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BIJLAGE 

RECTIFICATIE 

van Richtlijn (EU) 2017/2102 van het Europees Parlement en de Raad van 15 november  2017 

tot wijziging van Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde 

gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur 

(Publicatieblad van de Europese Unie L 305 van 21 november 2017) 

Bladzijde 10, artikel 1, lid 3, onder c): 

in plaats van: 

"c) lid 5 wordt vervangen door: 

„5. Mits het hergebruik plaatsvindt in controleerbare, gesloten business-to-business 

inruilsystemen en de consument in kennis wordt gesteld van het hergebruik van reserveonderdelen, 

is lid 1 niet van toepassing op hergebruikte reserveonderdelen die: 

a) worden herwonnen uit EEA die vóór 1 juli 2006 op de markt is gebracht en worden gebruikt 

in EEA die vóór 1 juli 2016 op de markt is gebracht; 

b) worden herwonnen uit medische hulpmiddelen of meet- en regelapparatuur die vóór 

22 juli 2014 op de markt zijn gebracht en worden gebruikt in EEA die vóór 22 juli 2024 op de 

markt is gebracht; 

c) worden herwonnen uit medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek die vóór 

22 juli 2016 op de markt zijn gebracht en worden gebruikt in EEA die vóór 22 juli 2026 op de 

markt is gebracht; 

d) worden herwonnen uit industriële meet- en regelapparatuur die vóór 22 juli 2017 op de 

markt is gebracht en worden gebruikt in EEA die vóór 22 juli 2027 op de markt is gebracht; 

e) worden herwonnen uit alle overige EEA die buiten het toepassingsgebied van 

Richtlijn 2002/95/EG viel en die vóór 22 juli 2019 op de markt is gebracht en worden gebruikt in 

EEA die vóór 22 juli 2029 op de markt is gebracht.”.", 
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lezen: 

"c) lid 5 wordt vervangen door: 

„5. Mits het hergebruik plaatsvindt in controleerbare, gesloten business-to-business 

inruilsystemen en de consument in kennis wordt gesteld van het hergebruik van reserveonderdelen, 

is lid 1 niet van toepassing op hergebruikte reserveonderdelen die: 

a) worden herwonnen uit EEA die vóór 1 juli 2006 in de handel is gebracht en worden gebruikt 

in EEA die vóór 1 juli 2016 in de handel is gebracht; 

b) worden herwonnen uit medische hulpmiddelen of meet- en regelapparatuur die vóór 

22 juli 2014 in de handel zijn gebracht en worden gebruikt in EEA die vóór 22 juli 2024 in de 

handel is gebracht; 

c) worden herwonnen uit medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek die vóór 

22 juli 2016 in de handel zijn gebracht en worden gebruikt in EEA die vóór 22 juli 2026 in de 

handel is gebracht; 

d) worden herwonnen uit industriële meet- en regelapparatuur die vóór 22 juli 2017 in de 

handel is gebracht en worden gebruikt in EEA die vóór 22 juli 2027 in de handel is gebracht; 

e) worden herwonnen uit alle overige EEA die buiten het toepassingsgebied van 

Richtlijn 2002/95/EG viel en die vóór 22 juli 2019 in de handel is gebracht en worden gebruikt in 

EEA die vóór 22 juli 2029 in de handel is gebracht.”.". 
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