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Alkusanat
Ensimmäisen RoHS-direktiivin myötä otettiin jo merkittäviä askeleita haitallisten aineiden käytön rajoittamisessa 
sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Epävarmuudet direktiivin soveltamisalassa sekä säännösten ja määritelmien epä-
täsmällisyys, erot jäsenmaiden suhtautumisessa vaatimustenmukaisuuteen ja mahdolliset päällekkäisyydet muun 
kemikaalilainsäädännön kanssa johtivat direktiivin tarkistamiseen. 

Heinäkuussa 2011 julkaistiin uudelleenlaadittu RoHS-direktiivi (RoHS II), joka ulottaa ensimmäisen RoHS-direktii-
vin ainerajoitukset kaikkiin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin. Teknologiateollisuus ry julkaisi vuonna 2007 käytän-
nönläheisen perusoppaan RoHS-direktiivin soveltamisessa ja monet toimijat tuntevat jo RoHS-sääntelyn perusteet. 
Tämän oppaan tarkoituksena onkin auttaa Teknologiateollisuuden jäsenyrityksiä RoHS II  direktiivin aiheuttamien 
muutosten ymmärtämisessä. 

RoHS II -direktiivi pannaan toimeen kansallisesti tammikuussa 2013. Yritysten on kuitenkin hyvä varautua direk-
tiivin soveltamiseen ajoissa. RoHS II -direktiivi jättää vielä tässä vaiheessa avoimia kysymyksiä ja tulkinnanvaraa. 
Monet asiat ja käytännöt kuitenkin tarkentunevat, kun direktiiviä aletaan soveltaa. Myös direktiivin ja sen osien 
uudelleentarkastelun myötä soveltaminen todennäköisesti selkeytyy. RoHS II -direktiivin toimivuuden edistämisek-
si yritysten, järjestöjen ja viranomaisten välinen yhteistyö on tärkeää.  

Tämä opas on laadittu erityisesti sähköistä käyttöä varten ja se sisältää runsaasti linkkejä, joiden avulla pääsee 
helposti tarkistamaan asioita suoraan liitteenä olevasta direktiivitekstistä tai oppaan muista kohdista. Tärkeät 
määräajat on koottu taulukoihin ja oppaan liitteisiin on kerätty direktiivitekstin lisäksi lisätietoa RoHS-direktiivin 
kehityksestä, RoHS II -direktiivin aikatauluista ja viittauksista muihin säädöksiin sekä muutoksista komiteamenet-
telyyn. 

Oppaan on laatinut projekti-insinööri Heli Rimppi Teknologiateollisuus ry:stä.

Helsingissä syyskuussa 2011

Carina Wiik
carina.wiik@teknologiateollisuus.fi

www.teknologiateollisuus.fi/ymparisto
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1 Johdanto
RoHS I -direktiivi (Restriction of Hazardous Substances) 2002/95/EY tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoit-
tamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa astui voimaan 13.2.2003. Sen ainerajoitukset koskevat laitteita, jotka 
on saatettu markkinoille 1.7.2006 jälkeen. RoHS I -direktiivi pantiin kansallisesti toimeen valtioneuvoston asetuk-
sella 853/2004. Direktiivin asettamat lyijyn, elohopean, kadmiumin, kuudenarvoisen kromin ja kahden bromatun 
palon estoaineen rajoitukset ovat vaikuttaneet laajasti, niin EU:ssa kuin sen ulkopuolellakin, sähkö- ja elektroniik-
kalaitteiden suunnitteluun, tuotantoon, testaukseen ja laadunhallintaan sekä tiedonhallintaan koko toimitusket-
jussa. Teknologiateollisuus ry on julkaissut kattavan perusoppaan RoHS I -direktiivin mukaiseen toimintaan (katso 
luku 7 Lisätietoa). 

RoHS I -direktiivi on kehittynyt vuosien varrella: sen liitettä, jossa luetellaan ainerajoitusten poikkeukset, muutettiin 
kaikkiaan 11 kertaa ja direktiivitekstiä kahdesti. Tämän oppaan liitteessä 1 on esitetty taulukko RoHS-direktiivin 
muutoksista ja niihin liittyvistä kansallisista säädöksistä. 

Joulukuussa 2008 komissio antoi ehdotuksen uudelleenlaadituksi RoHS-direktiiviksi. Tuloksena syntyi RoHS II, 
direktiivi 2011/65/EU, joka julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 1.7.2011 ja astui voimaan 21.7.2011. RoHS II 
-direktiiviteksti on nähtävissä tämän oppaan liitteessä 2. RoHS II on harmonisointidirektiivi eli sillä pyritään yhden-
mukaistamaan RoHS-lainsäädäntö EU:n alueella. Tavoitteena on, että vaatimukset ovat jokaisessa jäsenvaltiossa 
samanlaiset ja että tuotteet voivat liikkua vapaasti sisämarkkinoilla. Direktiivin vaatimukset on toimeenpantava 
kansallisella lainsäädännöllä 2.1.2013 mennessä. RoHS II -direktiiviin on sisällytetty vaatimus direktiivin uudel-
leentarkastelusta: komission on uudelleentarkasteltava direktiiviä kymmenen vuoden kuluttua voimaantulosta, 
eli 22.7.2021 mennessä (24 artikla). 

RoHS II -direktiivin tavoitteena on RoHS I:n tapaan ihmisten terveyden ja ympäristön suojelun edistäminen ja säh-
kö- ja elektroniikkalaiteromun hyödyntäminen ja loppukäsittely ympäristöä säästävästi, mihin pyritään rajoittamal-
la vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (1 artikla). RoHS-direktiiviin on tehty merkittäviä 
muutoksia:

•	 Soveltamisala	on	avoin	–	kaikki	sähkö-	ja	elektroniikkalaitteet	tiettyjä	poikkeuksia	lukuun	ottamatta	kuu-
luvat soveltamisalaan.

•	 Uudessa	RoHS-direktiivissä	ei	ole	enää	soveltamisalan	yhteydessä	viittausta	direktiiviin	2002/96/EY	sähkö-	
ja elektroniikkalaiteromusta eli WEEE-direktiiviin (Waste Electrical and Electronic Equipment).

•	 WEEE-direktiivistä	irrottamisen	myötä	RoHS	II	-direktiivi	sisältää	RoHS	I	-direktiiviin	verrattuna	huomatta-
vasti lisää tarkentavia määritelmiä.

•	 Direktiivissä	on	esitetty	toimijoiden	velvollisuudet.
•	 Laitteilta	vaaditaan	CE-merkintä	ja	vaatimustenmukaisuusvakuutus.
•	 Direktiivissä	on	määritelty	aikataulut	 ja	aikarajat	mm.	direktiivin	uudelleentarkastelulle	 ja	vapautuksille	

aine rajoituksista. Aikatauluista on esitetty yhteenveto liitteessä 3.
•	 Poikkeuksia	ainerajoituksista	voidaan	myöntää	delegoiduilla	säädöksillä.

Tässä RoHS-oppaassa käydään läpi direktiivin muutokset. Opas ei ole kattava ohje direktiivin mukaiseen toimin-
taan vaan direktiivitekstiä tulisi tarkastella sen rinnalla. Oppaan teksti on linkitetty liitteessä 2 olevaan direktiivi-
tekstiin. Uuden RoHS-direktiivin liitteessä VIII on esitetty vastaavuustaulukko, jossa verrataan keskenään vanhan 
ja uuden RoHS-direktiivin artikloita ja liitteitä, mistä voi olla apua muutosten ymmärtämisessä. Tämän oppaan 
liitteessä 4 on listaus niistä EU-säädöksistä, joihin RoHS II -direktiivissä viitataan. Säädöksiin on myös linkit.

Käytettäessä oppaan tekstissä termiä laitteet tarkoitetaan sähkö- ja elektroniikkalaitteita. Viitattaessa pelkästään 
liitteeseen tarkoitetaan tämän oppaan liitettä. Mikäli viitataan direktiivin liitteeseen, direktiivi mainitaan viittauk-
sessa.

1  Johdanto
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2 Soveltamisala
Soveltamisalasta säädetään RoHS II -direktiivin 2 artiklassa. Soveltamisalaan kuuluvat sähkö- ja elektroniikka-
laiteluokat on lueteltu direktiivin liitteessä I. Uudessa RoHS-direktiivissä ei ole enää soveltamisalan yhteydessä 
viittausta direktiiviin 2002/96/EY sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta eli WEEE-direktiiviin. Kolmen vuoden kulut-
tua direktiivin voimaantulosta, 22.7.2014 mennessä, komissio tarkastelee tarvetta muuttaa RoHS II -direktiivin 
soveltamisalaa (24 artikla). Uudelleentarkastelun yhteydessä saatetaan direktiivin soveltamisalaan lisätä laitteita 
esimerkiksi luvun 2.2 listalta.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet: Laitteita, jotka tarvitsevat sähkövirtaa tai sähkömagneettisia kenttiä toimiakseen 
kunnolla sekä laitteita, joita käytetään kyseisten virtojen ja kenttien tuottamiseen, siirtämiseen ja mittaamiseen. 
Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vaihtojännite on enintään 1 000 volttia ja tasajännite enintään 1 500 volttia. 
(3(1) artikla). 
Tarvitseminen: Laite tarvitsee sähkövirtaa tai sähkömagneettisia kenttiä voidakseen toimia vähintään yhdessä 
käyttötarkoituksessaan (3(2) artikla).

2.1  Soveltamisalaan kuuluvat laitteet

RoHS II -direktiivin liitteen I mukaan soveltamisalaan kuuluvat seuraavat sähkö- ja elektroniikkalaitteiden luokat:
1. Suuret kodinkoneet
2.	Pienet	kodinkoneet
3. Tieto- ja teletekniset laitteet
4. Kuluttajaelektroniikka
5. Valaistuslaitteet
6. Sähkö- ja elektroniikkatyökalut
7. Lelut, vapaa-ajan- ja urheiluvälineet
8. Lääkinnälliset laitteet (katso määritelmä liitteestä 4)
9. Tarkkailu- ja valvontalaitteet, mukaan lukien teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteet
10. Automaatit
11. Muut sähkö- ja elektroniikkalaitteet, jotka eivät kuulu edellä mainittuihin luokkiin

Teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteet ovat yksinomaan teollisuus- tai ammattikäyttöön suunniteltuja laitteita 
(3(24)artikla).

Luokat 8, 9 ja 11 ovat RoHS I -direktiiviin verrattuna uusia. Luokan 11 lisäämisen myötä uudessa RoHS-direktiivissä 
on avoin soveltamisala. Käytännössä direktiivi siis koskee kaikkia tuotteita, joissa on sähköisiä toimintoja. Tämä 
tarkoittaa myös sellaisia tuotteita, joiden pääasiallinen käyttö ei liity sähköiseen toimintoon, mutta joita mainos-
tetaan sähköisellä lisätoiminnolla: tällaisia tuotteita voi löytyä esimerkiksi huonekalujen, vaatteiden, kenkien ja 
lelujen joukosta. Lisäksi direktiivin ainerajoitukset koskevat laitteiden varaosia ja liitäntäjohtoja (4.1 artikla). Myös 
luokkien 8, 9 ja 11 laitteiden varaosat ja liitäntäjohdot tulevat uusina mukaan direktiivin soveltamisalaan.

Varaosa: Erillinen osa, jolla voidaan korvata sähkö- ja elektroniikkalaitteen osa, jota ilman laite ei voi toimia tarkoi-
tuksenmukaisesti. Laitteen toimivuus palautuu tai paranee, kun osa korvataan varaosalla (3(27) artikla).
Liitäntäjohto liittää sähkö- ja elektroniikkalaitteen pistorasiaan tai kahden tai useamman laitteen toisiinsa. Liitän-
täjohdon nimellisjännite on alle 250 volttia (3(5) artikla).

Määritelmän mukaan liitäntäjohtojen nimellisjännite on alle 250 volttia. Myös ne johdot tai kaapelit, joiden 
nimellis jännite on suurempi kuin 250 volttia, mutta enintään 1 000 volttia (vaihtojännite) tai 1 500 volttia (tasa-
jännite), kuuluvat RoHS II -direktiivin soveltamisalaan.

2  Soveltamisala
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2.2  Laitteet, jotka eivät kuulu soveltamisalaan 

Direktiiviä ei sovelleta seuraaviin laitteisiin (2.4 artikla):

•	 jäsenvaltioiden	 turvallisuusetujen	 turvaamiseen	 tarvittavat	 laitteet	mukaan	 lukien	 aseet,	 ammukset	 ja	
sotatarvikkeet

•	 laitteet,	jotka	on	suunniteltu	lähetettäväksi	avaruuteen
•	 laitteet,	jotka	on	erityisesti	suunniteltu	ja	asennetaan	osiksi	direktiivin	soveltamisalan	ulkopuolisiin	laittei-

siin ja jotka voivat täyttää tehtävänsä ainoastaan kyseisten laitteiden osina ja jotka voidaan korvata vain 
samalla erityisesti suunnitellulla laitteella (esimerkiksi autoradio)

•	 suuret	kiinteät	teollisuuden	työkoneet
•	 suuret	kiinteästi	asennetut	laitteistot
•	 kuljetusvälineet	henkilöiden	tai	tavaroiden	kuljetuksessa	–	ei-tyyppihyväksytyt	kaksipyöräiset	ajoneuvot	

kuitenkin kuuluvat direktiivin soveltamisalaan (esimerkiksi sähköpolkupyörä)
•	 yksinomaan	ammattikäyttöön	tarkoitetut	liikkuvat	työkoneet
•	 aktiiviset	implantoitavat	lääkinnälliset	laitteet	(katso	määritelmä	liitteestä 4)
•	 aurinkosähköpaneelit	 ammattihenkilöiden	 suunnittelemissa,	 kokoamissa	 ja	pysyvään	käyttöön	asenta-

missa julkisissa, kaupallisissa, teollisissa ja kotitalouksien energiantuotantojärjestelmissä
•	 erityisesti	T&K-tarkoituksiin	suunnitellut,	yrityskäyttöön	tarkoitetut	laitteet.

Suuri kiinteä teollisuuden työkone: 
Sellaisten koneiden, laitteiden ja/tai komponenttien suurikokoinen yhdistelmä,
- jotka toimivat yhdessä tiettyä käyttötarkoitusta varten,
- jotka ammattihenkilöt asentavat pysyvästi ja purkavat tietyssä paikassa ja
- joita ammattihenkilöt käyttävät ja huoltavat teollisuustuotantolaitoksessa tai tutkimus- ja kehittämis keskuksessa 

(3(3) artikla).

Suuri kiinteästi asennettu laitteisto: 
Sellainen monentyyppisten laitteiden ja tilanteesta riippuen muiden kojeiden suurikokoinen kokoonpano, jonka
-  ammattihenkilöt ovat koonneet ja asentaneet pysyvään käyttöön ennalta määritellyssä ja tarkoitukseen varatus-

sa paikassa
-  ammattihenkilöt aikanaan purkavat (3(4) artikla).

Yksinomaan ammattikäyttöön tarkoitettu liikkuva työkone:
-  Mukana on teholähde.
-  Toiminta edellyttää joko liikkuvuutta tai jatkuvaa tai lähes jatkuvaa liikkumista usean määrätyn paikan välillä 

työn kuluessa.
-  Tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön (3(28) artikla).

2  Soveltamisala
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3 Ainerajoitukset
3.1  Rajoitetut aineet ja enimmäispitoisuudet

RoHS I -direktiivissä rajoitetut aineet ja niiden sallitut enimmäispitoisuudet ovat säilyneet ennallaan RoHS II -direk-
tiivissä, jossa ne on esitetty liitteessä II:

Taulukko 1. Rajoitettujen aineiden sallitut enimmäispitoisuudet painoprosentteina homogeenisessa 
materiaalissa

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

Homogeeninen materiaali: Kauttaaltaan tasakoosteinen materiaali tai materiaalien yhdistelmästä koostuva mate-
riaali, jota ei voida jakaa tai erottaa eri materiaaleiksi mekaanisin toimin, kuten kiertämällä, leikkaamalla, murs-
kaamalla, jauhamalla tai hankaamalla (3(20) artikla).

Komissio antaa delegoiduilla säädöksillä säännöt enimmäispitoisuuksien noudattamiseksi (4.2 artikla). Lisätietoa 
delegoiduista säädöksistä on liitteessä 5. 

3.2  Laitteiden ainerajoitusten voimaantulo

RoHS	II	-direktiivin	mukaiset	ainerajoitukset	soveltamisalan	laiteluokille	1–7	ja	10	ovat	olleet	sellaisenaan	voimassa	
jo 1.7.2006 jälkeen markkinoille saatetuille laitteille. RoHS II -direktiivin uusille laiteluokille on siirtymäajat. RoHS-
direktiivin soveltamisalan uusien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden (luokka 11) on yleisesti ottaen oltava RoHS II:n 
vaatimusten mukaisia 22.7.2019 alkaen (2.2 artikla). Soveltamisalan uusiin luokkiin 8 ja 9 kuuluvien laitteiden on 
kuitenkin oltava ainerajoitusten mukaisia jo aikaisemmin taulukon 2 mukaisesti (4.3 artikla). 

Taulukko 2. Ainerajoitusten voimaanastumispäivämäärät RoHS II -direktiiviin kuuluville laitteille 
(2.2 artikla, 4.3 artikla)

Laiteluokka Ainerajoitus voimaan
1. Suuret kodinkoneet 1.7.2006
2.	Pienet	kodinkoneet	 1.7.2006
3. Tieto- ja teletekniset laitteet 1.7.2006
4. Kuluttajaelektroniikka 1.7.2006
5. Valaistuslaitteet 1.7.2006
6. Sähkö- ja elektroniikkatyökalut 1.7.2006
7. Lelut, vapaa-ajan- ja urheiluvälineet 1.7.2006
8. Lääkinnälliset laitteet (katso määritelmä liitteestä 4) 22.7.2014
 -> 8. In vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet 22.7.2016
9. Tarkkailu- ja valvontalaitteet 22.7.2014
 -> 9. Teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteet 22.7.2017
10. Automaatit 1.7.2006
11. Muut sähkö- ja elektroniikkalaitteet, jotka eivät kuulu edellä mainittuihin luokkiin  22.7.2019

3  Ainerajoitukset
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3.3  Laitteiden varaosien ja liitäntäjohtojen ainerajoitusten voimaantulo

Ainerajoitukset koskevat myös RoHS II -direktiivin soveltamisalaan kuuluvien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vara-
osia ja liitäntäjohtoja (4.1 artikla).

Varaosa: Erillinen osa, jolla voidaan korvata sähkö- ja elektroniikkalaitteen osa, jota ilman laite ei voi toimia tarkoi-
tuksenmukaisesti. Laitteen toimivuus palautuu tai paranee, kun osa korvataan varaosalla. (3(27) artikla).
Liitäntäjohto liittää sähkö- ja elektroniikkalaitteen pistorasiaan tai kahden tai useamman laitteen toisiinsa. Liitän-
täjohdon nimellisjännite on alle 250 volttia (3(5) artikla). Liitäntäjohdot ovat usein selvästi osa tuotetta, johon 
kuuluvat päälaite ja sen mukana tulevat oheistarvikkeet, kuten liitäntäjohdot. Liitäntäjohtoja voidaan myös myydä 
yksittäin, ja komission tulkinnan mukaan tällaisten johtojen tulee jo olla RoHS I -direktiivin ainerajoitusten mukai-
sia (katso komission FAQ-dokumentti). 

RoHS II -direktiivin ainerajoitukset eivät koske ennen 1.7.2006 markkinoille saatettujen laitteiden varaosia tai 
liitäntäjohtoja niin kuin eivät tällaisia laitteitakaan (4.4 artikla).	Luokkien	1–7	ja	10	varaosat	kuuluivat	jo	RoHS	I	
-direktiiviin,	 ja	niiden	ainerajoitukset	astuivat	voimaan	1.7.2006.	Luokkien	1–7	 ja	10	 laitteiden	 liitäntäjohtojen	
ainerajoitukset ovat myös jo voimassa. 

Artiklassa 4.4 on annettu RoHS II -direktiivin soveltamisalan uusien luokkien 8 ja 9 laitteiden varaosien ja liitän-
täjohtojen ainerajoitusten voimaanastumispäivämäärät. Kyseisten luokkien 8 ja 9 laitteiden varaosien ja liitän-
täjohtojen ainerajoitukset astuvat voimaan samaan aikaan kuin laitteiden ainerajoitukset. Luokan 11 laitteiden 
liitäntäjohtojen ainerajoitukset astuvat voimaan samaan aikaan kuin kyseiseen luokkaan kuuluvien laitteiden aine-
rajoitukset. Sen sijaan luokan 11 laitteiden varaosien ainerajoitusten voimaanastumispäivämäärää ei ole erikseen 
ilmoitettu direktiivissä. 

On huomattava, että pidemmät siirtymäajat koskevat vain niitä varaosia, joita voi käyttää pelkästään juuri siinä 
tietyssä sovelluksessa, jolle on annettu pidempi siirtymäaika. Jos varaosaa voidaan käyttää useammassa sovelluk-
sessa, joista yksi tai useampi kuuluu jo RoHS I -direktiivin soveltamisalaan, varaosan tulee jo olla RoHS-direktiivin 
ainerajoitusten mukainen. 

Direktiivin liitteissä III ja IV on esitetty laitteita (esimerkiksi loistelamput) ja laitteiden osia (esimerkiksi kondensaat-
torien keraamiset eristeet), joille on myönnetty määräajaksi poikkeus ainerajoituksista. Kyseisenä määräaikana 
ainerajoitukset eivät koske poikkeuslistalla olevien laitteiden osia tai niiden varaosia tai liitäntäjohtoja.

Ennen 1.7.2006 markkinoille saatetuista laitteista, joita ensimmäisen RoHS-direktiivin ainekiellot eivät vielä kos-
keneet, saa ottaa talteen varaosia ja käyttää niitä uudelleen ennen 1.7.2016 markkinoille saatettavissa laitteissa. 
Uudelleenkäytön on kuitenkin tapahduttava yritysten välisessä suljetussa palautusjärjestelmässä ja uudelleenkäy-
töstä on ilmoitettava kuluttajille (4.5 artikla).

Seuraavassa taulukossa on esitetty yhteenveto varaosien ja liitäntäjohtojen ainerajoitusten voimaanastumispäivä-
määristä.

3  Ainerajoitukset
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Taulukko 3. Laiteluokkien varaosien ja liitäntäjohtojen ainerajoitusten voimaanastumispäivämäärät 
(2.2 artikla, 4.4 artikla)

Laiteluokka Varaosien ja liitäntä- 
  johtojen ainerajoitus 
  voimaan
1.  Suuret kodinkoneet 1.7.2006
2.		 Pienet	kodinkoneet	 1.7.2006
3.  Tieto- ja teletekniset laitteet 1.7.2006
4.  Kuluttajaelektroniikka 1.7.2006
5.  Valaistuslaitteet 1.7.2006
6.  Sähkö- ja elektroniikkatyökalut 1.7.2006
7.  Lelut, vapaa-ajan- ja urheiluvälineet 1.7.2006
8.  Lääkinnälliset laitteet (katso määritelmä liitteestä 4) 22.7.2014
8.  In vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet 22.7.2016
9.  Tarkkailu- ja valvontalaitteet 22.7.2014
9.  Teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteet 22.7.2017
10. Automaatit 1.7.2006
11.  Muut sähkö- ja elektroniikkalaitteet, jotka eivät kuulu edellä mainittuihin Liitäntäjohdoille
 luokkiin 22.7.2019, varaosille 
  ei määritelty

3.4  Ainerajoitusten uudelleentarkastelu

Komissio tarkastelee perusteellisesti direktiivin liitteen II ainerajoituksia ja niiden muuttamista 3 vuoden kuluessa 
direktiivin voimaantulosta eli 22.7.2014 mennessä. Ensimmäisen tarkistuksen jälkeen komissio tarkistaa liitteen 
II ainerajoitusten luetteloa määräajoin joko omasta aloitteestaan tai jonkin jäsenvaltion ehdotuksesta. (6.1 artik-
la). On mahdollista, että liitteeseen tällöin lisätään uusia rajoitettavia aineita. Liitteen II uudelleentarkastelussa ja 
muuttamisessa otetaan huomioon ainakin seuraavat asiat (6.1 artikla):

•	 muu	kemikaalilainsäädäntö:	erityisesti	REACH-asetuksen	(EY)	N:o	1907/2006	liite	XIV	eli	luvanvaraisten	
aineiden	luettelo	ja	liite	XVII	eli	tiettyjen	vaarallisten	aineiden,	seosten	ja	tuotteiden	valmistuksen,	mark-
kinoille saattamisen ja käytön rajoitukset

•	 ”erittäin	pienikokoiset	aineet	tai	sisäiseltä	rakenteeltaan	tai	pintarakenteeltaan	erittäin	pienikokoiset	ai-
neet”	eli	nanomateriaalit	(johdanto-osan 16 kappale)

•	 aineen	mahdollinen	haitallinen	vaikutus	laitteiden	jätehuollossa,	uudelleenkäytössä	tai	materiaalinkierrä-
tyksessä

•	 aineen	mahdollinen	hallitsematon	leviäminen	ympäristöön,	hajapäästöjen	aiheutuminen	tai	vaarallisten	
jäämien tai muuntumis- tai hajoamistuotteiden syntyminen sähkö- ja elektroniikkaromun käsittelyn val-
mistelussa

•	 romun	käsittely-	ja	keräysprosessien	työntekijöiden	altistuminen	aineelle	tavalla,	jota	ei	voida	hyväksyä
•	 mahdollisuus	korvata	aine	vähemmän	haitallisella	aineella	tai	vaihtoehtoisella	tekniikalla.

RoHS II -direktiivin johdanto-osan 10 kappaleessa todetaan, että etusijalle ainerajoitusten uudelleentarkastelussa 
olisi	asetettava	heksabromisyklododekaanin	(HBCDD),	bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatin	(DEHP),	butyylibentsyyliftalaa-
tin	(BBP)	ja	dibutyyliftalaatin	(DBP)	käytöstä	aiheutuvat	riskit.

Uudelleentarkastelun aikana komissio kuulee talouden toimijoita, kierrättäjiä, käsittelijöitä sekä ympäristö-, työn-
tekijä- ja kuluttajajärjestöjä.

RoHS II -direktiivin liitteen II tarkistuksessa komissiolla on valta antaa delegoituja säädöksiä. Lisätietoa delegoiduis-
ta säädöksistä on liitteessä 5.

3  Ainerajoitukset
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4 Poikkeukset ainerajoituksista
4.1  Laitteita koskevat poikkeukset direktiivin liitteissä III ja IV

RoHS II -direktiivin liitteessä III	esitetään	kaikkia	 soveltamisalan	 luokkia	1–11	koskevat	ainerajoituksista	vapau-
tetut käyttötarkoitukset. RoHS II -direktiivin liite III vastaa RoHS I -direktiivin liitettä viimeisimmässä muodossaan 
(komission 24.9.2010 antama päätös 2010/571/EU). Liitteessä III ei vielä RoHS II -direktiivin voimaan astuessa 
ole luokkaa 11 koskevia poikkeuksia. Direktiivin liitteessä IV on esitetty uusia laiteluokkia 8 ja 9, eli lääkinnällisiä 
laitteita ja tarkkailu- ja valvontalaitteita, koskevia vapautuksia ainerajoituksista. Liitteiden III ja IV poikkeukset aine-
rajoituksista voivat koskea kokonaista sähkö- ja elektroniikkalaitetta (liitteessä III esimerkkinä lamput) tai sähkö- ja 
elektroniikkalaitteen osaa (liitteessä III esimerkkinä kondensaattorien keraamiset eristeet).

Poikkeukset	ovat	voimassa	tietyn	määräajan.	Ne	poikkeukset,	joille	ei	ole	valmiiksi	määritelty	päättymispäivämää-
rää liitteissä, ovat voimassa taulukossa 4 esitetyn aikataulun mukaisesti. Liitteen IV poikkeusten voimassaolon 
päättymiselle ei ole direktiivin voimaantullessa määritelty päivämääriä. Sen sijaan liitteessä III on jo asetettu päät-
tymispäivämäärä useiden poikkeusten voimassaololle.

Kun liitteisiin III ja IV lisätään poikkeuksia ainerajoituksista, poikkeusten voimassaoloajoista päätetään tapauskoh-
taisesti.	Kuitenkin	ylärajana	luokkien	1–7,	10	ja	11	laitteita	koskevien	poikkeusten	voimassaoloajalle	on	5	vuotta	
ja	luokkien	8–9	laitteita	koskevien	poikkeusten	voimassaoloajalle	7	vuotta	(5.2 artikla).	Päätettäessä	liitteisiin	li-
sättävien poikkeusten kestosta otetaan huomioon korvaavien aineiden saatavuus, korvaamisen sosio-ekonomiset 
vaikutukset ja mahdolliset haitalliset vaikutukset innovointiin. Komissio mukauttaa liitteitä III ja IV delegoiduilla 
säädöksillä (5.1 artikla). Lisätietoa delegoiduista säädöksistä on liitteessä 5. 

Taulukko 4. Liitteiden III ja IV poikkeusten voimassaoloajat enintään ellei lyhyempää määräaikaa ole 
asetettu (5.2 artikla)

  Voimassaoloaika  
  enintään*)
Liitteeseen III lisättävät uudet poikkeukset
	 Luokat	1–7,	10	ja	11	 5	vuotta
	 Luokat	8–9	 7	vuotta**)
Liitteeseen IV lisättävät uudet poikkeukset
	 Luokat	8–9	 7	vuotta
Liitteessä III 21.7.2011 olevat poikkeukset
	 Luokat	1–7	ja	10	(luokan	11	poikkeuksia	ei	vielä	ole	liitteessä	III)	 22.7.2016	asti
 Luokka 8 Lääkinnälliset laitteet 22.7.2021 asti
 -> Luokan 8 in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet 
   (katso määritelmä liitteestä 4) 22.7.2023 asti
 Luokka 9 Tarkkailu- ja valvontalaitteet 22.7.2021 asti
 -> Luokan 9 teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteet 22.7.2024 asti
Liitteessä IV 21.7.2011 olevat poikkeukset
 Luokka 8 Lääkinnälliset laitteet 22.7.2021 asti
 -> Luokan 8 in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet 22.7.2023 asti
 Luokka 9 Tarkkailu- ja valvontalaitteet 22.7.2021 asti
 -> Luokan 9 teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteet 22.7.2024 asti
*)   Jos poikkeuksen kohdalla ei ole määritelty päättymispäivämäärää
**)  Vain jos poikkeus koskee selvästi ainoastaan luokkaa 8 tai 9. Todennäköisesti tällaiset poikkeukset 
  kuitenkin lisätään suoraan liitteeseen IV, joten liitteen III uudet poikkeukset ovat pääsääntöisesti 
  voimassa enintään 5 vuotta.

4  Poikkeukset ainerajoituksista
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4.2  Poikkeusten ehdot

Direktiivin liitteeseen III tai IV sisällytettävien poikkeusten on täytettävä jokin seuraavista ehdoista (5.1.a artikla):

•	 Sähkö-	ja	elektroniikkalaitteiden	materiaalien	ja	komponenttien	poistaminen	tai	korvaaminen	suunnittelu-
muutoksilla tai ainerajoitusten mukaisilla materiaaleilla ja komponenteilla on tieteellisistä tai teknisistä 
syistä mahdotonta toteuttaa.

•	 Korvaavien	aineiden	luotettavuutta	ei	pystytä	varmistamaan.
•	 Korvaamisesta	ympäristölle,	terveydelle	ja	kuluttajien	turvallisuudelle	aiheutuva	kokonaishaitta	on	mer-

kittävämpi kuin kokonaishyöty.

Päätettäessä	aineiden	lisäämisestä	liitteisiin	III	ja	IV	on	otettava	huomioon	lisäksi	korvaavien	aineiden	saatavuus	ja	
korvaamisen	sosioekonomiset	vaikutukset.	Poikkeuksen	kokonaisvaikutusten	arviointiin	sovelletaan	tarvittaessa	
elinkaariajattelua.

Korvaavan aineen saatavuus: Korvaavaa ainetta pystytään valmistamaan ja toimittamaan kohtuullisessa ajassa 
verrattuna liitteessä II lueteltujen, rajoitettujen aineiden valmistamiseen ja toimittamiseen kuluvaan aikaan (3(25) 
artikla).
Korvaavan aineen luotettavuus: Todennäköisyys, jolla laitteessa käytettävä korvaava aine suorittaa onnistuneesti 
vaaditun tehtävän määrätyissä olosuhteissa määrätyn ajan (3(26) artikla).

4.3  Hakemus poikkeuksen myöntämiseksi, uusimiseksi tai peruuttamiseksi

Komissio voi talouden toimijan hakemuksen perusteella myöntää uusia poikkeuksia ainerajoituksista sekä uusia 
tai peruuttaa poikkeuksia. Tämä koskee sekä liitteen III että liitteen IV poikkeuksia (5.2 artikla). Hakemukseen vaa-
dittavat tiedot on esitetty direktiivin liitteessä V. Komissio antaa yhdenmukaistetun mallin hakemuksille ja kattavat 
ohjeet hakemusten tekemiseksi täytäntöönpanosäädöksin (5.8 artikla). Lisätietoa täytäntöönpanosäädöksistä on 
tämän oppaan liitteessä 5.

Kuvassa	1	on	esitetty	hakemusprosessin	eteneminen	haettaessa	poikkeuksen	uusimista.	Poikkeus	pysyy	voimassa,	
kunnes komissio tekee päätöksen poikkeuksen uusimisesta eli myös siinä tapauksessa, että komission päätös vii-
västyy päätöksenteon määräajasta (kuusi kuukautta ennen poikkeuksen voimassaolon päättymistä) (5.5 artikla). 
Mikäli komissio päättää talouden toimijan hakemuksen perusteella uusia poikkeuksen, poikkeuksen voimassa-
oloaika	on	luokkiin	1–7,	10	ja	11	liittyville	sovelluksille	enintään	viisi	vuotta	ja	luokkiin	8–9	liittyville	sovelluksille	
enintään seitsemän vuotta (5.2 artikla).	Edellä	mainittu	pätee	myös,	kun	myönnetään	uusi	poikkeus	luokkiin	1–7,	
10 tai 11 liittyvälle sovellukselle. Mikäli hakemus poikkeuksen uusimiseksi hylätään, ainerajoitusta on alettava 
noudattaa	viimeistään	12–18	kuukauden	siirtymäajan	jälkeen	(5.6 artikla).	12–18	kuukauden	siirtymäaikaa	nou-
datetaan myös siinä tapauksessa, että komissio hyväksyy talouden toimijan hakemuksen poikkeuksen peruutta-
miseksi.

4  Poikkeukset ainerajoituksista
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Komissio:
Ilmoitus hakemuksen 
vastaanottamisesta 

hakijalle
15 päivän kuluessa 

Komissio:
Ilmoitus hakemuksesta jäsenvaltioille,
hakemus ja muut hakijan toimittamat 

tiedot jäsenvaltioiden saataville
viipymättä

Komissio:
Julkinen 

yhteenveto 
hakemuksesta

Komissio:
Hakemuksen 

ja sen
perusteiden 

arviointi

Komissio:
Talouden toimijoiden, 

kierrättäjien, käsittelijöiden 
ja järjestöjen kuuleminen
ja näkemysten julkistus

Poikkeus 
uusitaan

Uusitun poikkeuksen
voimassaolo enintään 

5 v. luokille 1–7, 10 ja 11
7 v. luokille 8–9

 

Kuva 1. Hakemus poikkeuksen uusimiseksi (5 artiklan 3–8 kohdat)

Komissio:
Päätös hakemuksesta

Viimeistään 6 kk ennen poikkeuksen
voimassaolon päättymistä 

Komissio:
Päätös liitteen muuttamisesta

Hakemus 
hylätään 

Poikkeuksen 
voimassaolo päättyy
12–18 kk kuluttua

päätöksentekopäivästä 

Talouden toimija:
Hakemus komissiolle poikkeuksen 

(liite III tai IV) uusimiseksi liitteen V mukaisesti
Viimeistään 18 kk ennen poikkeuksen 

voimassaolon päättymistä
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5 Toimijoiden velvollisuudet
RoHS-direktiivi koskee sähkö- ja elektroniikkalaitteen koko toimitusketjua. Sen toimijoita kutsutaan RoHS II -direk-
tiivissä talouden toimijoiksi, joita ovat

•	 valmistajat	ja	valmistajien	nimittämät	valtuutetut	edustajat
•	 maahantuojat
•	 jakelijat

Uudet 3 artiklan määritelmät selkeyttävät toimijoiden rooleja:

Valmistaja valmistaa, suunnitteluttaa tai valmistuttaa sähkö- ja elektroniikkalaitteen ja markkinoi sitä omalla ni-
mellään tai tavaramerkillään (3(6) artikla).
Valtuutetulla edustajalla on valmistajan antama kirjallinen valtuutus hoitaa valmistajan puolesta tietyt tehtävät 
(3(7) artikla).
Maahantuoja saattaa kolmannesta maasta tuotavan sähkö- ja elektroniikkalaitteen EU-markkinoille 
(3(9) artikla).
Jakelija asettaa sähkö- ja elektroniikkalaitteen saataville markkinoilla (3(8) artikla).

Asettaa saataville markkinoilla: Toimittaa laite EU-markkinoille liiketoiminnan yhteydessä jakelua, kulutusta tai 
käyttöä varten maksua vastaan tai veloituksetta (3(11) artikla).
Saattaa markkinoille: Asettaa laite ensimmäistä kertaa saataville EU-markkinoilla (3(12) artikla).

Kuvassa 2 on esitetty yhteenveto siitä, millaisia laitetta koskevia vaatimuksia eri toimijoiden on otettava huomioon 
laitteen valmistus-, maahantuonti- ja jakeluvaiheessa sekä mihin on varauduttava viranomaisten taholta RoHS II:n 
myötä. Seuraavissa luvuissa on tarkempi muistilista kunkin talouden toimijan velvollisuuksista.

 

Kuva 2. RoHS II:n vaatimuksia talouden toimijoille 

Viranomaiset

Valvonta Yhteistyö Asiakirjat, 
tiedot

T  i  e  d  o  n  v  a i  h  t  o

Valmistaja
Valtuutettu edustaja

Maahantuoja
EU

Jakelija

 Valmistus Maahantuonti EU Jakelu

Laite
Ainerajoitukset
CE-merkintä

EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Tyyppi- tai sarjanumero

Valmistajan/maahantuojan tiedot
Tarvittavat asiakirjat
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5.1  Valmistaja tai valtuutettu edustaja (7–8 artikla)

•	 Suunnittelussa	ja	valmistuksessa	on	noudatettava	ainerajoituksia	(4 artikla).
•	 Muutokset	tuotteen	suunnittelussa	tai	ominaisuuksissa	ja	muutokset	yhdenmukaistetuissa	standardeis-

sa tai teknisissä eritelmissä, joiden perusteella laitteen vaatimustenmukaisuus ilmoitetaan, on otettava 
asian mukaisesti huomioon.

Yhdenmukaistettu standardi: 3(13) artikla, liite 4: viittaukset muihin säädöksiin
Tekninen eritelmä: Asiakirja, jossa määrätään tekniset vaatimukset, jotka tuotteen, prosessin tai palvelun on täy-
tettävä (3(14) artikla). Tekninen eritelmä mainitaan direktiivissä vain kerran valmistajien velvollisuuksien yhteydes-
sä. Tekninen eritelmä ei ole sama kuin tekninen asiakirja. 

•	 Valmistaja	laatii	tekniset	asiakirjat	ja	säilyttää	ne	vähintään	10	vuotta	laitteen	markkinoille	saattamisesta	
(säilytyksen voi hoitaa myös valtuutettu edustaja) ja suorittaa sisäisen tuotannonvalvontamenettelyn pää-
töksen	N:o	768/2008/EY	liitteen	II	moduulin	A	mukaisesti.

•	 Valmistaja	laatii	EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutuksen	ja	säilyttää	sen	10	vuoden	ajan	laitteen	markki-
noille saattamisesta (säilytyksen voi hoitaa myös valtuutettu edustaja). Vaatimustenmukaisuusvakuutuk-
sen myötä valmistaja on vastuussa laitteen vaatimustenmukaisuudesta (luku 6.4).

•	 Valmistaja	kiinnittää	tuotteeseen	CE-merkinnän	(luku 6.3).
•	 Valmistaja	pitää	kirjaa	vaatimustenvastaisista	laitteista	ja	laitteiden	palautuksista	ja	tiedottaa	niistä	jakeli-

joille.
•	 Laitteessa	on	oltava	tyyppi-	tai	sarjanumero,	 jonka	perusteella	sen	voi	tunnistaa.	Jos	tunnistetta	ei	ole	

mahdollista liittää itse laitteeseen, tiedon on oltava pakkauksessa tai asiakirjassa, joka toimitetaan lait-
teen mukana.

•	 Laitteessa	tai	sen	mukana	on	oltava	tieto	valmistajan	nimestä,	rekisteröidystä	tuotenimestä	tai	rekiste-
röidystä tuotemerkistä ja yhteysosoite.

•	 Jos	valmistajalla	on	aihetta	uskoa,	ettei	markkinoille	saatettu	laite	ole	vaatimusten	mukainen,	laite	on	vä-
littömästi muutettava vaatimusten mukaiseksi, poistettava markkinoilta* tai järjestettävä palautusmenet-
tely**. Toimivaltaisille viranomaisille on ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot vaatimustenvastaisuudesta ja 
toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.

•	 Valmistajan	tai	valtuutetun	edustajan	on	pyynnöstä	toimitettava	toimivaltaiselle	viranomaiselle	tarvittavat	
tiedot ja asiakirjat laitteen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi.

•	 Valmistajan	tai	valtuutetun	edustajan	on	tehtävä	toimivaltaisen	viranomaisen	pyynnöstä	yhteistyötä	toi-
missa, joilla pyritään varmistamaan laitteen vaatimustenmukaisuus.

•	 Markkinavalvontaviranomaisille	on	esitettävä	pyynnöstä	10	vuoden	ajan	laitteen	markkinoille	saattami-
sesta kaikkien niiden talouden toimijoiden tunnistetiedot, jotka ovat toimittaneet valmistajille laitteita tai 
joille valmistajat ovat toimittaneet laitteita (12 artikla).

Maahantuojaa tai jakelijaa pidetään valmistajana, kun se saattaa sähkö- ja elektroniikkalaitteen markkinoille 
omalla nimellään tai tavaramerkillään tai muuttaa jo markkinoilla olevaa laitetta tavalla, joka voi vaikuttaa vaati-
musten täyttymiseen (11 artikla).

5.2  Maahantuoja (9 artikla)

•	 Maahantuoja	varmistaa,	että	valmistaja	on	suorittanut	vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn***, 
laatinut tekniset asiakirjat, pitänyt kirjaa vaatimustenvastaisista laitteista ja laitteiden palautuksista ja tie-
dottanut niistä jakelijoille.

•	 Maahantuoja	varmistaa	myös,	että	laitteen	mukana	on	vaaditut	asiakirjat	ja	että	laitteeseen	on	kiinnitetty	
(tai laitteen mukana on) CE-merkintä (luku 6.3) sekä tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu tunnistemer-
kintä.

•	 Jos	maahantuojalla	on	aihetta	uskoa,	ettei	laite	ole	ainerajoitusten	mukainen,	sen	on	ilmoitettava	tästä	
valmistajalle ja markkinavalvontaviranomaisille. Laitetta ei saa saattaa markkinoille ennen kuin se on saa-
tettu vaatimusten mukaiseksi.

5  Toimijoiden velvollisuudet
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•	 Laitteessa	tai	sen	mukana	on	oltava	tieto	maahantuojan	nimestä,	rekisteröidystä	tuotenimestä	tai	rekis-
teröidystä tuotemerkistä ja yhteysosoite.

•	 Maahantuoja	 pitää	 kirjaa	 vaatimustenvastaisista	 laitteista	 ja	 laitteiden	palautuksista	 ja	 tiedottaa	niistä	
jakelijoille.

•	 Jos	maahantuojalla	on	aihetta	uskoa,	ettei	sen	markkinoille	saattama	laite	ole	vaatimusten	mukainen,	
laite on välittömästi muutettava vaatimusten mukaiseksi, poistettava markkinoilta* tai järjestettävä pa-
lautusmenettely**. Toimivaltaisille viranomaisille on ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot vaatimustenvas-
taisuudesta ja toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.

•	 Maahantuoja	pitää	vaatimustenmukaisuusvakuutuksen	jäljennöksen	10	vuoden	ajan	laitteen	markkinoil-
le saattamisesta markkinavalvontaviranomaisten saatavilla.

•	 Maahantuoja	varmistaa,	että	tekniset	asiakirjat	voidaan	antaa	pyynnöstä	markkinavalvontaviranomaisten	
saataville.

•	 Maahantuojan	 on	 pyynnöstä	 toimitettava	 toimivaltaiselle	 viranomaiselle	 tarvittavat	 tiedot	 ja	 asiakirjat	
laitteen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi.

•	 Maahantuojan	on	tehtävä	toimivaltaisen	viranomaisen	pyynnöstä	yhteistyötä	toimissa,	joilla	pyritään	var-
mistamaan, että maahantuojan markkinoille saattamat laitteet ovat vaatimusten mukaisia.

•	 Markkinavalvontaviranomaisille	on	esitettävä	pyynnöstä	10	vuoden	ajan	laitteen	markkinoille	saattami-
sesta kaikkien niiden talouden toimijoiden tunnistetiedot, jotka ovat toimittaneet maahantuojille laitteita 
tai joille maahantuojat ovat toimittaneet laitteita (12 artikla).

5.3  Jakelija (10 artikla)

•	 Jakelija	 tarkistaa,	 että	 laitteen	mukana	 on	 vaaditut	 asiakirjat	 kielellä,	 jota	 loppukäyttäjät	 ymmärtävät	
helposti siinä maassa, jonka markkinoilla laite on asetettu saataville, ja että laitteeseen on kiinnitetty (tai 
laitteen mukana on) CE-merkintä (luku 6.3) sekä tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu tunnistemerkin-
tä.

•	 Jakelija	tarkistaa,	että	laitteessa	tai	sen	mukana	on	tieto	maahantuojan	nimestä,	rekisteröidystä	tuoteni-
mestä tai rekisteröidystä tuotemerkistä ja yhteysosoite. 

•	 Jos	jakelijalla	on	aihetta	uskoa,	että	laite	ei	ole	vaatimusten	mukainen,	se	asettaa	laitteen	saataville	mark-
kinoille vasta sen jälkeen, kun laite on saatettu vaatimusten mukaiseksi ja ilmoittaa tästä valmistajalle tai 
maahantuojalle ja markkinavalvontaviranomaisille.

•	 Jos	jakelijalla	on	aihetta	uskoa,	että	sen	jo	markkinoille	saataville	asettama	laite	ei	ole	vaatimusten	mukai-
nen, laite on välittömästi muutettava vaatimusten mukaiseksi, poistettava markkinoilta* tai järjestettävä 
palautusmenettely**. Toimivaltaisille viranomaisille on ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot vaatimusten-
vastaisuudesta ja toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.

•	 Jakelijan	on	pyynnöstä	toimitettava	toimivaltaiselle	viranomaiselle	tarvittavat	tiedot	ja	asiakirjat	laitteen	
vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi.

•	 Jakelijan	on	tehtävä	toimivaltaisen	viranomaisen	pyynnöstä	yhteistyötä	toimissa,	joilla	pyritään	varmista-
maan, että jakelijan markkinoille saattamat laitteet ovat vaatimusten mukaisia.

•	 Markkinavalvontaviranomaisille	on	esitettävä	pyynnöstä	10	vuoden	ajan	laitteen	markkinoille	saattami-
sesta kaikkien niiden talouden toimijoiden tunnistetiedot, jotka ovat toimittaneet jakelijoille laitteita tai 
joille jakelijat ovat toimittaneet laitteita (12 artikla).

* Markkinoilta poistaminen: Toimenpiteet, joiden tarkoituksena on estää toimitusketjussa olevan tuotteen 
 asettaminen saataville markkinoilla (3(19) artikla).
** Palautusmenettely: Toimenpiteet, joiden tarkoituksena on saada loppukäyttäjien saataville asetettu tuote 
 takaisin (3(18) artikla).
*** Vaatimustenmukaisuuden arviointi:	Prosessi	sen	arvioimiseksi,	täyttyvätkö	sähkö-	ja	elektroniikkalaitteelle	
 asetetut vaatimukset (3(16) artikla).

5  Toimijoiden velvollisuudet
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6 Vaatimustenmukaisuuden    
 osoittaminen ja valvonta
Uutta RoHS I -direktiiviin verrattuna on, että RoHS II -direktiivin vaatimustenmukaisuus osoitetaan CE-merkinnällä 
ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksella. Laitteiden vaatimustenmukaisuutta valvotaan ja sen rikkomisesta ai-
heutuu seuraamuksia. Sähkö- ja elektroniikkalaitteita pidetään lähtökohtaisesti direktiivin vaatimusten mukaisina, 
jos vaatimustenmukaisuus on osoitettu ja laitteissa on CE-merkintä, ellei näyttöä vaatimustenvastaisuudesta ole 
(16 artikla).

6.1  Tuotannonvalvontamenettely

Valmistajien on suoritettava sisäinen tuotannonvalvontamenettely, jonka perusteella osoitetaan, että laite on vaa-
timusten	mukainen.	Tuotannonvalvontamenettely	suoritetaan	päätöksen	N:o	768/2008/EY	liitteen	II	moduulin	A	
mukaisesti (7 artikla). Sisäisessä tuotannonvalvontamenettelyssä laadittavien teknisten asiakirjojen on mahdolli-
suuksien mukaan sisällettävä

	 •		tuotteen	yleinen	kuvaus
	 •		rakenne-	ja	valmistuspiirustukset	sekä	komponenttien,	osalaitteistojen,	piirien	jne.	kaaviot
	 •		kuvaukset	ja	selitykset,	jotka	selvittävät	näitä	piirustuksia	ja	kaavioita	sekä	tuotteen	toimintaa
	 •		luettelo	sovelletuista	yhdenmukaistetuista	standardeista	tai	teknisistä	eritelmistä
	 •		suoritettujen	suunnittelulaskelmien	ja	tarkastusten	tulokset	jne.
	 •		testiraportit.

Maahantuojien velvollisuutena on varmistaa, että valmistaja on suorittanut vaatimustenmukaisuuden arviointi-
menettelyn.

6.2  Yhdenmukaistetut standardit

Jos materiaalien, komponenttien ja laitteiden vaatimustenmukaisuus osoitetaan yhdenmukaistettuihin standar-
deihin perustuen, standardin on oltava julkaistu EU:n virallisessa lehdessä. Toistaiseksi tällaisia standardeja ei ole. 
Yhdenmukaistetun standardin laadusta, tarkistamisesta ja julkaisemisesta voi lukea RoHS II -direktiivin 17 artik-
lasta.

6.3  CE-merkintä

CE-merkintä: Merkintä, jolla valmistaja osoittaa, että tuote on merkinnän kiinnittämistä koskevassa unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännössä asetettujen vaatimusten mukainen (3(15) artikla).

RoHS II -direktiivin 14 artiklan mukaan CE-merkinnän (kuva 3, sivu 17) yleiset periaatteet on esitetty asetuksessa 
(EY)	N:o	765/2008,	joka	koskee	tuotteiden	kaupan	pitämiseen	liittyvää	akkreditointia	ja	markkinavalvontaa.	CE-
merkinnän kiinnittäminen valmiiseen tuotteeseen on valmistajien velvollisuus; lisäksi maahantuojien ja jakelijoiden 
on tarkistettava, että tuotteessa on CE-merkintä. CE-merkinnän kiinnittämistä koskevat säännöt ja ehdot on 
lueteltu RoHS-direktiivin 15 artiklassa. CE-merkintä on kiinnitettävä valmiiseen laitteeseen tai sen arvokilpeen nä-
kyvästi, helposti luettavasti ja pysyvästi ennen laitteen markkinoille saattamista. Mikäli merkintää ei voi kiinnittää 
laitteeseen tai sen arvokilpeen, merkinnän on löydyttävä pakkauksesta ja laitteen mukana olevista asiakirjoista.  
 

6  Vaatimustenmukaisuus
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Kuva 3. RoHS II -direktiivin mukainen CE-merkintä

6.4  EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on ilmoitettava, että ainerajoituksia koskevien vaatimusten täyttyminen 
on osoitettu (13 artikla). Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen laatiminen on valmistajien velvollisuus. Vaatimusten-
mukaisuusvakuutus laaditaan direktiivin liitteessä VI esitetyn mallin mukaan.

6.5  Markkinavalvonta

Markkinavalvonta: Viranomaisten toiminta ja toimenpiteet sen varmistamiseksi, että laitteet ovat vaatimusten 
mukaisia eivätkä vaaranna terveyttä, turvallisuutta tai muita yleisten etujen suojeluun liittyviä seikkoja 
(3(17) artikla).

Jäsenvaltioiden	on	toteutettava	markkinavalvontaa	asetuksen	(EY)	N:o	765/2008	15–29	artiklan	mukaisesti	(18 
artikla). Asetus koskee tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa. Suomessa 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes valvoo RoHS-direktiivin noudattamista.  

6.6  Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on säädettävä kansallisten säännösten rikkomisesta aiheutuvat seuraamukset, joista annetut 
säännökset on annettava komissiolle tiedoksi 2.1.2013 eli yhtä aikaa RoHS II -direktiivin kansallisen toimeenpa-
non määräajan kanssa (23 artikla).

6  Vaatimustenmukaisuus
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Liite 1 RoHS-direktiivin kehitys

Sinisellä merkityt kansallista lainsäädäntöä (valtioneuvoston asetuksia)

Päivämäärä	 Laatija	 Asiakirjan	 Asiakirja
  numero
27.1.2003 Euroopan parlamentti ja neuvosto 2002/95/EY RoHS-direktiivi
9.9.2004 Valtioneuvosto 853/2004 RoHS-asetus
18.8.2005 Komissio 2005/618/EY Muutos direktiiviin
13.10.2005 Komissio 2005/717/EY Muutos liitteeseen
21.10.2005 Komissio 2005/747/EY Muutos liitteeseen
5.1.2006 Valtioneuvosto 12/2006 Muutos asetukseen
21.4.2006 Komissio 2006/310/EY Muutos liitteeseen
15.6.2006 Valtioneuvosto 476/2006 Muutos liitteeseen
12.10.2006 Komissio 2006/690/EY Muutos liitteeseen
12.10.2006 Komissio 2006/691/EY Muutos liitteeseen
12.10.2006 Komissio 2006/692/EY Muutos liitteeseen
9.11.2006 Valtioneuvosto 969/2006 Muutos liitteeseen
24.1.2008 Komissio 2008/385/EY Muutos liitteeseen
11.3.2008 Euroopan parlamentti ja neuvosto 2008/35/EY Muutos direktiiviin
12.6.2008 Valtioneuvosto 396/2008 Muutos liitteeseen
3.12.2008 Komissio KOM(2008) 809 Ehdotus uudeksi 
   RoHS-direktiiviksi
4.6.2009 Komissio 2009/428/EY Muutos liitteeseen
10.6.2009 Komissio 2009/443/EY Muutos liitteeseen
3.9.2009 Valtioneuvosto 679/2009 Muutos liitteeseen
25.2.2010 Komissio 2010/122/EU Muutos liitteeseen
29.4.2010 Valtioneuvosto 325/2010 Muutos liitteeseen
24.9.2010 Komissio 2010/571/EU Muutos liitteeseen
12.5.2011 Valtioneuvosto 502/2011 Muutos liitteeseen
8.6.2011 Euroopan parlamentti ja neuvosto 2011/65/EU Uudelleenlaadittu 
   RoHS-direktiivi

Myös RoHS II -direktiivin liitteen VII osassa A on lueteltu RoHS I -direktiivin muutokset.

Liite 1
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Liite 2 RoHS II -direktiivi 2011/65/EU

Linkki suomenkieliseen direktiivitekstiin pdf-muodossa: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:174:0088:0110:FI:PDF

Epäselvissä tapauksissa pätee englanninkielinen direktiiviteksti. 

Liite 2   RoHS II -direktiivi 2011/65/EU
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Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/65/EU,
annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011,

tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 
(uudelleenlaadittu)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN	 PARLAMENTTI	 JA	 EUROOPAN	 UNIONIN	
NEUVOSTO,	jotka
ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta teh-
dyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,
ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,
ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 
lausunnon [1],
ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon [2],
noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä [3],
sekä katsovat seuraavaa:

(1) Tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamises-
ta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 27 päivänä tam-
mikuuta 2003 annettuun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviin 2002/95/EY [4] on tehtävä 
useita huomattavia muutoksia. Mainittu direktiivi 
olisi selkeyden vuoksi laadittava uudelleen.

(2) Erot vaarallisten aineiden käytön rajoittamista säh-
kö- ja elektroniikkalaitteissa koskevissa jäsenvalti-
oiden lainsäädännössä tai hallinnollisissa määräyk-
sissä voivat aiheuttaa kaupan esteitä ja vääristää 
kilpailua unionissa, ja niillä voi sen vuoksi olla suora 
vaikutus sisämarkkinoiden toteutumiseen ja toi-
mintaan. Sen vuoksi on tarpeen vahvistaa tämän 
alan säännöt ja parantaa ihmisten terveyden suo-
jelua sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromun ympä-
ristön kannalta järkevää hyödyntämistä ja loppukä-
sittelyä.

(3) Direktiivissä 2002/95/EY säädetään, että komissio 
tarkastelee uudelleen kyseisen direktiivin säännök-
siä ja erityisesti tiettyihin luokkiin kuuluvien laittei-
den sisällyttämistä sen soveltamisalaan ja tarvetta 
mukauttaa rajoitusten kohteena olevien aineiden 
luetteloa tieteen kehityksen perusteella ottaen 
huomioon 4 päivänä joulukuuta 2000 annetussa 
neuvoston päätöslauselmassa vahvistettu ennalta 
varautumisen periaate.

(4) Jätteistä marraskuun 19 päivänä 2008 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2008/98/EY [5] asetetaan ehkäiseminen jätelain-
säädännön tärkeimmäksi painopistealueeksi. Eh-
käisemisellä tarkoitetaan muiden muassa toimen-

piteitä, joilla vähennetään haitallisten aineiden 
pitoisuuksia materiaaleissa ja tuotteissa.

(5) Kadmiumin aiheuttaman ympäristön pilaantumi-
sen torjumista koskevasta yhteisön toimintaohjel-
masta 25 päivänä tammikuuta 1988 antamassaan 
päätöslauselmassa [6] neuvosto kehotti komis-
siota viipymättä kehittämään erityistoimenpiteitä 
tällaista toimintaohjelmaa varten. Myös ihmisten 
terveyttä on suojeltava, ja olisi toteutettava koko-
naisvaltainen strategia, jolla erityisesti rajoitetaan 
kadmiumin käyttöä ja edistetään korvaavia aineita 
koskevaa	 tutkimusta.	 Päätöslauselmassa	 koroste-
taan, että kadmiumin käyttö olisi rajoitettava tapa-
uksiin, joissa soveltuvia vaihtoehtoja ei ole käytet-
tävissä.

(6)	 Pysyvistä	orgaanisista	yhdisteistä	29	päivänä	huhti-
kuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neu-
voston	 asetuksen	 (EY)	N:o	 850/2004	 [7]	mukaan	
ympäristön ja ihmisen terveyden suojelemista py-
syviltä orgaanisilta yhdisteiltä koskevaa tavoitetta 
ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden 
toimin, vaan se voidaan kyseisten yhdisteiden ra-
jatylittävien vaikutusten takia toteuttaa paremmin 
unionin tasolla. Asetuksessa säädetään, että diok-
siinien ja furaanien kaltaisten sellaisten pysyvien or-
gaanisten yhdisteiden päästöt, jotka ovat teollisten 
prosessien tahattomia sivutuotteita, olisi tunnis-
tettava ja niitä olisi vähennettävä mahdollisimman 
nopeasti pitäen viime kädessä tavoitteena niiden 
lopettamista mahdollisuuksien mukaan.

(7) Käytettävissä olevat tiedot osoittavat, että sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromusta 27 päivänä tammikuuta 
2003 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton direktiivissä 2002/96/EY [8] säädetyt sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun keräystä, käsittelyä, kierrä-
tystä ja loppukäsittelyä koskevat toimenpiteet ovat 
tarpeen niiden jätehuolto-ongelmien vähentämi-
seksi, jotka liittyvät asianomaisiin raskasmetalleihin 
ja	 palonestoaineisiin.	 Näistä	 toimenpiteistä	 huoli-
matta huomattavia määriä sähkö- ja elektroniikka-
romua joutuu tulevaisuudessa kuitenkin edelleen 
nykyisiin loppukäsittelykanaviin unionin alueella tai 
sen ulkopuolella. Vaikka sähkö- ja elektroniikkalai-

Liite 2   RoHS II -direktiivi 2011/65/EU
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teromu kerättäisiin erikseen ja toimitettaisiin kier-
rätysprosessiin, sen sisältämät elohopea, kadmium, 
lyijy, kuudenarvoinen kromi, polybromibifenyylit 
(PBB)	ja	polybromidifenyylieetterit	(PBDE)	aiheuttai-
sivat todennäköisesti terveys- tai ympäristöriskejä, 
erityisesti jos niitä ei käsitellä parhaissa mahdollisis-
sa olosuhteissa.

(8) Kun otetaan huomioon tekniset ja taloudelliset 
toteuttamismahdollisuudet, myös pienten ja kes-
kisuurten yritysten (pk-yritykset) näkökulmasta, 
tehokkain tapa varmistaa näihin aineisiin liittyvien 
terveys- ja ympäristöriskien merkittävä vähentämi-
nen suojelun halutun tason saavuttamiseksi unio-
nissa on korvata nämä aineet sähkö- ja elektroniik-
kalaitteissa turvallisilla tai nykyistä turvallisemmilla 
materiaaleilla. Vaarallisten aineiden käytön rajoit-
taminen on omiaan tehostamaan sähkö- ja elekt-
roniikkalaiteromun kierrätyksen mahdollisuuksia 
ja taloudellista kannattavuutta sekä vähentämään 
kierrätyslaitosten työntekijöiden terveyteen kohdis-
tuvia haittoja.

(9) Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvia aineita 
on tutkittu tieteellisesti ja arvioitu perusteellisesti, 
minkä lisäksi sekä unionin että kansallisella tasolla 
on toteutettu niitä koskevia erilaisia toimenpiteitä.

(10) Tässä direktiivissä säädetyissä toimenpiteissä olisi 
otettava huomioon olemassa olevat kansainväliset 
ohjeet ja suositukset, ja niiden olisi perustuttava 
käytettävissä olevien tieteellisten ja teknisten tie-
tojen arviointiin. Toimenpiteet ovat tarpeen, jotta 
voidaan saavuttaa ihmisten terveyden sekä ympä-
ristön suojelun haluttu taso ennalta varautumisen 
periaatetta kunnioittaen ja ottaen huomioon riskit, 
joita näiden toimenpiteiden toteuttamatta jättä-
minen	todennäköisesti	aiheuttaisi	unionissa.	Näitä	
toimenpiteitä olisi tarkasteltava jatkuvasti uudel-
leen, ja tarvittaessa niitä olisi mukautettava käy-
tettävissä olevien teknisten ja tieteellisten tietojen 
perusteella. Tämän direktiivin liitteitä olisi tarkistet-
tava määräajoin, jotta otettaisiin huomioon muun 
muassa kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, 
lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) ja Euroo-
pan kemikaaliviraston perustamisesta 18 päivänä 
joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston	 asetuksen	 (EY)	N:o	1907/2006	 [9]	 liit-
teet	XIV	ja	XVII.	Erityisesti	olisi	asetettava	etusijalle	
heksabromisyklododekaanin	 (HBCDD),	 bis(2-etyy-
liheksyyli)ftalaatin	 (DEHP),	 butyylibentsyyliftalaatin	
(BBP)	ja	dibutyyliftalaatin	(DBP)	käytöstä	aiheutuvat	
riskit ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Komission 
olisi tutkittava uudelleen aiemmissa arvioinneissa 

tutkittuja vaarallisia aineita tässä direktiivissä ase-
tettujen uusien kriteerien mukaisesti ensimmäisen 
uudelleentarkastelun yhteydessä, jotta vaarallisten 
aineiden käyttöä voitaisiin rajoittaa edelleen.

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

(12) Tähän direktiiviin olisi sisällytettävä useita määri-
telmiä sen soveltamisalan täsmentämiseksi. Lisäksi 
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden määritelmää olisi 
täydennettävä sähköä tarvitsevan määritelmäl-
lä, jotta otettaisiin huomioon tiettyjen tuotteiden 
monikäyttöisyys, kun sähkö- ja elektroniikkalaittei-
den tarkoituksenmukaiset toiminnot määritetään 
objektiivisten ominaisuuksien perusteella, kuten 
tuotteen suunnittelun ja sen markkinoinnin perus-
teella.

(13) Energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnit-
telulle asetettavien vaatimusten puitteista 21 päivä-
nä lokakuuta 2009 annettu Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivi 2009/125/EY [10] mahdol-
listaa erityisten ekologista suunnittelua koskevien 
vaatimusten asettamisen energiaan liittyville tuot-
teille, jotka saattavat kuulua myös tämän direktiivin 
soveltamisalaan. Direktiivi 2009/125/EY ja sen no-
jalla hyväksytyt täytäntöönpanotoimenpiteet eivät 
vaikuta unionin jätehuoltolainsäädäntöön.

(14) Tätä direktiiviä olisi sovellettava siten, ettei rajoi-
teta turvallisuus- ja terveysvaatimuksia koskevan 
unionin lainsäädännön eikä jätehuoltoa koskevan 
unionin erityislainsäädännön, erityisesti paristoista 
ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista 6 
päivänä syyskuuta 2006 annetun Euroopan parla-
mentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY [11] ja 
asetuksen	(EY)	N:o	850/2004	soveltamista.

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

(16) Heti kun tieteellistä näyttöä on käytettävissä, olisi 
ennalta varautumisen periaate huomioon ottaen 
tarkasteltava muiden vaarallisten aineiden rajoitta-
mista, mukaan lukien kaikki erittäin pienikokoiset 
aineet tai sisäiseltä rakenteeltaan tai pintaraken-
teeltaan erittäin pienikokoiset aineet (nanomate-
riaalit), jotka voivat olla vaarallisia niiden kokoon 
tai rakenteeseen liittyvien ominaisuuksien vuoksi, 
ja niiden korvaamista ympäristöystävällisemmil-
lä vaihtoehdoilla, joilla taataan ainakin vastaava 
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kuluttajansuojan taso. Tätä varten liitteessä II ole-
van rajoitusten kohteena olevien aineiden luet-
telon tarkistamisen ja muuttamisen olisi oltava 
johdonmukaista, maksimoitava synergia unionin 
muun lainsäädännön ja erityisesti asetuksen (EY) 
N:o	 1907/2006	 pohjalta	 tehtävän	 työn	 kanssa	 ja	
ilmennettävä tämän työn täydentävää luonnetta, 
samalla kun varmistetaan tämän direktiivin ja mai-
nitun asetuksen toisistaan riippumaton toimivuus. 
Asianomaisia sidosryhmiä olisi kuultava ja erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä pk-yrityksiin todennä-
köisesti kohdistuviin vaikutuksiin.

(17) Uusiutuvien energiamuotojen kehittäminen on 
unionin keskeisiä tavoitteita, ja uusiutuvilla ener-
gialähteillä on ratkaiseva merkitys ympäristö- ja 
ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan energian käytön edistä-
misestä 23 päivänä huhtikuuta 2009 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2009/28/EY [12] muistutetaan, että on varmis-
tettava näiden tavoitteiden ja unionin muun ym-
päristölainsäädännön välinen johdonmukaisuus. 
Näin	ollen	tällä	direktiivillä	ei	pitäisi	estää	sellaisen	
uusiutuviin energialähteisiin liittyvän teknologian 
kehittämistä, josta ei ole haittaa terveydelle ja ym-
päristölle ja joka on kestävää ja taloudellisesti kan-
nattavaa.

(18) Korvaamisvaatimuksesta poikkeaminen olisi sallit-
tava, jos korvaaminen ei tieteellisesti tai teknisesti 
ole mahdollista, ottaen erityisesti huomioon pk-
yritysten tilanne, tai jos sen ympäristölle, terveydel-
le ja kuluttajien turvallisuudelle aiheuttamat haitat 
ovat merkittävämpiä kuin siitä ympäristölle, tervey-
delle ja kuluttajien turvallisuudelle koituvat hyödyt 
taikka jos korvaavien aineiden luotettavuutta ei 
pystytä	varmistamaan.	Poikkeuksista	 ja	mahdollis-
ten poikkeusten kestosta tehtävässä päätöksessä 
olisi otettava huomioon korvaavien aineiden saata-
vuus ja korvaamisen sosio-ekonomiset vaikutukset. 
Poikkeusten	kokonaisvaikutuksiin	olisi	sovellettava	
tarvittaessa elinkaariajattelua. Sähkö- ja elektro-
niikkalaitteissa käytettävien vaarallisten aineiden 
korvaaminen olisi myös toteutettava siten, etteivät 
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käyttäjien terveys 
ja turvallisuus vaarannu. Lääkinnällisten laitteiden 
markkinoille saattamiseksi on suoritettava lääkin-
nällisistä laitteista 14 päivänä kesäkuuta 1993 an-
netun neuvoston direktiivin 93/42/ETY [13] ja in 
vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä 
laitteista 27 päivänä lokakuuta 1998 annetun Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/79/
EY [14] mukainen vaatimustenmukaisuuden arvi-

ointimenettely, johon jäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten nimeämän ilmoitetun laitoksen on 
tietyissä tapauksissa osallistuttava. Jos ilmoitettu 
laitos vahvistaa, että lääkinnällisissä laitteissa tai in 
vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuissa lääkinnällisis-
sä laitteissa käytettäväksi tarkoitetun mahdollisen 
korvaavan aineen turvallisuutta ei ole osoitettu, 
tämän mahdollisen korvaavan aineen käytöllä kat-
sotaan olevan selvästi haitallisia sosio-ekonomisia, 
terveydellisiä ja kuluttajien turvallisuuteen liittyviä 
vaikutuksia. Laitteille olisi voitava hakea poikkeuk-
sia tämän direktiivin voimaantulopäivästä alkaen, 
myös ennen kuin laite tosiasiallisesti sisällytetään 
tämän direktiivin soveltamisalaan.

(19) Tietyille erityismateriaaleille tai -osille rajoituk-
sesta myönnettävän poikkeuksen pitäisi olla laa-
juudeltaan ja kestoltaan rajattu, jotta sähkö- ja 
elektroniikkalaitteisiin sisältyvät vaaralliset aineet 
poistuisivat asteittain käytöstä edellyttäen, että asi-
anomaisten aineiden käyttö kyseisissä tarkoituksis-
sa on myöhemmin vältettävissä.

(20) Varaosia on oltava saatavilla, koska tuotteiden uu-
delleenkäyttö ja kunnostus ja niiden elinkaaren pi-
dentäminen on järkevää.

(21) Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluville säh-
kö- ja elektroniikkalaitteille tehtävien vaatimus-
tenmukaisuuden arviointimenettelyjen olisi oltava 
johdonmukaisia suhteessa asiaan liittyvään unionin 
lainsäädäntöön, erityisesti tuotteiden kaupan pi-
tämiseen liittyvistä yhteisistä puitteista 9 päivänä 
heinäkuuta 2008 tehtyyn Euroopan parlamentin 
ja	 neuvoston	 päätökseen	 N:o	 768/2008/EY	 [15].	
Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen 
yhdenmukaistaminen takaisi valmistajille oikeu-
dellisen varmuuden siitä, mitä vaatimustenmukai-
suustodisteita viranomaiset kaikkialla unionissa 
vaativat.

(22) CE-merkintää eli unionin tasoista tuotteiden vaa-
timustenmukaisuusmerkintää olisi käytettävä myös 
tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvissa säh-
kö- ja elektroniikkalaitteissa.

(23) Tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkredi-
tointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuk-
sista 9 päivänä heinäkuuta 2008 annetussa Euroo-
pan	parlamentin	ja	neuvoston	asetuksessa	(EY)	N:o	
765/2008 [16] säädetyt markkinavalvontamekanis-
mit tarjoavat suojamekanismit, joiden avulla var-
mistetaan tämän direktiivin noudattaminen.
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(24) Jotta voidaan varmistaa tämän direktiivin yhden-
mukainen täytäntöönpano erityisesti poikkeuksen 
hakemista koskevien ohjeiden ja poikkeusta koske-
van hakemuksen muodon osalta, komissiolle olisi 
siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi 
käytettävä yleisistä säännöistä ja periaatteista, joi-
den mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täy-
täntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 
2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen	(EU)	N:o	182/2011	[17]	mukaisesti.

(25) Tämän direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi 
komissio olisi valtuutettava hyväksymään delegoi-
tuja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta teh-
dyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti liitteen II 
muuttamisesta, enimmäispitoisuuksien noudatta-
mista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sekä 
liitteiden III ja IV mukauttamisesta tekniikan ja tie-
teen kehitykseen. On erityisen tärkeää, että komis-
sio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla.

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

(27) Tällä direktiivillä ei ole vaikutusta jäsenvaltioiden 
velvollisuuteen	 noudattaa	 liitteessä	 VII	 olevassa	 B	
osassa olevia määräaikoja, joiden kuluessa niiden 
on saatettava siinä mainittu direktiivi osaksi kansal-
lista lainsäädäntöä ja alettava soveltaa sitä.

(28) Komission olisi tämän direktiivin uudelleentar-
kastelun yhteydessä toteutettava perinpohjainen 
analyysi tämän direktiivin johdonmukaisuudesta 
asetuksen	(EY)	N:o	1907/2006	kanssa.

(29)	Paremmasta	 lainsäädännöstä	 tehdyn	 toimielinten	
välisen sopimuksen [18] 34 kohdan mukaisesti jä-
senvaltioita kannustetaan laatimaan itseään varten 
ja unionin edun vuoksi omia taulukoitaan, joista il-
menee mahdollisuuksien mukaan tämän direktiivin 
ja sen kansallisen lainsäädännön osaksi saattamista 
koskevien toimenpiteiden välinen vastaavuus, ja 
julkaisemaan ne.

(30) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa 
tämän direktiivin tavoitetta eli vaarallisten ainei-
den käytön rajoittamista sähkö- ja elektroniikka-
laitteissa, vaan se voidaan saavuttaa paremmin 

unionin tasolla johtuen ongelman laajuudesta ja 
sen yhteyksistä muuhun jätteen hyödyntämistä ja 
loppukäsittelyä koskevaan unionin lainsäädäntöön 
sekä yhteisen edun mukaisiin aloihin, kuten ihmis-
ten terveyden suojeluun, joten unioni voi toteuttaa 
toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuk-
sen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suh-
teellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä 
ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavutta-
miseksi tarpeen,

OVAT	HYVÄKSYNEET	TÄMÄN	DIREKTIIVIN:

1 artikla
Kohde

 Tässä direktiivissä vahvistetaan säännöt vaarallisten 
aineiden käytön rajoittamiselle sähkö- ja elektro-
niikkalaitteissa ja edistetään näin ihmisten terve-
yden ja ympäristön suojelua, mukaan lukien säh-
kö- ja elektroniikkalaiteromun hyödyntäminen ja 
loppukäsittely ympäristöä säästävällä tavalla.

2 artikla
Soveltamisala

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

2.  Jäsenvaltioiden on säädettävä, että sähkö- ja elekt-
roniikkalaitteita, jotka eivät kuuluneet direktiivin 
2002/95/EY soveltamisalaan mutta jotka eivät olisi 
tämän direktiivin vaatimusten mukaisia, voidaan 
kuitenkin edelleen saattaa markkinoille 22 päivään 
heinäkuuta 2019 saakka, sanotun kuitenkaan ra-
joittamatta 4 artiklan 3 kohdan ja 4 artiklan 4 koh-
dan soveltamista.

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

4.  Tätä direktiiviä ei sovelleta:

 a) jäsenvaltioiden olennaisten turvallisuusetujen 
turvaamiseen tarvittaviin laitteisiin, mukaan lukien 
sotilaallisiin tarkoituksiin tarkoitetut aseet, ammuk-
set ja sotatarvikkeet;

 b) laitteisiin, jotka on suunniteltu avaruuteen lähe-
tettäviksi;
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 c) laitteisiin, jotka on erityisesti suunniteltu ja jotka 
asennetaan osiksi toisenlaisiin, tämän direktiivin so-
veltamisalan ulkopuolelle jätettyihin tai jääviin lait-
teisiin ja jotka voivat täyttää tehtävänsä ainoastaan 
kyseisten laitteiden osina ja jotka voidaan korvata 
vain samalla erityisesti suunnitellulla laitteella;

 d) suuriin kiinteisiin teollisuuden työkoneisiin;

 e) suuriin kiinteästi asennettuihin laitteistoihin;

 f) kuljetusvälineisiin, jotka on tarkoitettu henkilöi-
den tai tavaroiden kuljetukseen, lukuun ottamat-
ta sähköisiä kaksipyöräisiä ajoneuvoja, joita ei ole 
tyyppihyväksytty;

 g) yksinomaan ammattikäyttöön tarkoitettuihin 
liikkuviin työkoneisiin;

 h) aktiivisiin implantoitaviin lääkinnällisiin laittei-
siin;

 i) aurinkosähköpaneeleihin, jotka on tarkoitettu 
järjestelmään, jonka ammattihenkilöt ovat suunni-
telleet, koonneet ja asentaneet pysyvään käyttöön 
määritellyssä paikassa energian tuottamiseksi au-
ringonvalosta julkisiin, kaupallisiin, teollisiin ja koti-
talouksien käyttötarkoituksiin;

 j) laitteisiin, jotka on erityisesti suunniteltu tutki-
mus- ja kehittämistarkoituksiin ja jotka on tarkoi-
tettu ainoastaan yrityskäyttöön.

3 artikla
Määritelmät

Tässä direktiivissä sovelletaan seuraavia määritelmiä:

1)		 ”sähkö-	ja	elektroniikkalaitteilla”	tarkoitetaan	lait-
teita, jotka tarvitsevat sähkövirtaa tai sähkömag-
neettisia kenttiä toimiakseen kunnolla, sekä lait-
teita, joita käytetään kyseisten virtojen ja kenttien 
tuottamiseen, siirtämiseen ja mittaamiseen ja jotka 
on suunniteltu käytettäväksi enintään 1000 voltin 
vaihtojännitteellä ja enintään 1500 voltin tasajän-
nitteellä;

2)		 edellä	olevaa	1	kohtaa	 sovellettaessa	”tarvitsemi-
sella”	tarkoitetaan	sähkö-	ja	elektroniikkalaitteiden	
osalta sitä, että sähkö- ja elektroniikkalaite tarvit-
see sähkövirtaa tai sähkömagneettisia kenttiä voi-
dakseen toimia vähintään yhdessä käyttötarkoituk-
sessaan;

3)		 ”suurilla	kiinteillä	teollisuuden	työkoneilla”	tarkoi-
tetaan sellaisten koneiden, laitteiden ja/tai kompo-
nenttien suurikokoista yhdistelmää, jotka toimivat 
yhdessä tiettyä käyttötarkoitusta varten, jotka am-
mattihenkilöt asentavat pysyvästi ja purkavat tie-
tyssä paikassa ja joita ammattihenkilöt käyttävät 
ja huoltavat teollisuustuotantolaitoksessa tai tutki-
mus- ja kehittämiskeskuksessa;

4)	 ”suurella	 kiinteästi	 asennetulla	 laitteistolla”	 tar-
koitetaan sellaisten monentyyppisten laitteiden 
ja tilanteesta riippuen muiden kojeiden suuriko-
koista kokoonpanoa, jonka ammattihenkilöt ovat 
koonneet ja asentaneet pysyvään käyttöön ennalta 
määritellyssä ja tarkoitukseen varatussa paikassa ja 
jonka ammattihenkilöt aikanaan purkavat;

5)		 ”liitäntäjohdoilla”	tarkoitetaan	kaikkia	johtoja,	joi-
den nimellisjännite on alle 250 volttia ja jotka liittä-
vät sähkö- ja elektroniikkalaitteen pistorasiaan tai 
kahden tai useamman sähkö- ja elektroniikkalait-
teen toisiinsa;

6)		 ”valmistajalla”	 tarkoitetaan	 luonnollista	 henkilöä	
tai oikeushenkilöä, joka valmistaa taikka suunnit-
teluttaa tai valmistuttaa sähkö- ja elektroniikkalait-
teen ja markkinoi sitä omalla nimellään tai tavara-
merkillään;

7)		 ”valtuutetulla	edustajalla”	tarkoitetaan	unioniin	si-
joittautunutta luonnollista henkilöä tai oikeushen-
kilöä, jolla on valmistajan antama kirjallinen valtuu-
tus hoitaa valmistajan puolesta tietyt tehtävät;

8)		 ”jakelijalla”	 tarkoitetaan	sellaista	muuta	 toimitus-
ketjuun kuuluvaa luonnollista henkilöä tai oikeus-
henkilöä kuin valmistajaa tai maahantuojaa, joka 
asettaa sähkö- ja elektroniikkalaitteen saataville 
markkinoilla;

9)		 ”maahantuojalla”	 tarkoitetaan	 unioniin	 sijoittau-
tunutta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, 
joka saattaa kolmannesta maasta tuotavan sähkö- 
ja elektroniikkalaitteen unionin markkinoille;

10)	”talouden	toimijoilla”	tarkoitetaan	valmistajaa,	val-
tuutettua edustajaa, maahantuojaa ja jakelijaa;

11)	”asettamisella	saataville	markkinoilla”	tarkoitetaan	
sähkö- ja elektroniikkalaitteen toimittamista unio-
nin markkinoille liiketoiminnan yhteydessä jakelua, 
kulutusta tai käyttöä varten joko maksua vastaan 
tai veloituksetta;
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12)	”markkinoille	saattamisella”	tarkoitetaan	sähkö-	ja	
elektroniikkalaitteen asettamista ensimmäistä ker-
taa saataville unionin markkinoilla;

13)	 ”yhdenmukaistetulla	 standardilla”	 tarkoitetaan	
jonkin teknisiä standardeja ja määräyksiä ja tieto-
yhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä kos-
kevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta 
menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 anne-
tun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
98/34/EY [19] liitteessä I luetellun eurooppalaisen 
standardointielimen mainitun direktiivin 6 artiklan 
mukaisesti komission pyynnön perusteella vahvis-
tamaa standardia;

14)	”teknisellä	eritelmällä”	tarkoitetaan	asiakirjaa,	jos-
sa määrätään tekniset vaatimukset, jotka tuotteen, 
prosessin tai palvelun on täytettävä;

15)	 ”CE-merkinnällä”	 tarkoitetaan	 merkintää,	 jolla	
valmistaja osoittaa, että tuote on merkinnän kiin-
nittämistä koskevassa unionin yhdenmukaistamis-
lainsäädännössä asetettujen sovellettavien vaati-
musten mukainen;

16)	 ”vaatimustenmukaisuuden	 arvioinnilla”	 tarkoite-
taan prosessia sen arvioimiseksi, täyttyvätkö sähkö- 
ja elektroniikkalaitteelle tässä direktiivissä asetetut 
vaatimukset;

17)	”markkinavalvonnalla”	tarkoitetaan	viranomaisten	
toimintaa ja toimenpiteitä sen varmistamiseksi, 
että sähkö- ja elektroniikkalaitteet ovat tässä direk-
tiivissä asetettujen vaatimusten mukaisia eivätkä 
vaaranna terveyttä, turvallisuutta tai muita yleisten 
etujen suojeluun liittyviä seikkoja;

18)	 ”palautusmenettelyllä”	 tarkoitetaan	 kaikkia	 toi-
menpiteitä, joiden tarkoituksena on saada loppu-
käyttäjien saataville jo asetettu tuote takaisin;

19)	 ”markkinoilta	 poistamisella”	 tarkoitetaan	 kaikkia	
toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on estää toimi-
tusketjussa olevan tuotteen asettaminen saataville 
markkinoilla;

20)	 ”homogeenisella	 materiaalilla”	 tarkoitetaan	 joko	
kauttaaltaan tasakoosteista materiaalia tai materi-
aalien yhdistelmästä koostuvaa materiaalia, jota ei 
voida jakaa tai erottaa eri materiaaleiksi mekaani-
sin toimin, kuten kiertämällä, leikkaamalla, murs-
kaamalla, jauhamalla tai hankaamalla;

21)	 ”lääkinnällisellä	 laitteella”	 tarkoitetaan	 direktiivin	
93/42/ETY 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tar-
koitettua lääkinnällistä laitetta, joka on myös säh-
kö- ja elektroniikkalaite;

22)	 ”in	 vitro	 -diagnostiikkaan	 tarkoitetulla	 lääkinnäl-
lisellä	 laitteella”	 tarkoitetaan	 direktiivin	 98/79/EY	
1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettua in 
vitro -diagnostiikkaan tarkoitettua lääkinnällistä lai-
tetta;

23)	”aktiivisella	implantoitavalla	lääkinnällisellä	laitteel-
la”	 tarkoitetaan	 kaikkia	 aktiivisia	 implantoitavia	
lääkinnällisiä laitteita koskevan jäsenvaltioiden lain-
säädännön lähentämisestä 20 päivänä kesäkuuta 
1990 annetun neuvoston direktiivin 90/385/ETY 
[20] 1 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettu-
ja aktiivisia implantoitavia lääkinnällisiä laitteita;

24)	”teollisuuden	tarkkailu-	ja	valvontalaitteilla”	tarkoi-
tetaan yksinomaan teollisuus- tai ammattikäyttöön 
suunniteltuja tarkkailu- ja valvontalaitteita;

25)	”korvaavan	aineen	saatavuudella”	tarkoitetaan	sitä,	
että korvaavaa ainetta pystytään valmistamaan ja 
toimittamaan kohtuullisen ajan kuluessa verrattu-
na siihen aikaan, joka kuluu liitteessä II lueteltujen 
aineiden valmistamiseen ja toimittamiseen;

26)	”korvaavan	aineen	 luotettavuudella”	 tarkoitetaan	
todennäköisyyttä sille, että sähkö- ja elektroniik-
kalaite, jossa käytetään korvaavaa ainetta, onnis-
tuneesti suorittaa vaaditun tehtävän määrätyissä 
olosuhteissa määrätyn ajan;

27)	 ”varaosalla”	 tarkoitetaan	 sähkö-	 ja	 elektroniikka-
laitteen erillistä osaa, jolla voidaan korvata sähkö- 
ja elektroniikkalaitteen osa. Sähkö- ja elektroniik-
kalaite ei voi toimia tarkoituksenmukaisella tavalla 
ilman tätä sähkö- ja elektroniikkalaitteen osaa. Säh-
kö- ja elektroniikkalaitteen toimivuus palautuu tai 
paranee, kun osa korvataan varaosalla;

28)	 ”yksinomaan	 ammattikäyttöön	 tarkoitetuilla	 liik-
kuvilla	 työkoneilla”	 tarkoitetaan	 koneita,	 joissa	
on mukana teholähde ja joiden toiminta edellyt-
tää joko liikkuvuutta tai jatkuvaa tai lähes jatkuvaa 
liikkumista usean määrätyn paikan välillä työn ku-
luessa ja jotka on tarkoitettu yksinomaan ammat-
tikäyttöön.
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4 artikla
Ennaltaehkäisy

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, etteivät markki-
noille saatetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet tai nii-
den korjaamiseen, uudelleenkäyttöön, toimintojen 
päivitykseen tai kapasiteetin lisäämiseen tarkoite-
tut liitäntäjohdot ja varaosat sisällä liitteessä II mai-
nittuja aineita.

2.  Tätä direktiiviä sovellettaessa sallitaan enintään liit-
teessä II vahvistettu enimmäispitoisuus, joka ilmais-
taan painoprosenttina homogeenisessa materiaa-
lissa. Komissio hyväksyy delegoiduilla säädöksillä 
20 artiklan mukaisesti ja 21 ja 22 artiklassa säädet-
tyjä ehtoja noudattaen yksityiskohtaiset säännöt 
näiden enimmäispitoisuuksien noudattamiseksi 
ottaen huomioon muun muassa pinnoitteet.

3.  Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan 22 päivästä 
heinäkuuta 2014 alkaen markkinoille saatettaviin 
lääkinnällisiin laitteisiin ja tarkkailu- ja valvontalait-
teisiin, 22 päivästä heinäkuuta 2016 alkaen mark-
kinoille saatettaviin in vitro -diagnostiikkaan tar-
koitettuihin lääkinnällisiin laitteisiin ja 22 päivästä 
heinäkuuta 2017 alkaen markkinoille saatettaviin 
teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteisiin.

4.  Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta liitäntäjohtoihin 
ja varaosiin, jotka on tarkoitettu seuraavien laittei-
den korjaamiseen, uudelleenkäyttöön, toimintojen 
päivitykseen tai kapasiteetin lisäämiseen:

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

 b) ennen 22 päivää heinäkuuta 2014 markkinoille 
saatettavat lääkinnälliset laitteet;

 c) ennen 22 päivää heinäkuuta 2016 markkinoille 
saatettavat in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut lää-
kinnälliset laitteet;

 d) ennen 22 päivää heinäkuuta 2014 markkinoille 
saatettavat tarkkailu- ja valvontalaitteet;

 e) ennen 22 päivää heinäkuuta 2017 markkinoille 
saatettavat teollisuuden tarkkailu- ja valvontalait-
teet;

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

5.  Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta uudelleen käy-
tettäviin varaosiin, jotka otetaan talteen ennen 1 
päivää heinäkuuta 2006 markkinoille saatetuista 
sähkö- ja elektroniikkalaitteista ja joita käytetään 
ennen 1 päivää heinäkuuta 2016 markkinoille 
saatettavissa laitteissa, edellyttäen että uudelleen-
käyttö tapahtuu tarkastettavissa olevassa yritysten 
välisessä suljetussa palautusjärjestelmässä ja osien 
uudelleenkäytöstä ilmoitetaan kuluttajille.

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

5 artikla
Liitteiden mukauttaminen tieteen ja 

tekniikan kehitykseen
1.  Liitteiden III ja IV mukauttamiseksi tieteen ja tek-

niikan kehitykseen sekä 1 artiklassa asetettujen 
tavoitteiden saavuttamiseksi komissio hyväksyy 
yksittäisillä delegoiduilla säädöksillä 20 artiklan 
mukaisesti ja 21 ja 22 artiklassa säädettyjä ehtoja 
noudattaen seuraavat toimenpiteet:

 a) tiettyihin käyttötarkoituksiin tarkoitettujen säh-
kö- ja elektroniikkalaitteiden materiaalien ja kom-
ponenttien sisällyttäminen liitteissä III ja IV oleviin 
luetteloihin, jos tällainen sisällyttäminen ei vaikuta 
heikentävästi	 asetuksen	 (EY)	N:o	 1907/2006	mu-
kaiseen ympäristön- ja terveydensuojeluun ja kun 
jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

 - niiden poistaminen tai korvaaminen suunnitte-
lumuutoksilla tai materiaaleilla ja komponenteilla, 
jotka eivät edellytä liitteessä II lueteltujen materiaa-
lien tai aineiden käyttöä, on tieteellisistä tai tekni-
sistä syistä mahdoton toteuttaa;

 - korvaavien aineiden luotettavuutta ei pystytä var-
mistamaan;

 - korvaamisesta ympäristölle, terveydelle ja kulutta-
jien turvallisuudelle aiheutuvat kokonaishaitat ovat 
todennäköisesti merkittävämpiä, kuin niistä ympä-
ristölle, terveydelle ja kuluttajien turvallisuudelle 
koituvat kokonaishyödyt.

	 Päätöksissä	sähkö-	ja	elektroniikkalaitteiden	mate-
riaalien ja komponenttien sisällyttämisestä liitteissä 
III ja IV oleviin luetteloihin ja poikkeusten kestosta 
on otettava huomioon korvaavien aineiden saata-
vuus ja korvaamisen sosio-ekonomiset vaikutukset. 
Päätöksissä	poikkeusten	kestosta	on	otettava	huo-
mioon mahdolliset haitalliset vaikutukset innovoin-
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tiin.	Poikkeuksen	kokonaisvaikutuksiin	on	sovellet-
tava tarvittaessa elinkaariajattelua;

 b) sähkö- ja elektroniikkalaitteiden materiaalien ja 
komponenttien poistaminen liitteissä III ja IV olevis-
ta luetteloista, kun a alakohdassa säädetyt edelly-
tykset eivät enää täyty.

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

 Liitteessä III, sellaisena kuin se on voimassa 21 päi-
vänä heinäkuuta 2011, lueteltujen poikkeusten 
voimassa oloaika, joka voidaan uusia, on enintään 
viisi vuotta 21 päivästä heinäkuuta 2011, kun ky-
seessä	ovat	 liitteessä	 I	olevat	 luokat	1–7	 ja	10,	 ja	
enintään seitsemän vuotta 4 artiklan 3 kohdassa 
säädetyistä asianomaisista päivämääristä, jollei ly-
hyempää määräaikaa ole asetettu, kun kyseessä 
ovat liitteessä I olevat luokat 8 ja 9.

 Liitteessä IV, sellaisena kuin se on voimassa 21 päi-
vänä heinäkuuta 2011, lueteltujen poikkeusten 
voimassaoloaika, joka voidaan uusia, on enintään 
seitsemän vuotta 4 artiklan 3 kohdassa säädetyis-
tä asianomaisista päivämääristä, jollei lyhyempää 
määräaikaa ole asetettu.

3. Hakemukset poikkeuksen myöntämiseksi, uusimi-
seksi tai peruuttamiseksi on tehtävä komissiolle liit-
teen V mukaisesti.

4. Komissio

 a) ilmoittaa hakemuksen vastaanottamisesta sen 
lähettäjälle kirjallisesti 15 päivän kuluessa. Ilmoi-
tuksessa on mainittava hakemuksen vastaanotta-
mispäivä;

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

 
 c) saattaa hakemuksen yhteenvedon julkisesti saa-

taville;

 d) arvioi hakemuksen ja sen perustelut.

5. Hakemus poikkeuksen uusimiseksi on jätettävä 
viimeistään 18 kuukautta ennen poikkeuksen voi-
massaolon päättymistä.

 Komissio tekee päätöksen hakemuksesta poik-
keuksen uusimiseksi viimeistään kuusi kuukautta 
ennen voimassa olevan poikkeuksen voimassaolon 
päättymistä, jolleivät erityiset olosuhteet edellytä 
muuta määräaikaa. Voimassa oleva poikkeus pysyy 
voimassa, kunnes komissio tekee päätöksen hake-
muksesta poikkeuksen uusimiseksi.

6.  Mikäli hakemus poikkeuksen uusimiseksi hylätään 
tai poikkeus peruutetaan, poikkeuksen voimassa-
olo päättyy aikaisintaan 12 kuukauden ja viimeis-
tään 18 kuukauden kuluttua päätöksentekopäiväs-
tä.

7.  Ennen liitteiden muuttamista komissio muun mu-
assa kuulee talouden toimijoita, kierrättäjiä, käsit-
telijöitä sekä ympäristö-, työntekijä- ja kuluttajajär-
jestöjä ja julkistaa esitetyt näkemykset.

8.  Komissio hyväksyy yhdenmukaistetun mallin tä-
män artiklan 3 kohdassa tarkoitetuille hakemuk-
sille sekä kattavat ohjeet hakemusten tekemisek-
si,	ottaen	huomioon	pk-yritysten	 tilanteen.	Nämä	
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 19 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä nou-
dattaen.

6 artikla
Liitteessä II olevan rajoitusten kohteena 

olevien aineiden luettelon uudelleentarkastelu
ja muuttaminen

1.  Edellä 1 artiklassa asetettujen tavoitteiden saavut-
tamiseksi ja ennalta varautumisen periaatteen huo-
mioon ottamiseksi komissio tarkastelee uudelleen 
perusteelliseen arviointiin perustuen liitteessä II 
olevaa rajoitusten kohteena olevien aineiden luet-
teloa ja sen muuttamista ennen 22 päivää heinä-
kuuta 2014 ja tämän jälkeen määräajoin omasta 
aloitteestaan tai jonkin jäsenvaltion ehdotuksesta, 
johon sisältyy 2 kohdassa tarkoitetut tiedot.

 Liitteessä II olevan rajoitusten kohteena olevien 
aineiden luettelon uudelleentarkastelun ja muut-
tamisen on oltava johdonmukaista muun kemi-
kaalilainsäädännön,	 erityisesti	 asetuksen	 (EY)	 N:o	
1907/2006, kanssa, ja niissä on otettava huomi-
oon	muun	muassa	kyseisen	asetuksen	 liitteet	XIV	
ja	 XVII.	 Uudelleentarkastelussa	 on	 hyödynnettävä	
kyseisen lainsäädännön soveltamisesta saatua ylei-
sesti saatavilla olevaa tietoa.
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 Komissio ottaa liitteen II uudelleentarkastelussa ja 
muuttamisessa huomioon erityisesti seuraavat sei-
kat aineen, mukaan lukien erittäin pienikokoiset 
aineet tai sisäiseltä rakenteeltaan tai pintaraken-
teeltaan erittäin pienikokoiset aineet, tai vastaavi-
en aineiden ryhmän osalta:

 a) voiko se vaikuttaa haitallisesti sähkö- ja elektro-
niikkalaitteiden jätehuoltotoimiin, mukaan lukien 
mahdollisuudet valmistella sähkö- ja elektroniikka-
laiteromua uudelleenkäyttöä varten tai kierrättää 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta saatavia mate-
riaaleja;

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

 c) voiko se johtaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
keräys- ja käsittelyprosesseihin osallistuvien työnte-
kijöiden sellaiseen altistumiseen, jota ei voida hy-
väksyä;

 d) voidaanko se korvata korvaavilla aineilla tai vaih-
toehtoisilla tekniikoilla, joilla on vähemmän haitta-
vaikutuksia.

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

2. Liitteessä II olevan rajoitusten kohteena olevien ai-
neiden luettelon tai vastaavien aineiden ryhmän lu-
ettelon uudelleentarkastelua tai muuttamista kos-
kevien ehdotusten on sisällettävä ainakin seuraavat 
tiedot:

 a) ehdotetun rajoituksen täsmällinen ja selkeä sa-
namuoto;

 b) viittaukset ja tieteellinen näyttö rajoitusta var-
ten;

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

 d) tiedot haitallisista vaikutuksista ja altistumisesta 
erityisesti sähkö- ja elektroniikkalaiteromun jäte-
huoltotoimien yhteydessä;

 e) tiedot mahdollisista korvaavista aineista ja muis-
ta vaihtoehdoista, niiden saatavuudesta ja luotet-
tavuudesta;

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

 g) sosio-ekonominen arviointi.

3.  Komissio hyväksyy tässä artiklassa tarkoitetut toi-
menpiteet delegoiduilla säädöksillä 20 artiklan mu-
kaisesti ja 21 ja 22 artiklan ehtoja noudattaen.

7 artikla
Valmistajien velvollisuudet

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että:

 a) valmistajat takaavat sähkö- ja elektroniikkalait-
teita markkinoille saattaessaan, että ne on suunni-
teltu ja valmistettu 4 artiklassa vahvistettujen vaati-
musten mukaisesti;

 b) valmistajat laativat vaaditut tekniset asiakir-
jat	 ja	 suorittavat	 tai	 suorituttavat	 päätöksen	 N:o	
768/2008/EY liitteessä II olevan moduulin A mukai-
sesti sisäisen tuotannonvalvontamenettelyn;

 c) kun b alakohdassa tarkoitetun menettelyn avul-
la on osoitettu, että sähkö- ja elektroniikkalaite on 
sovellettavien vaatimusten mukainen, valmistajat 
laativat EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja 
kiinnittävät valmiiseen tuotteeseen CE-merkinnän. 
Mikäli muussa sovellettavassa unionin lainsäädän-
nössä edellytetään sellaisen vaatimustenmukai-
suuden arviointimenettelyn toteuttamista, joka on 
ainakin yhtä tiukka, tämän direktiivin 4 artiklan 1 
kohdan vaatimusten noudattaminen voidaan osoit-
taa tämän menettelyn yhteydessä. Asiasta voidaan 
laatia tekninen asiakirja;

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

 e) valmistajat varmistavat, että käytössä on me-
nettelyt, joilla varmistetaan, että sarjatuotannossa 
noudatetaan vaatimuksia. Muutokset tuotteen 
suunnittelussa tai ominaisuuksissa ja muutokset 
yhdenmukaistetuissa standardeissa tai teknisissä 
eritelmissä, joihin nähden sähkö- ja elektroniik-
kalaitteen vaatimustenmukaisuus ilmoitetaan, on 
otettava asianmukaisesti huomioon;
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 f) valmistajat pitävät kirjaa vaatimustenvastaisista 
sähkö- ja elektroniikkalaitteista ja tuotteiden pa-
lautuksista ja tiedottavat niistä jakelijoille;

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

 h) valmistajat ilmoittavat nimensä, rekisteröidyn 
tuotenimensä tai rekisteröidyn tavaramerkkinsä 
sekä osoitteensa, josta valmistajiin saa yhteyden, 
joko sähkö- ja elektroniikkalaitteessa tai, mikäli se 
ei ole mahdollista, laitteen pakkauksessa tai lait-
teen mukana seuraavassa asiakirjassa. Osoitteessa 
on ilmoitettava yksi yhteyspiste, josta valmistajaan 
saa yhteyden. Mikäli muussa sovellettavassa unio-
nin lainsäädännössä on valmistajan nimen ja osoit-
teen oheistamisesta säännöksiä, jotka ovat ainakin 
yhtä tiukkoja, sovelletaan mainittuja säännöksiä;

 i) valmistajat, jotka katsovat tai joilla on syytä us-
koa, että sähkö- ja elektroniikkalaite, jonka ne ovat 
saattaneet markkinoille, ei ole tämän direktiivin 
vaatimusten mukainen, ryhtyvät välittömästi tar-
vittaviin korjaaviin toimenpiteisiin kyseisen laitteen 
saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen poista-
miseksi markkinoilta tai sitä koskevan palautusme-
nettelyn järjestämiseksi, jos se on tarpeen, ja tie-
dottavat asiasta välittömästi niiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille kansallisille viranomaisille, joissa ne 
asettivat laitteen saataville, ja ilmoittavat yksityis-
kohtaiset tiedot erityisesti vaatimustenvastaisuu-
desta ja toteutetuista korjaavista toimenpiteistä;

 j) valmistajat antavat perustellusta pyynnöstä toimi-
valtaiselle kansalliselle viranomaiselle kaikki tiedot 
ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen sen osoittamiseksi, 
että sähkö- ja elektroniikkalaite on tämän direktii-
vin vaatimusten mukainen, kielellä, jota kyseinen 
kansallinen viranomainen helposti ymmärtää, ja 
tekevät kyseisen viranomaisen kanssa tämän pyyn-
nöstä yhteistyötä toimissa, joilla pyritään varmista-
maan, että valmistajien markkinoille saattamat lait-
teet ovat tämän direktiivin vaatimusten mukaisia.

8 artikla
Valtuutettujen edustajien velvollisuudet

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että:
 a) valmistajilla on mahdollisuus nimittää kirjallisel-

la toimeksiannolla valtuutettu edustaja. Edellä 7 

artiklan a alakohdassa säädetyt velvollisuudet ja 
teknisten asiakirjojen laatiminen eivät kuulu osana 
valtuutetun edustajan toimeksiantoon;

 b) valtuutettu edustaja suorittaa valmistajalta saa-
dussa toimeksiannossa eritellyt tehtävät. Toimeksi-
annon mukaan valtuutetun edustajan on voitava 
suorittaa ainakin seuraavat tehtävät:

 - pitää EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tek-
niset asiakirjat kansallisten valvontaviranomaisten 
saatavilla kymmenen vuoden ajan siitä, kun sähkö- 
ja elektroniikkalaite on saatettu markkinoille;

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

 - tehdä toimivaltaisten kansallisten viranomaisten 
kanssa näiden pyynnöstä yhteistyötä toimissa, joilla 
pyritään varmistamaan, että edustajan toimeksian-
non piiriin kuuluvat sähkö- ja elektroniikkalaitteet 
ovat tämän direktiivin vaatimusten mukaisia.

9 artikla
Maahantuojien velvollisuudet

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että:
 a) maahantuojat saattavat unionin markkinoille ai-

noastaan sähkö- ja elektroniikkalaitteita, jotka ovat 
tämän direktiivin vaatimusten mukaisia;

 b) maahantuojat varmistavat ennen sähkö- ja elekt-
roniikkalaitteen saattamista markkinoille, että val-
mistaja on suorittanut asianmukaisen vaatimusten-
mukaisuuden arviointimenettelyn, ja varmistavat 
lisäksi, että valmistaja on laatinut tekniset asiakir-
jat, että laitteeseen on kiinnitetty CE-merkintä, että 
sen mukana on vaaditut asiakirjat ja että valmistaja 
on noudattanut 7 artiklan f ja g alakohdassa sää-
dettyjä vaatimuksia;

 c) jos maahantuoja katsoo tai sillä on syytä uskoa, 
että sähkö- ja elektroniikkalaite ei ole 4 artiklan vaa-
timusten mukainen, maahantuoja saattaa laitteen 
markkinoille vasta sen jälkeen, kun se on saatettu 
sovellettavien vaatimusten mukaiseksi, ja ilmoittaa 
tästä valmistajalle ja markkinavalvontaviranomaisil-
le;

 d) maahantuojat ilmoittavat nimensä, rekisteröidyn 
tuotenimensä tai rekisteröidyn tavaramerkkinsä 
sekä osoitteensa, josta maahantuojiin saa yhtey-
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den, joko sähkö- ja elektroniikkalaitteessa tai, mi-
käli se ei ole mahdollista, laitteen pakkauksessa tai 
laitteen mukana seuraavassa asiakirjassa. Mikäli 
muussa sovellettavassa unionin lainsäädännössä 
on maahantuojan nimen ja osoitteen oheistami-
sesta säännöksiä, jotka ovat ainakin yhtä tiukkoja, 
sovelletaan mainittuja säännöksiä;

 e) varmistaakseen tämän direktiivin noudattamisen 
maahantuojat pitävät kirjaa vaatimustenvastaisista 
sähkö- ja elektroniikkalaitteista ja laitteiden palau-
tuksista ja tiedottavat niistä jakelijoille;

 f) maahantuojat, jotka katsovat tai joilla on syytä 
uskoa, että sähkö- ja elektroniikkalaite, jonka ne 
ovat saattaneet markkinoille, ei ole tämän direk-
tiivin vaatimusten mukainen, ryhtyvät välittömästi 
tilanteen mukaan tarvittaviin korjaaviin toimenpi-
teisiin kyseisen laitteen saattamiseksi vaatimusten 
mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta tai sitä 
koskevan palautusmenettelyn järjestämiseksi ja 
tiedottavat asiasta välittömästi niiden jäsenvaltioi-
den toimivaltaisille kansallisille viranomaisille, jois-
sa maahantuojat asettivat laitteen saataville, sekä 
ilmoittavat yksityiskohtaiset tiedot erityisesti vaati-
mustenvastaisuudesta ja toteutetuista korjaavista 
toimenpiteistä;

 g) maahantuojat pitävät kymmenen vuoden ajan 
sähkö- ja elektroniikkalaitteen markkinoille saatta-
misesta EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen jäl-
jennöksen markkinavalvontaviranomaisten saata-
villa ja varmistavat, että tekniset asiakirjat voidaan 
antaa pyynnöstä kyseisten viranomaisten saatavil-
le;

 h) maahantuojat antavat toimivaltaisen kansallisen 
viranomaisen perustellusta pyynnöstä kyseiselle vi-
ranomaiselle kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat 
tarpeen sen osoittamiseksi, että sähkö- ja elektro-
niikkalaite on tämän direktiivin vaatimusten mukai-
nen, kyseisen viranomaisen helposti ymmärtämällä 
kielellä ja tekevät kyseisen viranomaisen kanssa tä-
män pyynnöstä yhteistyötä toimissa, joilla pyritään 
varmistamaan, että maahantuojien markkinoille 
saattamat laitteet ovat tämän direktiivin vaatimus-
ten mukaisia.

10 artikla
Jakelijoiden velvollisuudet

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että:
 a) kun jakelijat asettavat sähkö- ja elektroniikkalait-

teen saataville markkinoilla, ne noudattavat asiaan-
kuuluvaa huolellisuutta sovellettavien vaatimusten 

suhteen, erityisesti tarkistamalla, että sähkö- ja 
elektroniikkalaitteessa on CE-merkintä, että sen 
mukana on vaaditut asiakirjat kielellä, jota kulut-
tajat ja muut loppukäyttäjät helposti ymmärtävät 
siinä jäsenvaltiossa, jossa laite on asetettu saataville 
markkinoilla, ja että valmistaja ja maahantuoja ovat 
noudattaneet 7 artiklan g ja h alakohdassa sekä 9 
artiklan d alakohdassa säädettyjä vaatimuksia;

 b) jos jakelija katsoo tai sillä on syytä uskoa, että 
sähkö- ja elektroniikkalaite ei ole 4 artiklan vaati-
musten mukainen, se asettaa laitteen saataville 
markkinoilla vasta sen jälkeen, kun laite on saatet-
tu vaatimusten mukaiseksi, ja ilmoittaa tästä val-
mistajalle tai maahantuojalle sekä markkinavalvon-
taviranomaisille;

 c) jakelijat, jotka katsovat tai joilla on syytä uskoa, 
että sähkö- ja elektroniikkalaite, jonka ne ovat 
asettaneet saataville markkinoilla, ei ole tämän di-
rektiivin vaatimusten mukainen, varmistavat, että 
ryhdytään tilanteen mukaan tarvittaviin korjaaviin 
toimenpiteisiin kyseisen laitteen saattamiseksi vaa-
timusten mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoil-
ta tai sitä koskevan palautusmenettelyn järjestä-
miseksi, ja tiedottavat asiasta välittömästi niiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille kansallisille viran-
omaisille, joissa jakelijat asettivat laitteen saataville, 
ja ilmoittavat yksityiskohtaiset tiedot erityisesti vaa-
timustenvastaisuudesta ja toteutetuista korjaavista 
toimenpiteistä;

 d) jakelijat antavat toimivaltaisen kansallisen viran-
omaisen pyynnöstä kyseiselle viranomaiselle kaikki 
tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen sen osoitta-
miseksi, että sähkö- ja elektroniikkalaite on tämän 
direktiivin vaatimusten mukainen, ja tekevät kysei-
sen viranomaisen kanssa tämän pyynnöstä yhteis-
työtä toimissa, joilla pyritään varmistamaan, että 
jakelijoiden markkinoille saattamat laitteet ovat 
tämän direktiivin vaatimusten mukaisia.

11 artikla
Tapaukset, joissa valmistajien velvollisuuksia 

sovelletaan maahantuojiin ja jakelijoihin
 Jäsenvaltioiden on varmistettava, että maahan-

tuojaa tai jakelijaa pidetään tämän direktiivin mu-
kaisesti valmistajana ja että siihen sovelletaan 7 
artiklassa säädettyjä valmistajaa koskevia velvol-
lisuuksia, kun se saattaa sähkö- ja elektroniikka-
laitteen markkinoille omalla nimellään tai tavara-
merkillään tai muuttaa jo markkinoille saatettua 
laitetta tavalla, joka voi vaikuttaa sovellettavien 
vaatimusten täyttymiseen.
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12 artikla
Talouden toimijoiden tunnistetiedot

 Jäsenvaltioiden on varmistettava, että talouden 
toimijat esittävät markkinavalvontaviranomaisille 
pyynnöstä seuraavien tunnistetiedot kymmenen 
vuoden ajan sähkö- ja elektroniikkalaitteen mark-
kinoille saattamisesta:

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

 b) kaikki talouden toimijat, joille ne ovat toimitta-
neet sähkö- ja elektroniikkalaitteita.

13 artikla
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

1.  EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on ilmoi-
tettava, että 4 artiklassa täsmennettyjen vaatimus-
ten täyttyminen on osoitettu.

2.  EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen on raken-
teeltaan oltava annetun mallin mukainen ja sisället-
tävä liitteessä VI yksilöidyt tekijät, ja se on pidettävä 
ajan tasalla. Se on käännettävä sen jäsenvaltion, 
jonka markkinoille tuote saatetaan tai jonka mark-
kinoilla se asetetaan saataville, vaatimalle kielelle 
tai vaatimille kielille.

 Mikäli muussa sovellettavassa unionin lainsäädän-
nössä edellytetään sellaisen vaatimustenmukai-
suuden arviointimenettelyn toteuttamista, joka on 
ainakin yhtä tiukka, direktiivin 4 artiklan 1 kohdan 
vaatimusten noudattaminen voidaan osoittaa tä-
män menettelyn yhteydessä. Asiasta voidaan laatia 
tekninen asiakirja.

3.  Laatimalla EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
valmistaja ottaa vastuun siitä, että sähkö- ja elekt-
roniikkalaite on tämän direktiivin vaatimusten mu-
kainen.

14 artikla
CE-merkintää koskevat yleiset periaatteet

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

15 artikla
CE-merkinnän kiinnittämistä koskevat 

säännöt ja ehdot
1.  CE-merkintä on kiinnitettävä valmiiseen sähkö- ja 

elektroniikkalaitteeseen tai sen arvokilpeen näky-
västi, helposti luettavasti ja pysyvästi. Jos tämä ei 
laitteen luonteen vuoksi ole mahdollista tai perus-

teltua, se on kiinnitettävä pakkaukseen ja mukana 
oleviin asiakirjoihin.

2.  CE-merkintä on kiinnitettävä ennen sähkö- ja elekt-
roniikkalaitteen markkinoille saattamista.

3.  Jäsenvaltioiden on nykyisiä mekanismeja hyödyn-
tämällä varmistettava CE-merkintää koskevan jär-
jestelmän moitteeton täytäntöönpano ja ryhdyttä-
vä tarkoituksenmukaisiin toimiin, jos CE-merkintää 
käytetään väärin. Jäsenvaltioiden on myös sää-
dettävä rikkomisesta aiheutuvista seuraamuksista, 
mukaan lukien vakavia rikkomistapauksia koskevat 
rikosoikeudelliset seuraamukset. Seuraamusten on 
oltava oikeasuhteisia rangaistavan teon vakavuu-
teen nähden ja muodostettava tehokas pelote vää-
rinkäyttöä vastaan.

16 artikla
Vaatimustenmukaisuusolettama

1.  Jollei päinvastaisesta ole näyttöä, jäsenvaltioiden 
on pidettävä sähkö- ja elektroniikkalaitteita, joissa 
on CE-merkintä, tämän direktiivin vaatimusten mu-
kaisina.

2.  Jos materiaalien, komponenttien ja sähkö- ja elekt-
roniikkalaitteiden testauksessa ja mittauksessa on 
osoitettu, että ne täyttävät 4 artiklassa asetetut 
vaatimukset, tai jos ne on arvioitu sellaisten yhden-
mukaistettujen standardien mukaisesti, joiden vii-
tetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä, niiden katsotaan täyttävän tässä direktii-
vissä säädetyt vaatimukset.

17 artikla
Yhdenmukaistettua standardia koskeva 

virallinen vastalause
1.  Mikäli jäsenvaltio tai komissio katsoo, että yhden-

mukaistettu standardi ei täysin täytä niitä vaatimuk-
sia, jotka se kattaa ja jotka on asetettu 4 artiklassa, 
komissio tai asianomainen jäsenvaltio antaa asian 
direktiivin 98/34/EY 5 artiklan nojalla perustetun 
komitean käsiteltäväksi ja esittää perustelunsa. 
Komitea antaa lausuntonsa viipymättä kuultuaan 
asianmukaisia eurooppalaisia standardointielimiä.

2.  Komissio tekee komitean lausunnon perusteella 
päätöksen kyseistä yhdenmukaistettua standardia 
koskevan viittauksen julkaisemisesta, sen julkaise-
matta jättämisestä, sen julkaisemisesta rajoituksin 
tai sen säilyttämisestä ennallaan tai rajoituksin 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä taikka sen 
poistamisesta Euroopan unionin virallisesta lehdes-
tä.
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3.  Komissio ilmoittaa asiasta asianomaiselle euroop-
palaiselle standardointielimelle ja pyytää tarvitta-
essa kyseisten yhdenmukaistettujen standardien 
tarkistusta.

18 artikla
Markkinavalvonta ja unionin markkinoille tulevi-
en sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tarkastukset
 Jäsenvaltioiden on toteutettava markkinavalvontaa 

asetuksen	 (EY)	N:o	765/2008	15–29	artiklan	mu-
kaisesti.

19 artikla
Komiteamenettely

1.  Komissiota avustaa direktiivin 2008/98/EY 39 artik-
lan nojalla perustettu komitea. Tämä komitea on 
asetuksessa	 (EU)	 N:o	 182/2011	 tarkoitettu	 komi-
tea.

2.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuk-
sen	(EU)	N:o	182/2011	5	artiklaa.

20 artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Siirretään komissiolle viiden vuoden ajaksi 21 päi-
västä heinäkuuta 2011 lukien valta antaa 4 artiklan 
2 kohdassa, 5 artiklan 1 kohdassa ja 6 artiklassa 
tarkoitettuja delegoituja säädöksiä. Komissio esit-
tää siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen 
viimeistään kuusi kuukautta ennen viiden vuoden 
kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan 
ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, 
jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto peruuta 
siirtoa 21 artiklan mukaisesti.

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

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

21 artikla
Säädösvallan siirron peruuttaminen

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

2.  Toimielin, joka on aloittanut sisäisen menettelyn 
päättääkseen, peruuttaako se säädösvallan siirron, 
pyrkii ilmoittamaan asiasta toiselle toimielimelle ja 
komissiolle kohtuullisessa ajassa ennen lopullisen 

päätöksen tekemistä sekä ilmoittaa samalla, mitä 
siirrettyä säädösvaltaa mahdollinen peruuttaminen 
koskee, ja mainitsee mahdolliset peruuttamisen 
syyt.

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

22 artikla
Delegoitujen säädösten vastustaminen

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

 Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta 
tätä määräaikaa pidennetään kahdella kuukaudel-
la.

2.  Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole 1 
kohdassa tarkoitetun määräajan päättyessä vas-
tustanut delegoitua säädöstä, delegoitu säädös 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä 
ja se tulee voimaan siinä mainittuna päivänä.

 Delegoitu säädös voidaan julkaista Euroopan uni-
onin virallisessa lehdessä ja se voi tulla voimaan 
ennen mainitun määräajan päättymistä, jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ilmoitta-
neet komissiolle, etteivät ne aio vastustaa säädös-
tä.

3.  Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto vastustaa 
delegoitua säädöstä 1 kohdassa tarkoitetussa mää-
räajassa, se ei tule voimaan. Säädöstä vastustava 
toimielin esittää syyt, miksi se vastustaa delegoitua 
säädöstä.

23 artikla
Seuraamukset

 Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän direktiivin 
nojalla annettujen kansallisten säännösten rikko-
miseen sovellettavista seuraamuksista, ja niiden 
on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. 
Säädettyjen seuraamusten on oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on 
annettava kyseiset säännökset komissiolle tiedoksi 
viimeistään 2 päivänä tammikuuta 2013 ja ilmoi-
tettava niihin vaikuttavista mahdollisista myöhem-
mistä muutoksista viipymättä.
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24 artikla
Uudelleentarkastelu

1.  Komissio tarkastelee tarvetta muuttaa tämän di-
rektiivin soveltamisalaa 2 artiklassa tarkoitettujen 
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden osalta viimeistään 
22 päivänä heinäkuuta 2014 ja esittää Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle tätä koskevan kerto-
muksen sekä tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen 
mahdollisista muista soveltamisalan rajoituksista 
näiden sähkö- ja elektroniikkalaitteiden osalta.

2.  Komissio tarkastelee tätä direktiiviä yleisesti uudel-
leen viimeistään 22 päivänä heinäkuuta 2021 ja 
esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle ker-
tomuksen ja tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen.

25 artikla
Direktiivin saattaminen osaksi kansallista 

lainsäädäntöä
1.  Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä ja julkaistava tä-

män direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 2 
päivänä	tammikuuta	2013.	Niiden	on	toimitettava	
viipymättä nämä säännökset kirjallisina komissiol-
le.

	 Näissä	 jäsenvaltioiden	 antamissa	 säädöksissä	 on	
viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä 
tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jä-
senvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset 
tehdään.

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

26 artikla
Kumoaminen

 Kumotaan direktiivi 2002/95/EY, sellaisena kuin 
se on muutettuna liitteessä VII olevassa A osassa 
tarkoitetuilla säädöksillä, 3 päivästä tammikuuta 
2013, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta jäsenval-
tioiden velvollisuuteen noudattaa liitteessä VII ole-
vassa	B	osassa	olevia	määräaikoja,	joiden	kuluessa	
niiden on saatettava siinä mainittu direktiivi osaksi 
kansallista lainsäädäntöä ja alettava soveltaa sitä.

 Viittauksia kumottuihin säädöksiin pidetään viitta-
uksina tähän direktiiviin liitteessä VIII olevan vastaa-
vuustaulukon mukaisesti.

27 artikla
Voimaantulo

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

28 artikla
Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
Tehty Strasbourgissa 8 päivänä kesäkuuta 2011.
Euroopan parlamentin puolesta
Puhemies
J.	Buzek
Neuvoston	puolesta
Puheenjohtaja
Györi E.
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LIITE I
Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat sähkö- ja elektroniikkalaitteiden luokat

1. Suuret kodinkoneet
2.	 Pienet	kodinkoneet
3. Tieto- ja teletekniset laitteet
4. Kuluttajaelektroniikka
5. Valaistuslaitteet
6. Sähkö- ja elektroniikkatyökalut
7. Lelut, vapaa-ajan- ja urheiluvälineet
8. Lääkinnälliset laitteet
9. Tarkkailu- ja valvontalaitteet, mukaan lukien teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteet
10. Automaatit
11. Muut sähkö- ja elektroniikkalaitteet, jotka eivät kuulu edellä mainittuihin luokkiin.

--------------------------------------------------

LIITE II
4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut rajoitusten kohteena olevat aineet ja niiden sallitut enimmäis-
pitoisuudet painoprosentteina homogeenisessa materiaalissa

Lyijy (0,1 %)
Elohopea (0,1 %)
Kadmium (0,01 %)
Kuudenarvoinen kromi (0,1 %)
Polybromibifenyylit	(PBB)	(0,1	%)
Polybromidifenyylieetterit	(PBDE)	(0,1	%)
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LIITE III 
4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta rajoituksesta vapautetut käyttötarkoitukset
 

 
1

1 a

1 b

1 c

1 d

1 e

1 f

2 a

2 a 1

2 a 2

2 a 3

2 a 4

2 a 5

2 b

2 b 1

2 b 2

Poikkeus

Elohopea yksikantaisissa pienloistelampuissa silloin, kun elohopean mää-

rä purkausputkea kohden on enintään:

Yleiskäyttöön tarkoitetuissa loistelampuissa < 30 W: 5 mg

Yleiskäyttöön tarkoitetuissa loistelampuissa  ≥ 30 W ja < 50 W: 5 mg

Yleiskäyttöön tarkoitetuissa loistelampuissa  ≥ 50 W ja < 150 W: 5 mg

Yleiskäyttöön tarkoitetuissa loistelampuissa ≥ 150 W: 15 mg

Yleiskäyttöön tarkoitetuissa ympyrän- tai neliön muotoisissa loiste-

lampuissa, joiden putken läpimitta ≤ 17 mm

Erityiskäyttöön tarkoitetuissa loistelampuissa: 5 mg

Elohopea yleiskäyttöön tarkoitetuissa kaksikantaisissa lineaarisissa loiste-

lampuissa lamppua kohti enintään:

Kolmihuippuloisteainelamput, joiden käyttöikä on normaali ja putken  

läpimitta < 9 mm (esim. T2): 5 mg

Kolmihuippuloisteainelamput, joiden käyttöikä on normaali ja putken  

läpimitta ≥ 9 mm  ja ≤ 17 mm  (esim. T5): 5 mg

Kolmihuippuloisteainelamput, joiden käyttöikä on normaali ja putken  

läpimitta > 17 mm ja ≤ 28 mm (esim. T8): 5 mg

Kolmihuippuloisteainelamput, joiden käyttöikä on normaali ja putken  

läpimitta > 28 mm (esim. T12): 5 mg

Kolmihuippuloisteainelamput, joiden käyttöikä on pitkä (≥ 25 000 h):   

8 mg

Elohopea muissa loistelampuissa lamppua kohti enintään:

Lineaariset halofosfaattilamput, joissa putken läpimitta > 28 mm  

(esim. T10 ja T12): 10 mg

Ei-lineaariset halofosfaattilamput  (kaikki läpimitat): 15 mg

Poikkeuksen	soveltamisala	ja	päivämäärät

Päättyy	 31.12.2011;	 kaudella	 31.12.2011–31.12.2012	

saa käyttää purkausputkea kohti 3,5 mg elohopeaa; 

31.12.2012 jälkeen saa käyttää purkausputkea kohden 

2,5 mg elohopeaa.

Päättyy	31.12.2011;	31.12.2011	jälkeen	saa	käyttää	pur-

kausputkea kohden 3,5 mg elo hopeaa.

Ei käyttörajoituksia 31.12.2011 saakka; 31.12.2011 jälkeen 

saa käyttää purkausputkea kohden 7 mg elohopeaa.

Päättyy	 31.12.2011;	 	 31.12.2011	 jälkeen	 saa	 käyttää	

lamppua kohden 4 mg elohopeaa.

Päättyy	 31.12.2011;	 	 31.12.2011	 jälkeen	 saa	 käyttää	

lamppua kohden 3 mg elohopeaa.

Päättyy	 31.12.2011;	 	 31.12.2011	 jälkeen	 saa	 käyttää	

lamppua kohden 3,5 mg elohopeaa.

Päättyy	 31.12.2012;	 	 31.12.2012	 jälkeen	 saa	 käyttää	

lamppua kohden 3,5 mg elohopeaa.

Päättyy	 31.12.2011;	 	 31.12.2011	 jälkeen	 saa	 käyttää	

lamppua kohden 5 mg elohopeaa.

Päättyy	13.4.2012.

Päättyy	13.4.2016.
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2 b 3

2 b 4

3

3 a

3 b

3 c

4 a

4 b

4 b I

4 b II

4 b III

4 c

4 c I

4 c II

4 c III

Poikkeus

Ei-lineaariset kolmihuippuloisteainelamput, joissa putken läpimitta on   

> 17 mm (esim. T9)

Muut yleiskäyttöön ja erityiskäyttöön tarkoitetut lamput (esim. induktio-

lamput)

Elohopea erityiskäyttöön tarkoitetuissa kylmäkatodi- ja ulkoelektrodi-

loistelampuissa lamppua kohti enintään:

Lyhyt (≤ 500 mm)

Keskipitkä (> 500 mm ja ≤ 1 500 mm)

Pitkä	(>	1	500	mm)

Elohopea muissa pienpainepurkauslampuissa lamppua kohti:

Elohopea yleisvalaistukseen tarkoitetuissa suurpainenatrium  lampuissa, 

joissa on parannettu värintoistoindeksi Ra > 60, purkausputkea kohti 

enintään:

P	≤	155	W

155	W	<	P	≤	405	W

P	>	405	W

Elohopea muissa yleisvalaistukseen tarkoitetuissa suurpaine 

natriumlampuissa purkausputkea kohti enintään:

P	≤	155	W

155	W	<	P	≤	405	W

P	>	405	W

Poikkeuksen	soveltamisala	ja	päivämäärät

Ei käyttörajoituksia 31.12.2011 saakka; 31.12.2011  

jälkeen saa käyttää lamppua kohden 15 mg elohopeaa.

Ei käyttörajoituksia 31.12.2011 saakka; 31.12.2011  

jälkeen saa käyttää lamppua kohden 15 mg elohopeaa.

Ei käyttörajoituksia 31.12.2011 saakka; 31.12.2011  

jälkeen saa käyttää lamppua kohden 3,5 mg elohopeaa.

Ei käyttörajoituksia 31.12.2011 saakka; 31.12.2011  

jälkeen saa käyttää lamppua kohden 5 mg elohopeaa.

Ei käyttörajoituksia 31.12.2011 saakka; 31.12.2011  

jälkeen saa käyttää lamppua kohden 13 mg elohopeaa.

Ei käyttörajoituksia 31.12.2011 saakka; 31.12.2011   

jälkeen saa käyttää lamppua kohden 15 mg elohopeaa.

Ei käyttörajoituksia 31.12.2011 saakka;

31.12.2011  jälkeen saa käyttää purkausputkea kohden 

30 mg elohopeaa.

Ei käyttörajoituksia 31.12.2011 saakka; 31.12.2011 jälkeen 

saa käyttää purkausputkea kohden 40 mg elohopeaa.

Ei käyttörajoituksia 31.12.2011 saakka; 31.12.2011  

jälkeen saa käyttää purkausputkea kohden 40 mg 

elohopeaa.

Ei käyttörajoituksia 31.12.2011 saakka; 31.12.2011 jälkeen 

saa käyttää purkausputkea kohden 25 mg elohopeaa.

Ei käyttörajoituksia 31.12.2011 saakka; 31.12.2011 jälkeen 

saa käyttää purkausputkea kohden 30 mg elohopeaa.

Ei käyttörajoituksia 31.12.2011 saakka; 31.12.2011 jälkeen 

saa käyttää purkausputkea kohden 40 mg elohopeaa.
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4 d

4 e

4 f

5 a

5 b

6 a

6 b

6 c

7 a

7 b

7 c I

7 c II

7 c III

8 a

8 b

9

9 b

Poikkeus

Elohopea suurpaine-elohopealampuissa

Elohopea monimetallilampuissa

Elohopea muissa erityiskäyttöön tarkoitetuissa purkauslampuissa, joita ei 

erikseen mainita tässä liitteessä

Lyijy katodisädeputkien lasissa

Lyijy loisteputkien lasissa, enintään 0,2 painoprosenttia

Lyijy seosaineena työstökoneisiin tarkoitetussa teräksessä ja sinkityssä 

teräksessä, jossa on enintään 0,35 painoprosenttia lyijyä

Lyijy seosaineena alumiinissa, jossa on enintään 0,4 painoprosenttia lyijyä

Kupariseos, jossa on enintään 4 painoprosenttia lyijyä

Lyijy korkeiden sulamislämpötilojen juotoksissa (lyijyperustaiset seokset, 

jotka sisältävät lyijyä vähintään 85 painoprosenttia)

Lyijy palvelinten, tallennus- ja ryhmätallennus-laitteiden sekä kytkentään, 

merkinantoon  ja siirtoon tarkoitettujen verkkoinfrastruktuurilaitteiden ja 

tietoliikenneverkon hallintalaitteiden juotoksissa

Sähkö- ja elektroniikkakomponentit, jotka  sisältävät lyijyä lasissa tai 

keraamisessa aineessa, esimerkiksi pietsosähköiset laitteet, lukuun 

ottamatta keraamisia eristeitä  sisältäviä kondensaattoreita, tai jotka 

sisältävät lyijyä lasi- tai keraamimatriisiyhdisteessä

Lyijy kondensaattorien keraamisissa eristeissä, kun nimellisjännite on 

vähintään 125 V AC tai 250 V DC

Lyijy kondensaattorien keraamisissa eristeissä, kun nimellisjännite on alle 

125 V AC tai 250 V DC

Kadmium ja sen yhdisteet pellettityyppisissä kertakäyttöisissä lämpö-

suojissa

Kadmium ja sen yhdisteet sähkökoskettimissa

Kuudenarvoinen kromi korroosionestoaineena absorptiojäähdytyskonei-

den hiiliteräsjäähdytysjärjestelmissä, enintään 0,75 painoprosenttia 

jäähdytysliuoksessa

Lyijy lämmitys-, ilmanvaihto-, ilmastointi- ja jäähdytyssovellusten 

jäähdytysainetta sisältävissä kompressoreissa olevissa laakerikuorissa  ja 

-heloissa

Poikkeuksen	soveltamisala	ja	päivämäärät

Päättyy	13.4.2015.

Päättyy	1.1.2013,	minkä	jälkeen	voidaan	käyttää	ennen	

1.1.2013   markkinoille saatetuissa sähkö- ja elektroniik-

kalaitteiden varaosissa.

Päättyy	1.1.2012,	minkä	jälkeen	sitä	voi	käyttää	ennen	

1.1.2012   markkinoille saatetuissa sähkö- ja elektroniik-

kalaitteiden varaosissa.
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11 a

11 b

12

13 a

13 b

14

15

16

17

18 a

18 b

19

20

21

Poikkeus

Lyijy C-press compliant pin  -tyyppisissä nastaliitinjärjestelmissä.

Lyijy muissa kuin C-press compliant pin -tyyppisissä nastaliitinjärjestel-

missä

Lyijy lämpöä johtavan moduulin c-renkaan pinnoitemateriaalina

Lyijy optisissa sovelluksissa käytetyissä valkoisissa laseissa

Kadmium ja lyijy suodatinlaseissa ja reflektanssistandardeina käytetyissä 

laseissa

Lyijy juotoksissa, jotka koostuvat useammasta kuin kahdesta ainesosasta 

ja jotka on tarkoitettu nastojen ja mikroproses  sorikotelon väliseen kyt-

kentään ja joiden lyijypitoisuus on yli 80 mutta alle 85 painoprosenttia

Lyijy juotoksissa, joilla mahdollistetaan toimiva sähköliitos puolijohde-

palan ja alustan välillä integroitujen piirien kääntösiru- eli flip chip -tek-

niikassa

Lyijy lineaarisissa hehkulampuissa, joissa on silikaatilla päällystetyt  

putket

Lyijyhalidi	 valaisevana	aineena	 	 reprografiassa	käytettävissä	 suurpaine-

purkauslampuissa  (HID-lampuissa)

Lyijy aktivaattorina valaisevassa  jauheessa (enintään 1 painoprosentti 

lyijyä) purkauslampuissa, joita käytetään erikoislamppuina diatsomene-

telmällä	 tehtävässä	 reprografiassa,	 litografiassa,	 hyönteispyydyksissä,	 	

fotokemiallisissa ja käsittelyprosesseissa, jotka sisältävät loisteaineena 

esimerkiksi	SMS:ää	((Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb)

Lyijy aktivaattorina valaisevassa jauheessa (enintään 1 painoprosenttia 

lyijyä)	 purkauslampuissa,	 joita	 käytetään	 esimerkiksi	 BSP-loisteainetta	 	

(BaSi2O5:Pb)	sisältävinä		solariumlamppuina

Lyijy	PbBiSn-Hg-	ja	PbInSn-Hg-metallien	kanssa	erityisseoksissa	pääamal-

gaamina	sekä	PbSn-Hg:n	kanssa	lisäamalgaamina	erittäin	pienissä	ener-

giansäästölampuissa

Lyijyoksidi nestekidenäytöissä käytettävien  litteiden  loistelamppujen 

etu- ja taka-alustojen yhdistämiseen käytettävässä lasissa

Lyijy ja kadmium painoväreissä, joita käytetään lasien, esimerkiksi  

borosilikaatti- ja soodalasien emaloinnissa

Poikkeuksen	soveltamisala	ja	päivämäärät

Saa käyttää ennen 24 päivää syyskuuta 2010 markkinoille 

saatetuissa sähkö- ja elektroniikka  laitteiden varaosissa.

Päättyy	 1.1.2013,	minkä	 jälkeen	 voidaan	 käyttää	 ennen	

1.1.2013   markkinoille saatetuissa sähkö- ja elektroniik-

kalaitteiden varaosissa.

Saa käyttää ennen 24 päivää syyskuuta 2010 markkinoille 

saatettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden varaosissa.

Poikkeuksen	soveltamisala	ja	päivämäärät.

Päättyi	 1.1.2011,	 minkä	 jälkeen	 voidaan	 käyttää	 ennen	

1.1.2011   markkinoille saatetuissa sähkö- ja elektroniik-

kalaitteiden varaosissa.

Päättyy	1.9.2013.

Päättyi	1.1.2011.

Päättyy	1.6.2011.

Päättyy	1.6.2011.
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23

24

25

26

27

29

30

31

32

33

34

36

37

38

39

Poikkeus

Lyijy sellaisten pintaliitoskomponenttien (muiden kuin liittimien) pinta-

käsittelyyn, joissa johtimien väli on korkeintaan

0,65 mm

Lyijy juotosaineessa, jota käytetään kiekkomaisten ja planaaristen ke-

raamisten monikerroskondensaattoreiden reikäjuotoksissa (machined 

through hole -juotoksissa)

Lyijyoksidi SED-näyttöjen (surface conduction electron emitter displays) 

rakenne-elementeissä, erityisesti sintratuissa liitoksissa (seal frit) ja sula-

terenkaassa (frit ring)

Lyijyoksidi	BLB	(Black	Light	Blue)	-lamppujen	lasikuvuissa

Lyijyseokset juotosaineessa, jota käytetään suurtehokaiuttimissa (suunni-

teltu käytettäväksi useiden tuntien ajan vähintään 125 desibelin äänente-

holla	(SPL))		käytettävien		muuntimien	juotoksissa

Lyijy neuvoston direktiivin 69/493/ETY  (1) liitteessä I  määritellyssä kristal-

lilasissa (luokat 1, 2, 3 ja 4)

Kadmiumseokset sähköisinä/mekaanisina juotoskohtina johtimiin, jotka 

sijaitsevat	 suoraan	puhekelalla	 vähintään	100	dB(A):n	 äänenpainetason	

omaavissa suurtehokaiuttimissa

Lyijy elohopeavapaiden litteiden loistelamppujen (joita käytetään esimer-

kiksi nestekidenäytöissä sekä design- tai teollisuusvalaistuksissa) juotos-

materiaaleissa

Lyijyoksidi argon- ja kryptonlaserputkien ikkunarakenteiden sintratuissa 

liitoksissa

Juotoksissa käytettävä lyijy juotettaessa halkaisijaltaan enintään 100 μm 

olevia tehomuuntajien ohuita kuparilankoja

Lyijy metallikeraamisissa trimmeripotentiometrielementeissä

Elohopea tasavirralla toimivien plasmanäyttöjen katodisputteroinnin  

inhibiittorina, kun elohopeapitoisuus on enintään 30 mg/näyttö

Lyijy sinkkiboraattilasikoteloisten suurjännitediodien metallipinnoiteker-

roksessa

Kadmium ja kadmiumoksidi alumiinisidoksisen berylliumoksidisubstraatin 

päällä käytetyissä paksukalvopastoissa

Kadmium väriä muuntavissa II-VI-ledeissä (< 10 μg Cd/mm2  

valoa emittoivaa pinta- alaa), joita käytetään puolijohdevalaistus- tai  

-näyttö järjestelmissä

Poikkeuksen	soveltamisala	ja	päivämäärät

Saa käyttää ennen 24  päivää syyskuuta 2010 markkinoille 

saatetuissa sähkö- ja elektroniikka  laitteiden varaosissa.

Päättyy	1.6.2011.

Päättyi	24.9.2010.

Päättyi	1.7.2010.

Päättyy	1.7.2014.
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LIITE IV
4 artiklan 1 kohdan mukaisesta rajoituksesta vapautetut lääkinnällisten laitteiden ja tarkkailu- ja 
valvontalaitteiden erityiset käyttötarkoitukset

Ionisoivaa säteilyä käyttävät tai detektoivat laitteet
1.  Lyijy, kadmium ja elohopea ionisoivan säteilyn ilmaisimissa
2.  Lyijylaakerit röntgenputkissa
3.  Lyijy sähkömagneettisen säteilyn vahvistuslaitteissa: mikrokanavalevyissä ja kapillaarilevyissä
4.  Lyijy röntgenputkien lasifritissä ja kuvanvahvistimissa sekä lyijy lasifrittisideaineessa, jota käytetään kaasulase-

rien kokoonpanoissa ja sähkömagneettisen säteilyn elektroneiksi muuntavissa tyhjiöputkissa
5.  Lyijy ionisoivalta säteilyltä suojaavissa suojaimissa
6.  Lyijy röntgensäteiden testikappaleissa
7.  Lyijystearaattiröntgensädediffraktiokiteet
8.  Kadmiumin radioaktiivisten isotooppien lähde kannettavissa röntgenfluoresenssispektrometreissä

Anturit, ilmaisimet ja eletrodit
1 a. Lyijy ja kadmium ioniselektiivisissä elektrodeissa, myös pH-elektrodien lasissa
1 b. Lyijyanodit sähkökemiallisissa happiantureissa
1 c. Lyijy, kadmium ja elohopea infrapunailmaisimissa
1 d. Elohopea vertailuelektrodeissa: vähäkloridinen elohopeakloridi, elohopeasulfaatti ja elohopeaoksidi

Muut
9.  Kadmium helium-kadmiumlasereissa
10. Lyijy ja kadmium atomiadsorptiospektroskopialampuissa
11. Lyijy seoksissa suprajohteena ja lämpöjohteena MRI-laitteissa
12. Lyijy ja kadmium suprajohtavien materiaalien metallisidoksissa MRI-laitteissa ja SQUID-ilmaisimissa
13. Lyijy vastapainoissa
14. Lyijy yksikiteisissä pietsosähköisissä materiaaleissa, joita käytetään ultraääniantureissa
15. Lyijy ultraääniantureiden sidosjuotteissa
16. Elohopea erittäin tarkoissa kapasitanssin ja häviön mittaamissiltauksissa ja tarkkailu- ja valvontalaitteiden 

suurtaajuuksisten radiotaajuuksien kytkimissä ja releissä; elohopeaa saa olla enintään 20 mg/kytkin tai rele
17.	 Lyijy	kannettavien	ensiapudefibrillaattorien	juotteissa
18. Lyijy korkean suorituskyvyn (8-14 μm) infrapunakuvantamismoduulien juotteissa
19. Lyijy pii-nestekidenäytöissä (LCoS)
20. Kadmium röntgensäteilyn mittaussuodattimissa
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LIITE V
Hakemukset 5 artiklassa tarkoitettujen poikkeusten myöntämiseksi, uusimiseksi ja peruuttamiseksi

Hakemuksen poikkeuksen myöntämiseksi, uusimiseksi tai, soveltuvin osin, peruuttamiseksi voi tehdä valmistaja, 
valmistajan valtuutettu edustaja tai jokin toimitusketjuun kuuluva talouden toimija, ja siitä on käytävä ilmi ainakin 
seuraavat tiedot:
a)  hakijan nimi, osoite ja yhteystiedot;
b)  tiedot materiaalista tai komponentista ja poikkeuksen myöntämistä tai sen peruuttamista koskevan hake-

muksen kohteena olevan aineen täsmällisistä käyttötarkoituksista materiaalissa tai komponentissa ja sen eri-
tyispiirteistä;

c)  todennettavissa olevat ja täydellisin lähdeviittein varustetut perustelut poikkeukselle tai sen peruuttamiselle 5 
artiklassa määriteltyjen ehtojen mukaisesti;

d)  analyysi mahdollisista vaihtoehtoisista aineista, materiaaleista tai malleista elinkaaren perusteella, mukaan 
lukien, jos saatavilla, tiedot riippumattomista tutkimuksista, vertaisarvioidut selvitykset ja tiedot hakijan kehit-
tämistoiminnasta sekä analyysit tällaisten vaihtoehtoisten aineiden, materiaalien tai mallien saatavuudesta;

e) tiedot sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta peräisin olevien materiaalien uudelleenkäytön ja kierrätyksen mah-
dollisesta valmistelusta sekä jätteen asianmukaista käsittelyä koskevista säännöksistä direktiivin 2002/96/EY 
liitteen II mukaisesti;

f)  muut merkitykselliset tiedot;
g)  hakijan ehdottamat toimet mahdollisten vaihtoehtojen kehittämiseksi, kehittämistyön pyytämiseksi ja/tai so-

veltamiseksi ja toimien aikataulu;
h)  tarvittaessa ilmoitus tiedoista, joita olisi pidettävä omistusoikeuden suojaamina, ja todennettavissa olevat 

perustelut;
i)  poikkeusta haettaessa ehdotus poikkeuksen täsmälliseksi ja selkeäksi sanamuodoksi;
j)  yhteenveto hakemuksesta.

--------------------------------------------------

LIITE VI
EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

1.		 N:o	…	(sähkö-	ja	elektroniikkalaitteen	yksilöllinen	tunnistenumero):
2.  Valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan nimi ja osoite:
3.  Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan (tai asentajan) yksinomaisella vastuulla:
4.  Vakuutuksen kohde (jäljitettävyyden mahdollistava sähkö- ja elektroniikkalaitteen tunniste. Voidaan liittää 

tarvittaessa valokuva.):
5.  Edellä kuvattu vakuutuksen kohde on tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektro-

niikkalaitteissa 8 päivänä kesäkuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/
EU [*] vaatimusten mukainen.

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

7.  Lisätietoja:
	 …	puolesta	allekirjoittanut	…
 (antamispaikka ja -päivämäärä):
 (nimi, tehtävä) (allekirjoitus):

 [*] EUVL L 174, 1.7.2011, s. 88.
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LIITE VII
OSA A
Kumottu direktiivi ja sen muutokset
(26 artiklassa tarkoitetut)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/95/EY  (EUVL L 37, 13.2.2003, s. 19).
Komission päätös 2005/618/EY  (EUVL L 214, 19.8.2005, s. 65). 
Komission päätös 2005/717/EY  (EUVL L 271, 15.10.2005, s. 48). 
Komission päätös 2005/747/EY  (EUVL L 280, 25.10.2005, s. 18). 
Komission päätös 2006/310/EY  (EUVL L 115, 28.4.2006, s. 38). 
Komission päätös 2006/690/EY  (EUVL L 283, 14.10.2006, s. 47). 
Komission päätös 2006/691/EY  (EUVL L 283, 14.10.2006, s. 48).
Komission päätös 2006/692/EY  (EUVL L 283, 14.10.2006, s. 50).
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/35/EY  (EUVL L 81, 20.3.2008, s. 67).
Komission päätös 2008/385/EY  (EUVL L 136, 24.5.2008, s. 9).
Komission päätös 2009/428/EY  (EUVL L 139, 5.6.2009, s. 32).
Komission päätös 2009/443/EY  (EUVL L 148, 11.6.2009, s. 27).
Komission päätös 2010/122/EU  (EUVL L 49, 26.2.2010, s. 32). 
Komission päätös 2010/571/EU  (EUVL L 251, 25.9.2010, s. 28).

OSA B
Määräajat saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä
(26 artiklassa tarkoitetut)

  Direktiivi    Määräaika saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä
 
  2002/95/EY   12 päivä elokuuta 2004

  2008/35/EY   —
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LIITE VIII
Vastaavuustaulukko
 

Direktiivi 2002/95/EY    Tämä direktiivi

1 artikla    1 artikla
2 artiklan 1 kohta    2 artiklan 1 kohta, 2 artiklan 2 kohta, liite I
2 artiklan 2 kohta    2 artiklan 3 kohta
2 artiklan 3 kohta    2 artiklan 4 kohdan johdantolause
—    2 artiklan 4 kohta
3 artiklan a alakohta    3 artiklan 1 ja 2 kohta
3 artiklan b alakohta    —
—	 	 	 	 3	artiklan	6–28	kohta
4 artiklan 1 kohta    4 artiklan 1 kohta, liite II
—    4 artiklan 3 ja 4 kohta
4 artiklan 2 kohta    4 artiklan 6 kohta
4 artiklan 3 kohta    —
5 artiklan 1 kohdan johdantolause    5 artiklan 1 kohdan johdantolause
5 artiklan 1 kohdan a alakohta    4 artiklan 2 kohta
5 artiklan 1 kohdan b alakohta    5 artiklan  1  kohdan a alakohdan ensimmäinen  
    ja kolmas luetelmakohta
—    5 artiklan 1 kohdan a alakohdan toinen 
    luetelmakohta
    5 artiklan 1 kohdan a alakohdan viimeinen 
    alakohta
5 artiklan 1 kohdan c alakohta    5 artiklan 1 kohdan b alakohta
—    5 artiklan 2 kohta
	 	 	 	 5	artiklan	3–6	kohta
5 artiklan 2 kohta    5 artiklan 7 kohta
—    5 kohdan 8 kohta
6 artikla    6 artikla
—	 	 	 	 7–18	artikla
7	artikla	 	 	 	 19–22	artikla
8 artikla    23 artikla
9 artikla    25 artikla
—    26 artikla
10 artikla    27 artikla
11 artikla    28 artikla
—    Liitteet  I ja II
Liitteessä oleva 1-39 kohta    Liitteessä  III oleva 1-39 kohta
—	 	 	 	 Liite		IV,	V,	VI–VIII.
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Liite 3  Yhteenveto RoHS II -direktiivin aikatauluista 

 1.7.2006 RoHS I -direktiivin ainerajoitukset voimassa laitteille
 1.7.2011 RoHS II julkaistaan
 21.7.2011 RoHS II voimaan
 2.1.2013 RoHS II kansallinen toimeenpano ja ilmoitus komissiolle säädetyistä seuraamuksista
 3.1.2013 RoHS I kumotaan
 22.7.2014 Soveltamisalan uudelleentarkastelu
  Ainerajoitusten uudelleentarkastelu
  Luokka 8 + varaosat ja liitäntäjohdot: ainerajoitukset voimaan
  Luokka 9 + varaosat ja liitäntäjohdot: ainerajoitukset voimaan
	 22.7.2016	 Liitteessä	III	direktiivin	voimaantullessa	olevien	luokkien	1–7	ja	10	laitteisiin	liittyvien	poikkeusten		
  voimassaolo päättyy viimeistään, ellei aikaisempaa päättymispäivämäärää ole määritelty
  Luokka 8 In vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet + varaosat ja 
  liitäntäjohdot: ainerajoitukset voimaan 
 22.7.2017 Luokka 9 Teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteet + varaosat ja liitäntäjohdot: 
  ainerajoitukset voimaan
 22.7.2019 Luokka 11: ainerajoitukset voimaan -> kaikkien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden oltava 
  vaatimusten mukaisia
 22.7.2021 RoHS II:n uudelleentarkastelu
  Liitteessä III direktiivin voimaantullessa olevien luokan 8 laitteisiin liittyvien poikkeusten 
  voimassaolo päättyy viimeistään, ellei aikaisempaa päättymispäivämäärää ole määritelty
  Liitteessä IV direktiivin voimaantullessa olevien luokan 8 laitteisiin liittyvien poikkeusten 
  voimassaolo päättyy viimeistään, ellei aikaisempaa päättymispäivämäärää ole määritelty
  Liitteessä III direktiivin voimaantullessa olevien luokan 9 laitteisiin liittyvien poikkeusten 
  voimassaolo päättyy viimeistään, ellei aikaisempaa päättymispäivämäärää ole määritelty
  Liitteessä IV direktiivin voimaantullessa olevien luokan 9 laitteisiin liittyvien poikkeusten 
  voimassaolo päättyy viimeistään, ellei aikaisempaa päättymispäivämäärää ole määritelty
 22.7.2023 Liitteessä III direktiivin voimaantullessa olevien luokan 8 in vitro -diagnostiikkaan 
  tarkoitettuihin lääkinnällisiin laitteisiin liittyvien poikkeusten voimassaolo päättyy 
  viimeistään, ellei aikaisempaa päättymispäivämäärää ole määritelty
  Liitteessä IV direktiivin voimaantullessa olevien luokan 8 in vitro -diagnostiikkaan 
  tarkoitettuihin lääkinnällisiin laitteisiin liittyvien poikkeusten voimassaolo päättyy 
  viimeistään, ellei aikaisempaa päättymispäivämäärää ole määritelty
 22.7.2024 Liitteessä III direktiivin voimaantullessa olevien luokan 9 teollisuuden tarkkailu- ja 
  valvontalaitteisiin liittyvien poikkeusten voimassaolo päättyy viimeistään, ellei aikaisempaa 
  päättymispäivämäärää ole määritelty
  Liitteessä IV direktiivin voimaantullessa olevien luokan 9 teollisuuden tarkkailu- ja 
  valvontalaitteisiin liittyvien poikkeusten voimassaolo päättyy viimeistään, ellei aikaisempaa 
  päättymispäivämäärää ole määritelty

Liite 3
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Liite 4 RoHS II -direktiivin viittaukset muihin säädöksiin

RoHS II:n artikla 
2 Soveltamisala                                               
5 Liitteiden mukauttaminen tieteen 
ja tekniikan kehitykseen
6 Liitteessä II olevan rajoitusten 
kohteena olevien aineiden luettelon 
uudelleentarkastelu ja muuttaminen

3 Määritelmät, 1 kohdan alakohdat: 
13)

21)

22)

23)

7 Valmistajien velvollisuudet

14 CE-merkintää koskevat yleiset 
periaatteet

18 Markkinavalvonta ja unionin 
markkinoille tulevien sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden tarkastukset
19 Komiteamenettely

RoHS II:n liite III, poikkeus 29

Viittaus säädökseen
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus	(EY)	N:o	1907/2006, 
18.12.2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenette-
lyistä ja rajoituksista (REACH)                                                    
REACHin	Liite	XIV	luvanvaraisten	aineiden	luettelo
REACHin	Liite	XVII	tiettyjen	vaarallisten	aineiden,	seosten	ja	tuottei-
den valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset

 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/34/EY, 22.6.1998, 
teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa 
noudatettavasta menettelystä; liite I ja 6 artikla

Neuvoston	direktiivi 93/42/ETY, 14.6.1993, lääkinnällisistä laitteista; 
1 artiklan 2 kohdan a alakohta: lääkinnällisen laitteen määritel-
mä*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/79/EY, 27.10.1998, 
in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista; 
1 artiklan 2 kohdan b alakohta: in vitro -diagnostiikkaan tarkoite-
tun lääkinnällisen laitteen määritelmä**

Neuvoston	direktiivi 90/385/ETY, 20.6.1990, aktiivisia implantoitavia 
lääkinnällisiä laitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähen-
tämisestä; 1 artiklan 2 kohdan c alakohta: aktiivisen implantoitavan 
lääkinnällisen laitteen määritelmä***
 
Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös	N:o	768/2008/EY, 
9.7.2008, tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvistä yhteisistä 
puitteista; liite II moduuli A
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus	(EY)	N:o	765/2008, 
9.7.2008, tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja 
markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista; 30 artikla
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus	(EY)	N:o	765/2008, 
9.7.2008, tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja 
markkinavalvontaa	koskevista	vaatimuksista;	15–29	artikla
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, 
19.11.2008, jätteistä; 39 artikla
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus	(EU)	N:o	182/2011, 
16.2.2011 yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jä-
senvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä; 5 artikla
Neuvoston	direktiivi 69/493/ETY, 15.12.1969, kristallilasia koskevan 
jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä; liite I

Liite 4

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:396:0001:0849:FI:PDF
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0042:FI:HTML
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:218:0030:0047:FI:PDF
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Lääkinnällisten laitteiden määritelmät

* Lääkinnällisellä laitteella (3(21) artikla) tarkoitetaan kaikkia instrumentteja, laitteistoja, välineitä, materiaale-
ja tai muita tarvikkeita, joita käytetään joko yksinään tai yhdistelminä, sekä niiden asianmukaiseen toimintaan 
tarvittavia ohjelmistoja, joita valmistaja on tarkoittanut käytettäviksi ihmisten

- sairauden diagnosointiin, ehkäisyyn, tarkkailuun, hoitoon tai lievitykseen
- vamman tai vajavuuden diagnosointiin, tarkkailuun, hoitoon, lievitykseen tai kompensointiin
- anatomian tai fysiologisen toiminnon tutkimiseen, korvaamiseen tai muunteluun
- hedelmöittymisen säätelyyn 

ja joiden pääasiallista aiottua vaikutusta ihmiskehossa tai -kehoon ei saavuteta farmakologisin, immunologisin 
tai metabolisin keinoin, mutta joiden toimintaa voidaan tällaisilla keinoilla edistää

** In vitro -diagnostiikkaan tarkoitetulla lääkinnällisellä laitteella (3(22) artikla) tarkoitetaan lääkinnällistä 
laitetta, joka on reagenssi, reagenssituote, kalibraattori, vertailumateriaali, testipakkaus, instrumentti, laite, 
laitteisto tai järjestelmä joko yksin tai yhdessä muiden kanssa käytettynä, ja jonka valmistaja on tarkoittanut 
käytettäväksi in vitro ihmiskehosta otettujen näytteiden, mukaan lukien veren ja kudosten luovutukset, tutki-
muksissa yksinomaisena tai pääasiallisena tarkoituksena saada tietoa

- fysiologisesta tai patologisesta tilasta tai
- synnynnäisestä epämuodostumasta tai
- turvallisuuden ja yhteensopivuuden määrittämiseksi mahdollisten saajien kannalta tai
- hoitotoimenpiteiden tarkkailemiseksi.

Näytteenottoastioiden	katsotaan	olevan	in	vitro	-diagnostiikkaan	tarkoitettuja	lääkinnällisiä	laitteita.	Näytteen-
ottoastiat, tyhjiöllä tai ilman tyhjiötä, ovat laitteita, joiden nimenomainen tarkoitus niiden valmistajan mukaan 
on sisältää ja säilyttää ihmiskehosta otettuja näytteitä välittömästi näytteenoton jälkeen in vitro  diagnostista 
tutkimusta varten. 

Yleiseen laboratoriokäyttöön tarkoitettuja tuotteita ei pidetä in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuina laitteina, 
ellei valmistaja ole niiden ominaisuudet huomioon ottaen erityisesti tarkoittanut niitä käytettäväksi in vitro  
diagnostisessa tutkimuksessa.

*** Aktiivisella implantoitavalla lääkinnällisellä laitteella (3(23) artikla) tarkoitetaan kaikkia aktiivisia lääkin-
nällisiä laitteita, jotka on tarkoitettu vietäviksi kokonaan tai osittain, kirurgisesti tai muulla lääketieteellisellä 
menetelmällä, ihmiskehoon tai lääketieteellisen toimenpiteen avulla kehon luonnolliseen aukkoon ja jotka on 
tarkoitettu jätettäviksi paikoilleen toimenpiteen jälkeen

Liite 4
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Liite 5 Komiteamenettelystä delegoituihin säädöksiin ja 
 täytäntöönpanosäädöksiin

Neuvosto	on	toiminut	EU:n	pääasiallisena	lainsäätäjänä	jo	vuodesta	1950,	mutta	lainsäädännön	täytäntöönpano	
ei kuulu sen tehtäviin. Täytäntöönpanotoimivaltaa ryhdyttiin siirtämään neuvostolta komissiolle 1960-luvulla. Ko-
miteamenettely perustettiin komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan seuraamiseksi.

Komiteamenettelystä ollaan siirtymässä uuteen menettelyyn: täytäntöönpanosäädöksiin ja delegoituihin säädök-
siin. Tämä perustuu 1.1.2009 voimaan tulleeseen Lissabonin sopimukseen, jonka 290 artiklassa säädetään dele-
goiduista säädöksistä ja 291 artiklassa täytäntöönpanosäädöksistä. Komiteoissa on jokaisesta jäsenmaasta yksi 
edustaja ja puheenjohtajana toimii komissio. Komiteamenettely on lisännyt jäsenvaltioiden vaikutusvaltaa tarkko-
jen täytäntöönpanosääntöjen antamisessa. Muutos menettelyyn voi vaikuttaa merkittävästi EU-instituutioiden ja 
sidosryhmien vallanjakoon. Seuraava kuva esittää uuteen, RoHS II -direktiivissäkin käytössä olevaan menettelyyn 
siirtymistä komiteamenettelystä, jonka neljä komiteaa on lueteltu kuvan vasemmassa reunassa.

 

Kuva 1/liite 5. Siirtyminen komiteamenettelystä täytäntöönpanosäädöksiin ja delegoituihin säädöksiin

RoHS II -direktiivissä delegoidut säädökset tai täytäntöönpanosäädökset liittyvät seuraaviin:

•	 liitteessä	II	olevan	ainerajoitusluettelon	uudelleentarkastelu	ja	muuttaminen	(6.3 artikla)  
 (delegoidut säädökset)
•			yksityiskohtaiset	säännöt	liitteessä	II	vahvistettujen	enimmäispitoisuuksien	noudattamiseksi	(4.2 artikla) 
 (delegoidut säädökset)
•	 liitteiden	III	ja	IV	(poikkeukset	ainerajoituksista)	mukauttaminen	tieteen	ja	tekniikan	kehitykseen	
 (5.1 artikla) (delegoidut säädökset)
•	 yhdenmukaistettu	malli	hakemuksille	poikkeuksen	myöntämiseksi,	uusimiseksi	tai	peruuttamiseksi	sekä	
 kattavat ohjeet hakemusten tekemiseksi (5.8 artikla) (täytäntöönpanosäädökset)

RoHS I

Neuvoa-
antava
komitea

Hallinto-
komitea

Sääntely-
komitea

Valvonnan
käsittävä
sääntely-
komitea

Tarkastelu-
komitea

RoHS II

Täytäntöönpano-
säädökset

Delegoidut
säädökset
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Siirtyminen RoHS I -direktiivin komiteamenettelystä RoHS II -direktiivin uuteen menettelyyn on oleellista RoHS II 
-direktiivin täytäntöönpanon kannalta. 

Delegoidut säädökset ovat yleisluontoisia ja mukauttavat tai täydentävät säädöksen ei-keskeisiä osia (kuten di-
rektiivin liitteet). Delegoiduissa säädöksissä komission autonomia kasvaa ja komiteoiden rooli muuttuu passiivi-
semmaksi ja konsultoivaksi. RoHS II -direktiivin mukaan komissiolla on valta antaa delegoituja säädöksiä viiden 
vuoden ajan direktiivin voimaantulosta eli 22.7.2016 saakka ja myös siitä eteenpäin viiden vuoden pituisina kau-
sina (20 artikla).	Parlamentilla	ja	neuvostolla	on	mahdollisuus	milloin	tahansa	peruuttaa	komissiolle	siirretty	sää-
dösvalta ja vastustaa delegoitua säädöstä (21–22	artikla).

Uuden menettelyn mukaiset täytäntöönpanosäädökset ovat laillisesti sitovia ja niiden tavoitteena on jonkin sää-
döksen yhdenmukainen toimeenpano jäsenmaissa. Uudessa menettelyssä hallinto- ja sääntelykomitea korva-
taan yhdellä tarkastelukomitealla neuvoa-antavan komitean pysyessä ennallaan. Tarkastelumenettelyä käytetään 
RoHS II -direktiivin yhdenmukaistetun hakemusmallin ja hakemusohjeiden hyväksymiseksi (5.8 artikla). Täytän-
töönpanosäädöksissä komiteoiden institutionaalinen rooli säilyy, mutta päätöksentekosäännöt muuttuvat. Täy-
täntöönpanosäädöksiä	koskee	asetus	(EU)	N:o	182/2011	yleisistä	säännöistä	 ja	periaatteista,	 joiden	mukaisesti	
jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä.

Liite 5
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