specifieke regels komen voor de wijze 
waarop wordt toegezien op de beperkingen voor coatings, aangezien het behandelde oppervlak 
een betere referentie kan bieden dan het volume. Het onderzoek of low halogen EEA aan de 
normen voldoen zou gemakkelijker en goedkoper zijn indien bij een eerste controle zou worden 
gekeken naar het gehalte aan broom of chloor, en niet naar het gehalte aan bepaalde 
gehalogeneerde verbindingen. Er bestaan reeds talloze internationale normen die van deze 
benadering gebruik maken (bijvoorbeeld IPC-4101 voor laminaten van PCB's en IEC 61249 
voor gedrukte bedradingen).
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Amendement 48

Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 bis
Herziening

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 49

Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 6 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 ter
Aanpassing aan REACH

Indien in verordening (EG) nr. 1907/2006 
nieuwe beperkingen of nieuwe verboden 
ten aanzien van gevaarlijke stoffen in 
EEA worden opgenomen, dan worden de 
desbetreffende bijlagen van onderhavige 
richtlijn dienovereenkomstig gewijzigd. 
Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen, worden vastgesteld volgens de in 
artikel 18, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en
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Motivering

Er moet een mechanisme worden ingevoerd waarmee het mogelijk is beperkingen of een 
goedgekeurde geleidelijke beperking van het gebruik, zoals vastgesteld in het kader van REACH, 
over te brengen naar de BGS.

Amendement 50

Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 7 – inleidende formule (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat:
(Op grond van dit amendement zullen 
dienovereenkomstige veranderingen in het 
gehele artikel noodzakelijk zijn: de leden 
worden punten en hun grammaticale 
structuur zal moeten worden aangepast.) 

Or. en

(Dit geldt ook voor de artikelen 8, 9 en 10.)

Motivering

Dit is de correctie van een redactionele vergissing in het Commissievoorstel. Een richtlijn kan 
niet direct verplichtingen aan marktdeelnemers opleggen. Zij kan alleen verplichtingen aan de 
lidstaten opleggen die ervoor moeten zorgen dat de marktdeelnemers bepaalde maatregelen 
nemen.

Amendement 51

Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 7 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De fabrikanten stellen de vereiste 
technische documentatie op en voeren de 
in module A van bijlage II bij Besluit nr. 
768/2008/EG vastgestelde interne 
productiecontrole uit of laten deze 
uitvoeren. 

2. De fabrikanten stellen de vereiste 
technische documentatie op en voeren de 
in module A van bijlage II bij Besluit nr. 
768/2008/EG vastgestelde interne 
productiecontrole uit of laten deze 
uitvoeren, tenzij op grond van specifieke 
wetgeving technische documentatie en 
interne controleprocedures vereist zijn die 
tenminste zo streng zijn als de in deze 
module opgenomen procedure.

Wanneer met die procedure is aangetoond Wanneer met deze procedures is 
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dat EEA aan de toepasselijke eisen voldoet, 
stellen de fabrikanten een EG-
conformiteitsverklaring op en brengen zij 
de CE-markering aan.

aangetoond dat EEA aan de toepasselijke 
eisen voldoet, stellen de fabrikanten een 
EG-conformiteitsverklaring op en brengen 
zij de CE-markering aan.

Or. en

Motivering

Indien een vergelijkbare wetgeving reeds van toepassing is (bijvoorbeeld voor medische 
apparatuur), en wanneer deze tenminste de elementen bevat die gespecificeerd worden in Bijlage 
VII, dan moet het toegestaan zijn de conformiteitsverklaring op grond van die wetgeving voor te 
leggen om bureaucratie te vermijden.

Amendement 52

Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 7 – lid 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. Indien dit rekening houdend met de 
gevaren voor de gezondheid van de mens, 
het milieu of een ecologisch verstandige 
nuttige toepassing en verwijdering van een 
product passend wordt geacht, voeren de 
fabrikanten steekproeven uit op de op de 
markt gebrachte EEA, onderzoeken zij 
klachten, non-conforme producten en 
teruggeroepen EEA en houden daarvan zo 
nodig een register bij, en houden de 
distributeurs op de hoogte van dergelijk 
toezicht.

Or. en

Motivering

De BGS-richtlijn is vastgesteld om de gevaren voor de menselijke gezondheid en het milieu aan 
te pakken, met name aan het einde van de levenscyclus van apparatuur, die het gevolg zijn van 
het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen of materialen in EEA. Dit moet in de redactie van 
dit artikel tot uiting komen.
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Amendement 53

Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 7 – lid 7 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De fabrikanten vermelden hun naam, 
geregistreerde handelsnaam of hun 
geregistreerde merknaam en het 
contactadres op de EEA, of wanneer dit 
niet mogelijk is, op de verpakking of in een 
bij de EEA gevoegd document. Het adres 
moet één plaats aangeven waarop de 
fabrikant kan worden gecontacteerd.

7. De fabrikanten vermelden hun naam, 
geregistreerde handelsnaam of hun 
geregistreerde merknaam en het 
contactadres op de EEA, of wanneer dit 
niet mogelijk is, op de verpakking of in een 
bij de EEA gevoegd document. Indien op 
grond van specifieke vigerende wetgeving 
dergelijke eisen al bestaan, dan zijn in 
plaats daarvan de eisen van die wetgeving 
van toepassing. Het adres moet één plaats 
aangeven waarop de fabrikant kan worden 
gecontacteerd.

Or. en

Motivering

Als er al een vergelijkbare wetgeving bestaat, bijvoorbeeld voor medische apparatuur, dan 
moeten de eisen van die wetgeving van toepassing zijn.

Amendement 54

Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 7 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

De conformiteitsbasis moet de onderhavige richtlijn zijn, die relevante verwijzingen bevat naar 
de communautaire harmonisatiewetgeving, en niet alleen deze. (Rest van de motivering niet van 
toepassing op de Nederlandse versie.)

Amendement 55

Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een fabrikant kan via een schriftelijk 
mandaat een gemachtigde aanstellen.

1. Een fabrikant beschikt over de 
mogelijkheid een gemachtigde aan te 
stellen via een schriftelijk mandaat.

De verplichtingen uit hoofde van artikel 7, 
lid 1, en de opstelling van technische 
documentatie kunnen geen deel uitmaken 
van het mandaat van de gemachtigde.

De verplichtingen uit hoofde van artikel 7, 
lid 1, en de opstelling van technische 
documentatie kunnen geen deel uitmaken 
van het mandaat van de gemachtigde.

Or. en

Motivering

Verandering van de redactie als gevolg van het nieuwe inleidende gedeelte (zie amendement 50).

Amendement 56

Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 8 – lid 2 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) hij houdt de EG-conformiteitsverklaring 
en de technische documentatie ten minste 
gedurende 10 jaar nadat de EEA voor het 
laatst door de fabrikant of importeur op 
de markt is gebracht ter beschikking van 
de nationale toezichtautoriteiten;

Or. en

Motivering

Voor de periode van 10 jaar is een duidelijk startpunt noodzakelijk. 
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Amendement 57

Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De importeurs vermelden hun naam, 
geregistreerde handelsnaam of hun 
geregistreerde merknaam en het 
contactadres op de EEA, of wanneer dit 
niet mogelijk is, op de verpakking of in een 
bij de EEA gevoegd document. Indien op 
grond van specifieke vigerende wetgeving 
dergelijke eisen al bestaan, dan zijn in 
plaats daarvan de eisen van die wetgeving 
van toepassing.

Or. en

Motivering

Als er al een vergelijkbare wetgeving bestaat, bijvoorbeeld voor medische apparatuur, dan 
moeten de eisen van die wetgeving van toepassing zijn.

Amendement 58

Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 9 – lid 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Indien dit gelet op de risico's van de 
EEA passend wordt geacht, voeren de 
importeurs met het oog op de bescherming 
van de gezondheid en veiligheid van de 
consumenten, steekproeven uit op de op de 
markt gebrachte EEA, onderzoeken zij 
klachten, non-conforme apparatuur en 
teruggeroepen apparatuur en houden zij 
daarvan zo nodig een register bij, en
houden zij de distributeurs op de hoogte 
van dit toezicht.

5. Indien dit gelet op de gevaren voor de 
gezondheid van de mens, het milieu of een 
ecologisch verstandige nuttige toepassing 
en verwijdering van de EEA passend 
wordt geacht, voeren de importeurs 
steekproeven uit op de op de markt 
gebrachte EEA, onderzoeken zij klachten, 
non-conforme apparatuur en teruggeroepen 
apparatuur en houden zij daarvan zo nodig 
een register bij, en houden zij de 
distributeurs op de hoogte van dit toezicht.

Or. en

Motivering

De BGS-richtlijn is vastgesteld om de gevaren voor de menselijke gezondheid en het milieu aan 
te pakken, met name aan het einde van de levenscyclus van apparatuur, die het gevolg zijn van 
het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen of materialen in EEA. Dit moet in de redactie van 
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dit artikel tot uiting komen.

Amendement 59

Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 9 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Voor de periode van 10 jaar is een duidelijk startpunt noodzakelijk. 

Amendement 60

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Dit is de correctie van een vergissing in het Commissievoorstel. 
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Amendement 61

Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een importeur of distributeur wordt voor 
de toepassing van deze richtlijn als een 
fabrikant beschouwd en hij moet aan de in 
artikel 7 vermelde verplichtingen van de 
fabrikant voldoen wanneer hij EEA onder 
zijn eigen naam of merknaam in de handel 
brengt of reeds in de handel gebrachte EEA 
zodanig wijzigt dat de conformiteit met de 
toepasselijke eisen in het gedrang kan 
komen.

De lidstaten zorgen ervoor dat een 
importeur of distributeur voor de 
toepassing van deze richtlijn als een 
fabrikant wordt beschouwd en dat hij aan 
de in artikel 7 vermelde verplichtingen van 
de fabrikant voldoet wanneer hij EEA 
onder zijn eigen naam of merknaam in de 
handel brengt of reeds in de handel 
gebrachte EEA zodanig wijzigt dat de 
conformiteit met de toepasselijke eisen in 
het gedrang kan komen.

Or. en

Motivering

Dit is de correctie van een redactionele vergissing in het Commissievoorstel (zie amendement 
50). Een richtlijn kan niet rechtstreeks aan marktdeelnemers verplichtingen opleggen. Zij kan 
alleen de lidstaten verplichten ervoor te zorgen dat de marktdeelnemers bepaalde maatregelen 
nemen.

Amendement 62

Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Marktdeelnemers delen, op verzoek, aan de 
markttoezichtautoriteiten gedurende een 
periode van 10 jaar mee:

De lidstaten zorgen ervoor dat de 
marktdeelnemers, op verzoek, aan de 
markttoezichtautoriteiten gedurende een 
periode van 10 jaar meedelen:

Or. en

Motivering

Dit is de correctie van een redactionele vergissing in het Commissievoorstel (zie amendement 
50). Een richtlijn kan niet rechtstreeks aan marktdeelnemers verplichtingen opleggen. Zij kan 
alleen de lidstaten verplichten ervoor te zorgen dat de marktdeelnemers bepaalde maatregelen 
nemen.
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Amendement 63

Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De structuur van de EG-
conformiteitsverklaring komt overeen met 
het model en bevat de in bijlage VII 
vermelde elementen en wordt voortdurend 
bijgewerkt. 

2. De structuur van de EG-
conformiteitsverklaring komt overeen met 
het model en bevat de in bijlage VII 
vermelde elementen en wordt voortdurend 
bijgewerkt. Zij wordt vertaald in een taal 
of in talen die wordt/worden vereist door 
de lidstaat waar het product door een 
fabrikant, importeur of distributeur op de 
markt wordt gebracht of leverbaar is.

Or. en

Motivering

Indien een vergelijkbare wetgeving reeds van toepassing is (bijvoorbeeld voor medische 
apparatuur), en wanneer deze tenminste de elementen bevat die gespecificeerd worden in Bijlage
VII, dan moet het toegestaan zijn de conformiteitsverklaring op grond van die wetgeving voor te 
leggen om bureaucratie te vermijden. De EG-conformiteitsverklaring moet beschikbaar zijn in 
de respectieve officiële talen van elke lidstaat waar de EEA op de markt wordt gebracht of op de 
markt verkrijgbaar is.

Amendement 64

Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De CE-markering wordt gevolgd door 
het identificatienummer van de 
aangemelde instantie wanneer een 
dergelijke instantie betrokken is bij de 
productiecontrolefase.

Schrappen

Het identificatienummer van de 
aangemelde instantie wordt aangebracht 
door die instantie zelf dan wel 
overeenkomstig haar instructies door de 
fabrikant of diens gemachtigde.

Or. en
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Motivering

Dit is de correctie van een vergissing in het Commissievoorstel. Er zijn geen aangemelde 
instanties voor de BGS.

Amendement 65

Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 16 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Het moet mogelijk zijn op de relevante niveaus (materialen, componenten of gehele producten) 
aan te tonen dat aan de eisen is voldaan. Indien zulke proeven of metingen worden uitgevoerd, 
kan er alleen van uitgegaan worden dat aan de eisen wordt voldaan als de desbetreffende 
onderdelen daadwerkelijk bij de proeven of metingen zijn goedgekeurd. Wordt een proef 
overeenkomstig de normen uitgevoerd, dan betekent dat niet automatisch dat de proef met succes 
is doorlopen.

Amendement 66

Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 16 bis
Formeel bezwaar tegen geharmoniseerde 

normen
1. Wanneer een lidstaat of de Commissie 
van mening is dat een geharmoniseerde 
norm niet alle eisen afdekt die hij moet 
afdekken, die beschreven zijn in 
[artikel 4], legt de Commissie of die 
lidstaat de aangelegenheid met 
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vermelding van argumenten voor aan het 
bij artikel 5 van Richtlijn 98/34/EG 
ingestelde comité. Het comité brengt na 
raadpleging van de relevante Europese 
normalisatie-instanties onverwijld advies 
uit.
2. De Commissie beslist op basis van het 
advies van het comité of zij de 
referentienummers van de betrokken 
geharmoniseerde norm in het 
Publicatieblad van de Europese Unie 
bekendmaakt, niet bekendmaakt, met 
beperkingen bekendmaakt, handhaaft, 
met beperkingen handhaaft of intrekt.
3. De Commissie brengt de betrokken 
Europese normalisatie-instelling op de 
hoogte en verzoekt zo nodig om 
herziening van de betrokken 
geharmoniseerde normen.

Or. en

Motivering

Stemt volledig overeen met artikel R9 van Besluit nr. 768/2008/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 9 juli 2008 betreffende een gemeenschappelijk kader voor het verhandelen van 
producten. Op grond van dat wetgevingskader is het voor een lidstaat of de Commissie mogelijk 
formeel bezwaar tegen een geharmoniseerde norm te maken.

Amendement 67

Voorstel voor een richtlijn 
Artikel 20 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dienen uiterlijk op [18 
maanden na de bekendmaking van deze 
richtlijn in het Publicatieblad van de 
Europese Unie] de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen vast te 
stellen en bekend te maken om aan deze 
richtlijn te voldoen. Zij delen de 
Commissie de tekst van die bepalingen 
onverwijld mede, alsmede een tabel ter 
weergave van het verband tussen die 
bepalingen en deze richtlijn.

De lidstaten dienen uiterlijk op [18 
maanden na de bekendmaking van deze 
richtlijn in het Publicatieblad van de 
Europese Unie] de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen vast te 
stellen en bekend te maken om aan deze 
richtlijn te voldoen. Zij delen de 
Commissie de tekst van die bepalingen 
onverwijld mede, alsmede een tabel ter 
weergave van het verband tussen die 
bepalingen en deze richtlijn.

Zij passen die bepalingen toe met ingang 
van […].

Zij passen die bepalingen toe met ingang 
van [...*].
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18 maanden na de bekendmaking in het 
Publicatieblad van de Europese Unie.

Or. en

Motivering

De Commissie heeft niet aangegeven wanneer de bepalingen van kracht worden, omdat zij dit 
aan de wetgever wilde overlaten. In hun ogen is het niet noodzakelijk de toepassing van de 
maatregelen tot na de omzetting in nationaal recht uit te stellen. Daarom het voorstel dat de 
lidstaten de bepalingen vanaf 18 maanden na publicatie van de richtlijn toepassen. 

Amendement 68

Voorstel voor een richtlijn 
Bijlage I

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Categorieën elektrische en elektronische 
apparatuur waarop deze richtlijn van 
toepassing is

Categorieën elektrische en elektronische 
apparatuur waarop deze richtlijn van 
toepassing is

1. Grote huishoudelijke apparaten 1. Grote huishoudelijke apparaten
2. Kleine huishoudelijke apparaten 2. Kleine huishoudelijke apparaten
3. IT- en telecommunicatieapparatuur 3. IT- en telecommunicatieapparatuur
4. Consumentenapparatuur 4. Consumentenapparatuur
5. Verlichtingsapparatuur 5. Verlichtingsapparatuur
6. Elektrisch en elektronisch gereedschap 
(uitgezonderd grote, niet-verplaatsbare 
industriële installaties)

6. Elektrisch en elektronisch gereedschap

7. Speelgoed, ontspannings- en 
sportapparatuur

7. Speelgoed, ontspannings- en 
sportapparatuur

8. Medische hulpmiddelen 8. Medische hulpmiddelen
9. Meet- en regelapparatuur met inbegrip 
van industriële meet- en regelapparatuur

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

10. Automaten 10. Automaten
11. Andere elektrische en elektronische 
apparatuur die niet in een van de 
bovenstaande categorieën vallen

Or. en

Motivering

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

Amendement 69

Voorstel voor een richtlijn 
Bijlage II

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze bijlage schrappen

Or. en

Motivering

De BGS-richtlijn moet voor alle EEA gelden en niet alleen voor bepaalde categorieën. Bijlage II 
is verwarrend: er wordt gezegd dat het een " bindende lijst producten" is, maar toch is deze lijst 
niet uitputtend, en geeft slechts bepaalde voorbeelden: "apparaten, waaronder". Dit biedt geen 
oplossing voor het probleem van verschillende interpretaties van de categorieën. Bijlage II moet 
worden weggelaten, en in plaats daarvan moet de algemene definitie van EEA van toepassing 
zijn.

Amendement 70

Voorstel voor een richtlijn 
Bijlage III

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In artikel 4, lid 7, bedoelde stoffen In artikel 6 bis bedoelde stoffen
1. Hexabroomcyclododecaan ((HBCDD) 1. Arseenverbindingen
2. Bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) 2. Beryllium en berylliumverbindingen 
3. Butylbenzylftalaat (BBP) 3. Antimoontrioxide
4. Dibutylftalaat (DBP) 4. Dinickeltrioxide

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

Or. en

Motivering

De studie waarvoor de Commissie opdracht heeft gegeven, vermeldt een reeks "gevaarlijke 
stoffen in EEA die hoge prioriteit verdienen" en welke "mogelijk ernstige schade aan mens en 
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milieu kunnen toebrengen". Hiertoe behoren de stoffen van 1-5 hierboven. Hiervoor adviseerde 
de studie etikettering of "momenteel geen maatregelen noodzakelijk". Voor organische 
broomverbindingen en organische chloorverbindingen beval de studie een geleidelijke 
gebruiksbeëindiging van de gehele groep aan. Bij de komende evaluatie van de richtlijn moeten 
vooral deze stoffen met hoge prioriteit worden beoordeeld en ook de organische 
broomverbindingen en organische chloorverbindingen die nog niet zijn voorgedragen voor 
toevoeging aan Bijlage IV.

Amendement 71

Voorstel voor een richtlijn 
Bijlage IV

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

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

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

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

Deel B
Broomhoudende brandvertragers (0,1%)
Chloorhoudende brandvertragers (0,1%)
Polyvinylchloride (PVC) (0,1 %)
Chloorhoudende plastificeermiddelen 
(0,1%)
Bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) (0,1%)
Butylbenzylftalaat (BBP) (0,1%)
Dibutylftalaat (DBP) (0,1%)

Or. en

Motivering

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

Amendement 72

Voorstel voor een richtlijn 
Bijlage V – inleidende formule (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tenzij anders vermeld, moet op […*] een 
einde komen aan de in deze Bijlage 
beschreven toepassingen.
* op te nemen datum: 48 maanden na 
inwerkingtreding richtlijn

Or. en

Motivering

De afloopdatum voor toepassingen die niet onder het verbod in artikel 4, lid 1 vallen, moet 
duidelijk worden vermeld om misverstanden te voorkomen.

Amendement 73

Voorstel voor een richtlijn 
Bijlage VI – inleidende formule (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tenzij anders vermeld, moet vier jaar na 
de in artikel 4, lid 3 bedoelde data een 
einde komen aan de in deze Bijlage 
beschreven toepassingen.

Or. en

Motivering
De afloopdatum voor toepassingen die niet onder het verbod in artikel 4, lid 1 vallen, moet 
duidelijk worden vermeld om misverstanden te voorkomen. Omdat verschillende subcategorieën 
producten van de categorieën 8 en 9 op verschillende tijdstippen onder de richtlijn komen te 
vallen, moeten de in artikel 4, lid 3, genoemde data als referentie dienen.
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Amendement 74

Voorstel voor een richtlijn 
Bijlage VI bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Bij invoering van een open toepassingsgebied is een afzonderlijke bijlage noodzakelijk met het 
oog op toepassingen die vrijgesteld zijn van het verbod in artikel 4, lid 1 voor EEA die thans niet 
onder de BGS-richtlijn vielen omdat ze niet tot een van de tien eerste categorieën behoorden. 
Voor dunnefilmzonnecellen die gebruik maken van cadmium telluride moet een uitzondering 
worden gemaakt omdat de nadelige gevolgen van vervanging (gebruik van meer energie-
intensieve, technologisch minderwaardige alternatieven) opwegen tegen de nadelen van 
vervanging (geen gebruik van cadmium).

Amendement 75

Voorstel voor een richtlijn 
Bijlage VII – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Indien van toepassing, vermelding van 
de toegepaste geharmoniseerde normen of 
van de specificaties waarop de 
conformiteitsverklaring betrekking heeft:

6. Indien van toepassing, vermelding van 
de toegepaste geharmoniseerde normen of 
van de technische specificaties waarop de 
conformiteitsverklaring betrekking heeft:

Or. en

Motivering

Aanpassing als gevolg van de invoering van het begrip "technische specificatie". 
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Amendement 76

Voorstel voor een richtlijn 
Bijlage VII – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit is de correctie van een vergissing in het Commissievoorstel. Er zijn geen aangemelde 
instanties voor de BGS.
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TOELICHTING

"Sommige vooraanstaande bedrijven zijn vrijwillig een stap verdergegaan in het 
proces naar de geleidelijke beëindiging van de toepassing van broomhoudende en 
chloorhoudende organische stoffen, maar dat is niet genoeg om de problemen in de 
aanvoerketen op te lossen. Wij zijn van oordeel dat alleen wetgeving ertoe kan leiden 
dat in de gehele aanvoerketen geleidelijk een eind komt aan de toepassing van 
gevaarlijke stoffen en dat er producten worden vervaardigd die vrij zijn van 
dergelijke stoffen. Om recht te doen aan het voorzorgsbeginsel en blijk te geven van 
verantwoord ondernemerschap zal Acer proactief steun verlenen aan EGS 2.0 met 
haar verbod op alle organische broomhoudende en chloorhoudende stoffen."

Acer Environment Progress - Halogen Free Products1

1. Achtergrond

Volgens een raming van de Commissie wordt ieder jaar alleen al in de EU 9,3 miljoen ton aan 
elektrische en elektronische apparatuur (EEA) per jaar verkocht, waarvan grote huishoudelijke 
apparaten en IT- en telecommunicatieapparatuur het grootste deel uitmaken. Omdat de markt 
blijft groeien en de innovatiecycli steeds korter worden, worden apparaten sneller vervangen, 
waardoor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) de snelst groeiende 
afvalstroom is geworden. De hoeveelheid AEEA zal voor 202 naar schatting tot 12,3 miljoen 
ton toenemen.

AEEA vormen een complexe afvalstroom, die verschillende gevaarlijke stoffen bevat. Deze 
stoffen, of hun omzettingsproducten, kunnen in het milieu vrijkomen en kunnen schade 
veroorzaken aan de gezondheid van de mens, in het bijzonder wanneer deze stoffen niet op de 
juiste manier worden behandeld. De gevaren voor de menselijke gezondheid en het milieu 
worden nog verder vergroot door recycling of activiteiten in verband met een nuttig gebruik in 
de ontwikkelingslanden.

Overeenkomstig artikel 174, lid 2, van het Verdrag moet schade aan het milieu met voorrang 
aan de bron worden bestreden. In de hiërarchie in de kaderrichtlijn afvalstoffen wordt 
prioriteit gegeven aan de preventie, die onder meer wordt omschreven als het vaststellen van 
maatregelen ter voorkoming van de vorming van afval, die het gehalte van schadelijke stoffen in 
materialen en producten verminderen.

De huidige in 2003 goedgekeurde BGS-richtlijn, die gebaseerd was op een voorstel uit 2000, 
richtte zich op de geleidelijke stopzetting van het gebruik van een eerste serie gevaarlijke stoffen 
in EEA, namelijk bepaalde zware metalen en twee groepen broomhoudende brandvertragers.  
Het resultaat was dat de hoeveelheid van deze stoffen die verwijderd werd en mogelijk in het 
milieu terechtkwam met meer dan 100.000 ton verminderde.

De BGS-richtlijn was een belangrijk instrument om voor fabrikanten niet alleen een Europese 
standaard, maar een wereldwijde norm vast te stellen. De richtlijn heeft de voortzetting van de 
ontwikkeling van nieuwe producten niet in de weg gestaan, maar juist het omgekeerde is het 

                                               
1 http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability_main04-3.htm. De Acer Group is een familie van 
vier merken – Acer, Gateway, Packard Bell en eMachines. De groep staat derde op de wereldranglijst van 
leveranciers van PC-apparatuur en is de nummer twee voor notebooks. De inkomsten bedragen in 2008 US$ 16,65 
miljard.
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geval geweest - producten werden herontworpen om aan de BGS- richtlijn te voldoen. 
Bovendien gaat een groot aantal bedrijven nog verder dan dat om geleidelijk een streep te zetten 
onder de toepassing van gehalogeneerde verbindingen.

2. Belangrijkste punten

Deze herschikking is een belangrijke kans om deze vooruitgang nog verder door te zetten. Uw 
rapporteur zal zich vooral concentreren op een toelichting op de nieuwe beperkingen die worden 
voorgesteld, aangezien hierom speciaal werd gevraagd in het debat in de commissievergadering 
van 4 november 2009. 

De andere voornaamste punten, zoals
- open werkingssfeer (artikel 2),
- de differentiatie tussen de BGS-richtlijn en REACH (overweging 8 en artikel 4, lid 7), 
- wijzigingen van de vrijstellingscriteria (artikel 5, lid 1),
- criteria voor het nemen van een besluit over de duur van een vrijstelling/overgangsperioden 

(artikel 5, lid 2),
- medebeslissing voor toekomstige beperkingen in plaats van comitéprocedure (artikel 6)
worden voldoende toegelicht in de motiveringen bij de desbetreffende amendementen. 

Voorstellen voor specifieke bepalingen inzake nanomaterialen zullen 1 januari 2010 naar 
aanleiding van een verdere evaluatie van de situatie worden toegevoegd.

3. Nieuwe beperkingen

Het probleem van de gevaarlijke stoffen in EEA, vooral bij de afvalbehandeling, is niet opgelost 
met de BGS-richtlijn 1.0. Dit was voor de cowetgever al in 2003 duidelijk. In artikel 6 van de 
BGS-richtlijn wordt de Commissie er expliciet toe verplicht te onderzoeken of het haalbaar is 
andere gevaarlijke stoffen en materialen die in EEA worden gebruikt te vervangen en 
voorstellen te doen om de toepassingssfeer van artikel 4 zo nodig uit te breiden.

a) Bewijzen over de negatieve gevolgen van gehalogeneerde brandvertragers en PVC

De Commissie verrichte geen studies naar andere gevaarlijke stoffen en materialen. Zij vroeg het 
Öko-Institut te kijken naar stoffen die nog niet onder de regelgeving van de BGS-richtlijn vallen, 
stoffen te selecteren die eventueel onder de BGS-richtlijn zouden kunnen gaan vallen, eventuele 
vervangende stoffen te evalueren en beleidsmogelijkheden voor iedere in aanmerking komende 
stof1 voor te stellen. Het Öko-Institut beoordeelt al sinds 2005 vrijstellingen van artikel 4 voor de 
Commissie, zodat het als autoriteit op het gebied van BGS-beperkingen kan worden beschouwd.

Gehalogeneerde brandvertragers

In de studie wordt het volgende vermeld: 

"de groep organische stoffen die broom of chloor bevatten is in de onderhavige studie aan de 
orde gekomen en de auteurs van de studie bevelen met klem aan geleidelijk een einde te 
maken aan het gebruik van deze stoffen in EEA". 

De voornaamste redenen daarvoor zijn: 
                                               
1 http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/pdf/hazardous_substances_report.pdf.
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- de mogelijkheid van de vorming van dioxines en furanen bij ongecontroleerde verbranding 
(per ongeluk optredende branden) en bij verbranding met andere stoffen bij lagere 
temperaturen of in niet goed functionerende verbrandingsinstallaties,

- de vorming van dioxines en furanen en verdere gevaarlijke verbrandingsproducten kan alleen 
worden vermeden door toepassing van geavanceerde verwijderingstechnologieën.

Deze geavanceerde technologieën bestaan echter zelfs nog niet in alle lidstaten van de EU, 
laat staan in de ontwikkelingslanden. Waar ze wel bestaan, bestaat geen verplichting ze 
daadwerkelijk voor deze afvalstromen te gebruiken.

Verdere redenen voor een beëindiging van de toepassing zijn te vinden in de toelichting van het 
Commissievoorstel inzake AEEA en BGS van 13 juni 20001: 

"Gehalogeneerde stoffen in AEEA, met name broomhoudende brandvertragers, vormen 
eveneens een probleem bij de ... kunststoffenrecycling. In verband met het risico dat er 
dioxinen en furanen vrijkomen, houden recyclingbedrijven zich meestal niet bezig met de 
recycling van brandwerende kunststoffen uit AEEA. Gezien het ontbreken van een goede 
identificatie van kunststoffen die brandvertragers bevatten, en de bijbehorende moeilijkheid 
om brandwerende kunststoffen van gewone kunststoffen te onderscheiden, verwerken de 
meeste recyclingbedrijven helemaal geen kunststoffen die afkomstig zijn van AEEA."

Het gebruik van gehalogeneerde brandvertragers is een directe belemmering voor de 
recycling van kunststoffen in AEEA in het algemeen. 

De bovenstaande problemen zijn niet verdwenen door beëindiging van het gebruik van slechts 
twee groepen broomhoudende brandvertragers (PBDE's en PBB's) tot op heden: 

PVC

De Commissie doet de volgende aanbevelingen: 

"De gebruiksbeëindiging van PVC moet… prioriteit hebben boven selectieve 
risicobeheersmaatregelen ter waarborging van een beperkte emissie van PVC, PVC-
toevoegingen en van gevaarlijke verbrandingsproducten."

De problemen met PVC-afval in het algemeen zijn door de Commissie al in 2000, gebaseerd op 
vijf studies, goed gedocumenteerd: Naar de bevindingen werd expliciet verwezen in de 
toelichting bij het voorstel van 2000: 

AEEA bevat aanzienlijke hoeveelheden PVC2. Er zijn heel wat bewijzen dat PVC niet geschikt 
is voor verbranding, met name vanwege de hoeveelheid en het gevaarlijke karakter van de
rookgasresiduen die bij de verbranding ontstaan3. Bovendien wordt in brede kring ingezien 
dat weekmakers, vooral ftalaten, afkomstig van de storting van PVC, in het milieu 
terechtkomen, waar ze nadelige gevolgen voor de gezondheid van de mens en voor het milieu 

                                               
1 COM(2000)0347.
2 Volgens M. Rohr, Umwelt Wirtschaftsforum, nr. 1, 1992, bestaat meer dan 20% van het in EEA gebruikte plastic 
uit PVC.
3 Milieuaspecten van PVC (Kopenhagen, 1996), standpunt document van Nederland inzake PVC van het Deense 
Milieubeschermingsbureau (Den Haag, 1997), Ministerie van Huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. De 
invloed van PVC op de hoeveelheid en gevaarlijkheid van rookgasresiduen bij verbranding, Studie voor DG ENV, 
Berin Technologies, 2000.
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kunnen hebben1. Ook is het zo, dat PVC-afval, met name uit AEEA, momenteel slechts in zeer 
geringe hoeveelheden wordt gerecycleerd2.

Helaas kwam het bewijs over PVC te laat om in de BGS-richtlijn te worden opgenomen. Maar 
het probleem bestaat nog steeds – en het moet nu worden aangepakt!

b) Maatregelen van fabrikanten

De fabrikanten van elektronische apparatuur doorzagen de algemene problemen met 
gehalogeneerde stoffen al in 2003. Vooraanstaande bedrijven namen individuele maatregelen ter 
omschakeling op low halogen (producten vrij van gehalogeneerde brandvertragers en PVC)3. Er 
is thans een wereldomspannend initiatief in deze richting, dat tamelijk vergevorderd is4. Volgens 
Greenpeace bedraagt het marktaandeel van dergelijke producten al 50% voor mobiele telefoons 
(Nokia, Sony Ericsson en Apple), terwijl de verwachting is dat het voor nieuwe PC's in de 
komende een tot twee jaar de 40% zal overschrijden (Acer en HP). Dit initiatief geldt ook voor 
de aanvoerketen (d.w.z. fabrikanten van plasticcomponenten), wat ook weer gevolgen heeft voor 
fabrikanten van EEA van andere categorieën.

Als de elektronica-industrie met haar zeer complexe producten de komende jaren op low halogen
kan omschakelen, dan moet het voor onder meer de dynamische witgoedsector geen probleem 
zijn dit ook te doen. Zo biedt Electrolux in Zweden PVC-vrije koelkasten aan5. 

Worden dergelijke maatregelen in het ontwerpstadium genomen, dan veroorzaken ze volgens de 
industrie geen extra kosten. Daarentegen kan men zeggen dat ze de maatschappij voor 
aanzienlijke kosten in de zin van schade aan de gezondheid en het milieu behoeden. Om hier 
echter succes te hebben moeten de marktdeelnemers zekerheid hebben, die het best met behulp 
van een duidelijk wetgevingskader kan worden verschaft.

c) Bewijzen betreffende vervangende stoffen

Gehalogeneerde brandvertragers
De Commissie wijst erop dat met behulp van de beschikbare gegevens geen besluiten over 
verdere beperkingen op gehalogeneerde brandvertragers kunnen worden genomen. Tevens 
verklaart zij dat er "enige" informatie over de vervangende stoffen beschikbaar is en dat 
"vaststaat dat zij niet sommige van de gevaren veroorzaken (zoals persistentie, bioaccumulatie 
of toxiciteit voor de halogeenvrije brandvertragers)"6.

Jarenlang bestond een dergelijke controverse over deca-BDE. Nadat zij geen aandacht had 
besteed aan het bestaan van veiliger vervangingsstoffen moest de Commissie in een studie in 
2007 toegeven dat er "vervangingsmiddelen op de markt bestaan… en dat uit gegevens uit de 
litteratuur blijkt dat de eventuele nadelige gevolgen voor het milieu en de gezondheid van de mens 
van althans sommige vervangers wellicht minimaal zijn"7.

                                               
1 Het gedrag van PVC bij storting, Studie voor DG ENV, Argus in samenwerking met Universiteit Rotstock, 1999.
2 Prognos, Studie voor DG ENV, Mechanische regeling van PVC-afval, januari 2000.
3 http://www.greenpeace.org/international/campaigns/toxics/electronics/how-the-companies-line-up
4 http://thor.inemi.org/webdownload/newsroom/Presentations/NEPCON_China_2009/HFR-Free_Conversion.pdf
5 http://www.electrolux.se/node38.aspx?productID=18360.
6 Commission Impact Assessment of the RoHS recast, SEC(2008)2930
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008SC2930:EN:NOT.
7 http://ecb.jrc.ec.europa.eu/documents/Existing-Chemicals/Review_on_production_process_of_decaBDE.pdf.
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Daarom is de Commissie ten aanzien van deca-BDE van mening dat het op grond van "de nog 
bestaande onzekerheid over zijn toxiciteit en omzetting in andere verboden producten, en over de 
beschikbaarheid in de handel van vervangende stoffen gerechtvaardigd is het verbod op deze 
stof te handhaven"1.

Het is moeilijk in te zien waarom dezelfde analyse in het ene geval (deca-BDE) tot een verbod zou 
moeten leiden, maar in een ander, vergelijkbaar geval (andere gehalogeneerde brandvertragers) niet.

PVC
De Commissie betwist in haar effectbeoordeling niet dat er veiliger vervangende stoffen voor 
PVC beschikbaar zijn, maar gaat alleen op kostenvraagstukken in. Als de externe kosten van 
PVC aan het gebruik zouden worden toegerekend, zou de toepassing prohibitief duur zijn. Het 
feit dat PVC goedkoop is, kan niet als argument tegen vervanging worden gebruikt wanneer er 
aanzienlijke externe kosten ontstaan als gevolg van de veelvuldige goed gedocumenteerde 
problemen met de behandeling van PVC-afval. 

4. Conclusies

Voorkomen is beter dan genezen Het verdient de voorkeur milieuproblemen bij de wortel aan te 
pakken – zoals dit ook als prioriteit door het Verdrag wordt erkend en zoals het ook in de 
kaderrichtlijn afvalstoffen in de praktijk wordt gebracht.

Daarom stelt uw rapporteur, zich baserend op 
a) studies van de Commissie over de BGS-richtlijn, PVC en gehalogeneerde brandvertragers, 
b) maatregelen van de marktdeelnemers en 
c) informatie over vervangende stoffen 
gefaseerd een einde te maken aan het gebruik van broomhoudende en chloorhoudende 
brandvertragers alsmede aan dat van PVC en gevaarlijke PVC-toevoegingen.

                                               
1 Commission Impact Assessment of the RoHS recast, SEC(2008)2930.


