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Изменение 42
Corinne Lepage, Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Целта на настоящата директива е да 
даде своя принос за устойчивото 
производство и потребление основно 
чрез предотвратяване генерирането на 
отпадъци от електрическо и електронно 
оборудване (ОЕЕО) и в допълнение на 
това чрез повторната употреба, 
рециклирането и други форми на 
оползотворяване на такива отпадъци, 
така че да се намали обезвреждането на 
отпадъци и да се допринесе за 
ефективното използване на ресурсите. 
Тя също така цели да подобри 
функционирането по отношение на 
околната среда на операторите, които 
участват в жизнения цикъл на 
електрическото и електронното 
оборудване, т.е. производители, 
дистрибутори и потребители, и по-
специално тези оператори, които пряко 
участват в събирането и третирането на 
отпадъците от електрическо и 
електронно оборудване. По-конкретно 
различното прилагане на национално 
ниво на принципа за отговорността на 
производителя може да доведе до 
значителни несъответствия във 
финансовата тежест, която се поема от 
икономическите оператори. Наличието 
на различни национални политики 
относно управлението на ОЕЕО спъва 
ефективността на политиките за 
рециклиране. Поради тази причина 
основният критерий се определя на ниво 
Общност.

(7) Целта на настоящата директива е да 
даде своя принос за устойчивото 
производство и потребление основно 
чрез предотвратяване генерирането на 
отпадъци от електрическо и електронно 
оборудване (ОЕЕО) и в допълнение на 
това чрез повторната употреба, 
рециклирането и други форми на 
оползотворяване на такива отпадъци, 
така че да се намали обезвреждането на 
отпадъци и да се допринесе за 
ефективното използване на ресурсите и 
извличането на стратегически 
суровини. Тя също така цели да подобри 
функционирането по отношение на 
околната среда на операторите, които 
участват в жизнения цикъл на 
електрическото и електронното 
оборудване, т.е. производители, 
дистрибутори и потребители, и по-
специално тези оператори, които пряко 
участват в събирането и третирането на 
отпадъците от електрическо и 
електронно оборудване. По-конкретно, 
различното прилагане на национално 
ниво на принципа за отговорността на 
производителя може да доведе до 
значителни несъответствия във 
финансовата тежест, която се поема от 
икономическите оператори. Наличието 
на различни национални политики 
относно управлението на ОЕЕО спъва 
ефективността на политиките за 
рециклиране. Поради тази причина 
основният критерий се определя на ниво 
Общност.

Or. en
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Обосновка

ОЕЕО представляват възможност за повторно използване като материали на 
стратегическите суровини от електическото и електронното обоурдване.  

Изменение 43
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Целта на настоящата директива е да 
даде своя принос за устойчивото 
производство и потребление основно 
чрез предотвратяване генерирането на 
отпадъци от електрическо и електронно 
оборудване (ОЕЕО) и в допълнение на 
това чрез повторната употреба, 
рециклирането и други форми на 
оползотворяване на такива отпадъци, 
така че да се намали обезвреждането на 
отпадъци и да се допринесе за 
ефективното използване на ресурсите. 
Тя също така цели да подобри 
функционирането по отношение на 
околната среда на операторите, които 
участват в жизнения цикъл на 
електрическото и електронното 
оборудване, т.е. производители, 
дистрибутори и потребители, и по-
специално тези оператори, които пряко 
участват в събирането и третирането на 
отпадъците от електрическо и 
електронно оборудване. По-конкретно 
различното прилагане на национално 
ниво на принципа за отговорността на 
производителя може да доведе до 
значителни несъответствия във 
финансовата тежест, която се поема от 
икономическите оператори. Наличието 
на различни национални политики 
относно управлението на ОЕЕО спъва 
ефективността на политиките за 
рециклиране. Поради тази причина 

(7) Целта на настоящата директива е да 
даде своя принос за устойчивото 
производство и потребление основно 
чрез предотвратяване генерирането на 
отпадъци от електрическо и електронно 
оборудване (ОЕЕО) и в допълнение на 
това чрез повторната употреба, 
рециклирането и други форми на 
оползотворяване на такива отпадъци, 
така че да се намали обезвреждането на 
отпадъци и да се допринесе за 
ефективното използване на ресурсите. 
Тя също така цели да подобри 
функционирането по отношение на 
околната среда на операторите, които 
участват в жизнения цикъл на 
електрическото и електронното 
оборудване, т.е. производители, 
дистрибутори и потребители, и по-
специално тези оператори, които пряко 
участват в събирането и третирането на 
отпадъците от електрическо и 
електронно оборудване. По-конкретно, 
различното прилагане на национално 
ниво на принципа за отговорността на 
производителя може да доведе до 
значителни несъответствия във 
финансовата тежест, която се поема от 
икономическите оператори. Наличието 
на различни национални политики 
относно управлението на ОЕЕО спъва 
ефективността на политиките за 
рециклиране. Поради тази причина 
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основният критерий се определя на ниво 
Общност. 

основният критерий се определя на ниво 
Общност, а също така се разработват 
хармонизирани стандарти за 
събирането и боравенето с тях.

Or. en

Обосновка

Хармонизираните стандарти биха улеснили събирането и обработката, а също така 
ще допринесат за по-добро наблюдаване и изготвяне на доклади.

Изменение 44
Karl-Heinz Florenz

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Настоящата директива се отнася за 
всяко електрическо и електронно 
оборудване, използвано от 
потребителите, и електрическо и 
електронно оборудване за 
професионална  употреба. Настоящата 
директива се прилага, без да се 
накърнява законодателството на 
Общността относно безопасността и 
здравните изисквания, с които се 
защитават всички, които са в контакт с 
ОЕЕО, така както и специалното 
законодателство на Общността за 
управление на отпадъците, по-
специално Директива 2006/66/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
6 септември 2006 година относно 
батерии и акумулатори и отпадъци от 
батерии и акумулатори  и 
законодателството на Общността в 
областта на разработването на 
продукти, по-специално Директива 
2005/32/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета за създаване на рамка за 
определяне на изискванията за 
екодизайн към енергоемките продукти и 
за изменение на Директива 92/42/ЕИО 

(10) Настоящата директива се отнася за 
всяко електрическо и електронно 
оборудване, използвано от 
потребителите, и електрическо и 
електронно оборудване за 
професионална  употреба. Настоящата 
директива се прилага, без да се 
накърнява законодателството на 
Общността относно безопасността и 
здравните изисквания, с които се 
защитават всички, които са в контакт с 
ОЕЕО, така както и специалното 
законодателство на Общността за 
управление на отпадъците, по-
специално Директива 2006/66/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
6 септември 2006 година относно 
батерии и акумулатори и отпадъци от 
батерии и акумулатори  и 
законодателството на Общността в 
областта на разработването на 
продукти, по-специално Директива 
2005/32/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета за създаване на рамка за 
определяне на изискванията за 
екодизайн към енергоемките продукти и 
за изменение на Директива 92/42/ЕИО 
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на Съвета и Директиви 96/57/ЕО и 
2000/55/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета

на Съвета и Директиви 96/57/ЕО и 
2000/55/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета От приложното поле на 
Директивата следва да бъдат 
изключени, наред с другото,  
неподвижно монтираните големи 
промишлени инсталации, тъй като 
те са инсталирани неподвижно и се 
експлоатират постоянно на 
определено място, монтират се и се 
демонтират от специалисти и 
затова представляват регулиран 
поток отпадъци. Това следва да важи 
и за големи стационарни  промишлени 
уреди, които се инсталират на 
определено място за експлоатация. 
Следва да бъдат изключени също така 
и подвижните машини за 
професионално ползване, тъй като те 
също се демонтират и обезвреждат 
от специалисти и следователно 
представляват регулиран поток 
отпадъци 

Or. de

Обосновка

Както неподвижно монтираните инсталации, така и големите стационарни уреди, 
подвижните машини за професионално ползване и фотоволтаичните модули 
представляват регулиран поток отпадъци, при които не съществува риск да не бъдат 
отделени и изхвърлени без обработка.

Изменение 45
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Предложение за директива
Съображение 10 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) От приложното поле на 
Директивата следва да бъдат 
изключени инсталации и продукти за 
производство на топлинна енергия, 
топла вода или енергия за охлаждане, 
трайно свързани към дадена сграда , 
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тъй като те са инсталирани 
неподвижно и се експлоатират 
постоянно на определено място, 
монтират се и се демонтирани от 
специалисти и затова представляват 
регулиран поток отпадъци.

Or. de

Обосновка

Инсталации, които са неподвижно свързана част от сграда, се проектират,  
инсталират се трайно и се поддържат по време на експлоатацията от специалисти 
със съответно обучение, а след края на периода на експлоатация се демонтират и се 
отнасят за рециклиране.

Изменение 46
Chris Davies

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Разделното събиране е 
предварително условие, за да се 
гарантира специалното третиране  и 
рециклиране на ОЕЕО, и е необходимо, 
за да се постигне избрано ниво на 
защита на човешкото здраве и околната 
среда в Общността. Потребителите 
следва активно да подпомагат 
постигането на успех при такова 
събиране и следва да бъдат насърчавани 
да връщат отпадъци от електрическо и 
електронно оборудване. За тази цел 
следва да се поставят удобни 
съоръжения за връщане на ОЕЕО, 
включително обществени пунктове за 
събиране, където домакинствата да 
могат да връщат техните отпадъци най-
малко  безплатно. Дистрибуторите 
играят важна роля със своя принос към 
успеха при събиране на ОЕЕО.

(13) Разделното събиране е 
предварително условие, за да се 
гарантира специалното третиране  и 
рециклиране на ОЕЕО, и е необходимо, 
за да се постигне избрано ниво на 
защита на човешкото здраве и околната 
среда в Общността. Потребителите 
следва активно да подпомагат 
постигането на успех при такова 
събиране и следва да бъдат насърчавани 
да връщат отпадъци от електрическо и 
електронно оборудване. За тази цел 
следва да се поставят удобни 
съоръжения за връщане на ОЕЕО, 
включително обществени пунктове за 
събиране, където домакинствата да 
могат да връщат техните отпадъци най-
малко  безплатно. Дистрибуторите, 
общините и  операторите по 
рециклирането играят важна роля със 
своя принос към успеха при събиране и 
третиране на ОЕЕО и затова следва 



PE439.856v01-00 8/108 AM\808628BG.doc

BG

да отговарят на изискванията на 
настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Изменението подчертава колко е важно да се гарантира, че от всички участници в 
събирането и третирането на ОЕЕО се очаква да изпълняват изискванията на 
настоящата директива.

Изменение 47
Struan Stevenson

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) За да се постигне избраното ниво на 
защита и хармонизираните цели на 
Общността в областта на околната 
среда, държавите-членки приемат 
подходящите мерки с цел намаляване до 
минимум обезвреждането  на ОЕЕО 
като несортирани битови  отпадъци и с 
цел да се постигне високо ниво на 
разделно събиране на ОЕЕО. За да се 
гарантира, че държавите-членки полагат 
усилия да създадат ефикасна система за 
събиране, от тях се изисква да постигнат 
високо ниво на събиране на отпадъци от 
електрическо и електронно оборудване, 
и по-конкретно на оборудване за 
охлаждане и замразяване, съдържащо 
озоноразрушаващи вещества и 
флуорирани парникови газове, като се 
има предвид силното им въздействие 
върху околната среда и предвид 
задълженията, съдържащи се в 
Регламент (ЕО) 2037/2000 и Регламент 
(ЕО) 842/2006. Данните от оценката на 
въздействието показват, че в момента 
разделно се събира 65 % от 
електрическото и електронното 
оборудване, пуснато на пазара, но 

(14) За да се постигне избраното ниво на 
защита и хармонизираните цели на 
Общността в областта на околната 
среда, държавите-членки приемат 
подходящите мерки с цел намаляване до 
минимум обезвреждането  на ОЕЕО 
като несортирани битови  отпадъци и с 
цел да се постигне високо ниво на 
разделно събиране на ОЕЕО. За да се 
гарантира, че държавите-членки полагат 
усилия да създадат ефикасна система за 
събиране, от тях се изисква да постигнат 
високо ниво на събиране от страна на 
домакинствата на отпадъци от 
електрическо и електронно оборудване, 
и по-конкретно на оборудване за
охлаждане и замразяване, съдържащо 
озоноразрушаващи вещества и 
флуорирани парникови газове, като се 
има предвид силното им въздействие 
върху околната среда и предвид 
задълженията, съдържащи се в 
Регламент (ЕО) 2037/2000 и Регламент 
(ЕО) 842/2006. Данните от оценката на 
въздействието показват, че в момента 
разделно се събира 65 % от 
електрическото и електронното 
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повече от половината от събраното 
количество се третира по неподходящ 
начин или се изнася незаконно. Това 
води до загуба на ценни вторични 
суровини и до влошаване на качеството 
на околната среда. С оглед тези ефекти 
да бъдат избегнати е необходимо 
поставяне на амбициозни целеви 
равнища за събиране.

оборудване, пуснато на пазара, но 
повече от половината от събраното 
количество се третира по неподходящ 
начин или се изнася незаконно. Това 
води до загуба на ценни вторични 
суровини и до влошаване на качеството 
на околната среда. С оглед тези ефекти 
да бъдат избегнати е необходимо 
поставяне на амбициозни целеви 
равнища за събиране. Съществено 
важно е да се обезпечи, че схемите за 
изпълнение осигуряват подходящо и 
непрекъснато компенсиране на 
съответните местни или регионални 
органи за всяка финансова или 
административна тежест, която ще 
бъде необходима при прилагането на 
настоящата директива с течение на 
времето, а не да им се предоставя 
еднократна сума в началото на 
процеса на прилагане.

Or. en

Обосновка

В много държави-членки местните и регионални органи са тези, които отговарят за 
събирането на ОЕЕО. Следователно схемите за изпълнение трябва да предвиждат 
подходящо компенсиране по време на прилагането на Директивата, а не просто 
еднократно компенсиране или компенсиране отвреме-навреме.

Изменение 48
Chris Davies

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) За да се постигне избраното ниво на 
защита и хармонизираните цели на 
Общността в областта на околната 
среда, държавите-членки приемат 
подходящите мерки с цел намаляване до 
минимум обезвреждането  на ОЕЕО 
като несортирани битови  отпадъци и с 
цел да се постигне високо ниво на 

(14) За да се постигне избраното ниво на 
защита и хармонизираните цели на 
Общността в областта на околната 
среда, държавите-членки приемат 
подходящите мерки с цел намаляване до 
минимум обезвреждането  на ОЕЕО 
като несортирани битови  отпадъци и с 
цел да се постигне високо ниво на 
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разделно събиране на ОЕЕО. За да се 
гарантира, че държавите-членки полагат 
усилия да създадат ефикасна система за 
събиране, от тях се изисква да постигнат 
високо ниво на събиране на отпадъци от 
електрическо и електронно оборудване, 
и по-конкретно на оборудване за 
охлаждане и замразяване, съдържащо 
озоноразрушаващи вещества и 
флуорирани парникови газове, като се 
има предвид силното им въздействие 
върху околната среда и предвид 
задълженията, съдържащи се в 
Регламент (ЕО) 2037/2000 и Регламент 
(ЕО) 842/2006. Данните от оценката на 
въздействието показват, че в момента 
разделно се събира 65 % от 
електрическото и електронното 
оборудване, пуснато на пазара, но
повече от половината от събраното 
количество се третира по неподходящ 
начин или се изнася незаконно. Това 
води до загуба на ценни вторични 
суровини и до влошаване на качеството 
на околната среда. С оглед тези ефекти 
да бъдат избегнати е необходимо 
поставяне на амбициозни целеви 
равнища за събиране.

разделно събиране на ОЕЕО. За да се 
гарантира, че държавите-членки полагат 
усилия да създадат ефикасна система за 
събиране, от тях се изисква да постигнат 
високо ниво на събиране на отпадъци от 
електрическо и електронно оборудване, 
и по-конкретно на оборудване за 
охлаждане и замразяване, съдържащо 
озоноразрушаващи вещества и 
флуорирани парникови газове, като се 
има предвид силното им въздействие 
върху околната среда и предвид 
задълженията, съдържащи се в 
Регламент (ЕО) 2037/2000 и Регламент 
(ЕО) 842/2006. Данните от оценката на 
въздействието показват, че в момента 
разделно се събира 65 % от 
електрическото и електронното 
оборудване, пуснато на пазара, но 
повече от половината от събраното 
количество се третира по неподходящ 
начин или се изнася незаконно, или се 
третира по подходящ начин, но 
обработеното количество не се 
докладва. Това води до загуба на ценни 
вторични суровини, влошаване на 
качеството на околната среда и 
предоставяне на непоследователни 
данни. С оглед тези ефекти да бъдат 
избегнати е необходимо поставяне на 
амбициозни целеви равнища за 
събиране, задължаване на всички 
оператори, които събират ОЕЕО, да 
гарантират обработването им по 
съобразен с околната среда начин, и 
изискване те да докладват за 
събраните и обработени количества. 
От основно значение е държавите-
членки да обезпечат ефективното 
прилагане на Директивата, като 
това засяга в особена степен 
контрола на употребяваното 
електрическо и електронно 
оборудване, което се извозва от ЕС.

Or. en
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Обосновка

Допълва се предложението на докладчика, като се набляга на значението на 
събирането на данни, ефективното прилагане и включването на операторите, 
ангажирани със събирането и третирането на ОЕЕО.

Изменение 49
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Оползотворяването, подготовката 
за повторна употреба и рециклирането 
на оборудването може да бъде счетено 
за една от целите, определени в член 7 
от настоящата директива, само ако 
посоченото оползотворяване или 
подготовка за повторна употреба и 
рециклиране не е в противоречие с 
европейското и националното 
законодателство, приложимо към 
оборудването.

(17) Оползотворяването, подготовката 
за повторна употреба и рециклирането 
на оборудването може да бъде счетено 
за една от целите, определени в член 7 
от настоящата директива, само ако 
посоченото оползотворяване или 
подготовка за повторна употреба и 
рециклиране не е в противоречие с 
европейското и националното 
законодателство, приложимо към 
оборудването. Обезпечаването на 
правилно оползотворяване и 
подготовка за повторна употреба и 
рециклиране на оборудването ще 
доведе до добро управление на 
ресурсите и ще оптимизира 
наличието им. 

Or. en

Обосновка

Тези процеси са важни за оползотворяването на ресурси и е изключително необходимо 
да се извършват по подходящ начин.
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Изменение 50
Esther de Lange

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Ползвателите на електрическо и 
електронно оборудване от 
домакинствата следва да имат 
възможност да връщат ОЕЕО безплатно. 
Производителите следва да финансират 
най-малко  събирането от съоръженията 
за събиране, както и третирането  , 
оползотворяването и обезвреждането  на 
ОЕЕО. Държавите-членки следва да 
насърчат производителите да поемат 
под своя пълна отговорност 
събирането на ОЕЕО, по-конкретно 
чрез финансиране на събирането на 
ОЕЕО по цялата верига на управление 
на отпадъците, в това число от 
домакинствата, с цел да се 
предотврати третирането на разделно 
събраните ОЕЕО по начин, който не е 
оптимален, или незаконния им износ, да 
се постигне равнопоставеност чрез 
хармонизиране на финансирането от 
страна производителите в целия ЕС, 
да се прехвърлят разходите за събиране 
на тези отпадъци от общите 
данъкоплатци към потребителите на 
ЕЕО и да се приравни финансирането 
към принципа „замърсителят плаща“. За 
да има максимален ефект от принципа 
за отговорност на производителя, всеки 
производител следва да е отговорен за 
финансиране на управлението на 
отпадъците от неговата собствена 
продукция. Производителят следва да 
може да избира да изпълни това 
задължение или сам, или чрез обща 
схема за събиране. Всеки производител, 
който разпространява на пазара 
продукти, осигурява финансови 
гаранции, за да предотврати тежестта на 
разходите за управление на ОЕЕО от 

(19) Ползвателите на електрическо и 
електронно оборудване от 
домакинствата следва да имат 
възможност да връщат ОЕЕО безплатно. 
По тази причина производителите 
следва да финансират събирането от 
съоръженията за събиране, както и 
третирането, оползотворяването и 
обезвреждането  на ОЕЕО по цялата 
верига на управление на отпадъците, 
в това число дистрибуторите. 
Държавите-членки следва да насърчат 
всички заинтересовани страни, които 
боравят с ОЕЕО, да допринасят за 
постигането на целта на 
Директивата, с цел да се предотврати 
третирането на разделно събраните 
ОЕЕО по начин, който не е оптимален, 
или незаконния им износ. За да се 
прехвърлят разходите за събиране на 
тези отпадъци от общите данъкоплатци 
към потребителите на ЕЕО и да се 
приравни финансирането към принципа 
„замърсителят плаща“, държавите-
членки следва да насърчат 
производителите да третират 
всички събрани ОЕЕО. За да се улесни 
надлежното третиране, 
потребителите носят 
отговорността да отнесат ЕЕО, 
чийто експлоатационен цикъл е 
приключил, до съоръженията за 
събиране. За да има максимален ефект 
от принципа за отговорност на 
производителя, всеки производител 
следва да е отговорен за финансиране на 
управлението на отпадъците от неговата 
собствена продукция. Производителят 
следва да може да избира да изпълни 
това задължение или сам, или чрез обща 
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продукти, чиито производители вече не 
са на пазара, да премине върху 
обществото или останалите 
производители. Отговорността за 
финансиране на управлението на стари 
отпадъци се разпределя между всички 
съществуващи производители в 
колективни схеми за финансиране  , в 
които всички производители, 
съществуващи на пазара при 
възникването на разходите  дават своя 
дял пропорционално. Колективните 
схеми за финансиране  не следва да 
водят до игнориране на малките 
производители, вносителите и новите 
участници. 

схема за събиране. Всеки производител, 
който разпространява на пазара 
продукти, осигурява финансови 
гаранции, за да предотврати тежестта на 
разходите за управление на ОЕЕО от 
продукти, чиито производители вече не 
са на пазара, да премине върху 
обществото или останалите 
производители. Отговорността за 
финансиране на управлението на стари 
отпадъци се разпределя между всички 
съществуващи производители в 
колективни схеми за финансиране  , в 
които всички производители, 
съществуващи на пазара при 
възникването на разходите  дават своя 
дял пропорционално. Колективните 
схеми за финансиране  не следва да 
водят до игнориране на малките 
производители, вносителите и новите 
участници.

Or. en

Изменение 51
Chris Davies

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Ползвателите на електрическо и 
електронно оборудване от 
домакинствата следва да имат 
възможност да връщат ОЕЕО безплатно. 
Производителите следва да финансират 
най-малко  събирането от съоръженията 
за събиране, както и третирането  , 
оползотворяването и обезвреждането  на 
ОЕЕО. Държавите-членки следва да 
насърчат производителите да поемат 
под своя пълна отговорност събирането 
на ОЕЕО, по-конкретно чрез 
финансиране на събирането на ОЕЕО по 
цялата верига на управление на 

(19) Ползвателите на електрическо и 
електронно оборудване от 
домакинствата следва да имат 
възможност да връщат ОЕЕО безплатно. 
Производителите следва да финансират 
най-малко  събирането от съоръженията 
за събиране, както и третирането, 
оползотворяването и обезвреждането  на 
ОЕЕО. Държавите-членки следва да 
насърчат производителите да поемат 
под своя пълна отговорност събирането 
на ОЕЕО, по-конкретно чрез 
финансиране на събирането на ОЕЕО по 
цялата верига на управление на 
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отпадъците, в това число от 
домакинствата, с цел да се предотврати 
третирането на разделно събраните 
ОЕЕО по начин, който не е оптимален, 
или незаконния им износ, да се постигне 
равнопоставеност чрез хармонизиране 
на финансирането от страна 
производителите в целия ЕС, да се 
прехвърлят разходите за събиране на 
тези отпадъци от общите данъкоплатци 
към потребителите на ЕЕО и да се 
приравни финансирането към принципа 
„замърсителят плаща“. За да има 
максимален ефект от принципа за 
отговорност на производителя, всеки 
производител следва да е отговорен за 
финансиране на управлението на 
отпадъците от неговата собствена 
продукция. Производителят следва да 
може да избира да изпълни това 
задължение или сам, или чрез обща 
схема за събиране. Всеки производител, 
който разпространява на пазара 
продукти, осигурява финансови 
гаранции, за да предотврати тежестта на 
разходите за управление на ОЕЕО от 
продукти, чиито производители вече не 
са на пазара, да премине върху 
обществото или останалите 
производители. Отговорността за 
финансиране на управлението на стари 
отпадъци се разпределя между всички 
съществуващи производители в 
колективни схеми за финансиране  , в 
които всички производители, 
съществуващи на пазара при 
възникването на разходите  дават своя 
дял пропорционално. Колективните 
схеми за финансиране  не следва да 
водят до игнориране на малките 
производители, вносителите и новите 
участници.

отпадъците, в това число от 
домакинствата, с цел да се предотврати 
третирането на разделно събраните 
ОЕЕО по начин, който не е оптимален, 
или незаконния им износ, да се постигне 
равнопоставеност чрез хармонизиране 
на финансирането от страна 
производителите в целия ЕС, да се 
прехвърлят разходите за събиране на 
тези отпадъци от общите данъкоплатци 
към потребителите на ЕЕО и да се 
приравни финансирането към принципа 
„замърсителят плаща“. За да има 
максимален ефект от принципа за 
отговорност на производителя, всеки 
производител следва да е отговорен за 
финансиране на управлението на 
отпадъците от неговата собствена 
продукция. Производителят следва да 
може да избира да изпълни това 
задължение или сам, или чрез обща 
схема за събиране. Всеки производител 
или трето лице, действащо от негово 
име, който разпространява на пазара 
продукти, осигурява финансови 
гаранции, за да предотврати тежестта на 
разходите за управление на ОЕЕО от 
продукти, чиито производители вече не 
са на пазара, да премине върху 
обществото или останалите 
производители. Отговорността за 
финансиране на управлението на стари 
отпадъци се разпределя между всички 
съществуващи производители в 
колективни схеми за финансиране  , в 
които всички производители, 
съществуващи на пазара при 
възникването на разходите  дават своя 
дял пропорционално. Колективните 
схеми за финансиране  не следва да 
водят до игнориране на малките 
производители, вносителите и новите 
участници.

Or. en
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Обосновка

Изменението коригира неправилното тълкуване на Директивата от няколко 
държави-членки и в частност Обединеното кралство, съгласно което 
производителите не могат да носят пълна отговорност за управлението на техните 
собствени ОЕЕО, и гарантира, че това се извършва ефикасно и икономично.

Изменение 52
Chris Davies

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Ползвателите на електрическо и 
електронно оборудване от 
домакинствата следва да имат 
възможност да връщат ОЕЕО безплатно. 
Производителите следва да финансират 
най-малко  събирането от съоръженията 
за събиране, както и третирането  , 
оползотворяването и обезвреждането  на 
ОЕЕО. Държавите-членки следва да 
насърчат производителите да поемат 
под своя пълна отговорност 
събирането на ОЕЕО, по-конкретно 
чрез финансиране на събирането на 
ОЕЕО по цялата верига на управление 
на отпадъците, в това число от 
домакинствата, с цел да се 
предотврати третирането на разделно 
събраните ОЕЕО по начин, който не е 
оптимален, или незаконния им износ, да 
се постигне равнопоставеност чрез 
хармонизиране на финансирането от 
страна производителите в целия ЕС, 
да се прехвърлят разходите за събиране 
на тези отпадъци от общите 
данъкоплатци към потребителите на 
ЕЕО и да се приравни финансирането 
към принципа „замърсителят плаща“. За 
да има максимален ефект от принципа 
за отговорност на производителя, всеки 
производител следва да е отговорен за 
финансиране на управлението на 

(19) Ползвателите на електрическо и 
електронно оборудване от 
домакинствата следва да имат 
възможност да връщат ОЕЕО безплатно. 
Производителите следва да финансират 
събирането от съоръженията за 
събиране, както и третирането, 
оползотворяването и обезвреждането  на 
ОЕЕО. Държавите-членки следва да 
насърчат всички заинтересовани 
страни, които боравят с ОЕЕО, да 
допринасят за постигането на целта 
на Директивата, с цел да се 
предотврати третирането на разделно 
събраните ОЕЕО по начин, който не е 
оптимален, или незаконния им износ.
Всички ОЕЕО, събрани от всички 
участници, следва да бъдат преброени 
и отчетени. С цел да се прехвърлят 
разходите за събиране на тези отпадъци 
от общите данъкоплатци към 
потребителите на ЕЕО и да се приравни 
финансирането към принципа 
„замърсителят плаща“, държавите-
членки следва да насърчат 
производителите да третират 
всички събрани ОЕЕО, които им се 
предават  безплатно от участници в 
събирането на ОЕЕО. Ако 
икономическите оператори 
предпочетат да не предадат ОЕЕО 
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отпадъците от неговата собствена 
продукция. Производителят следва да 
може да избира да изпълни това 
задължение или сам, или чрез обща 
схема за събиране. Всеки производител, 
който разпространява на пазара 
продукти, осигурява финансови 
гаранции, за да предотврати тежестта на 
разходите за управление на ОЕЕО от 
продукти, чиито производители вече не 
са на пазара, да премине върху 
обществото или останалите 
производители. Отговорността за 
финансиране на управлението на стари 
отпадъци се разпределя между всички 
съществуващи производители в 
колективни схеми за финансиране  , в 
които всички производители, 
съществуващи на пазара при 
възникването на разходите  дават своя 
дял пропорционално. Колективните 
схеми за финансиране  не следва да 
водят до игнориране на малките 
производители, вносителите и новите 
участници.

безплатно и ги третират без 
предварително споразумение с 
производител или организация, заета 
с отговорността на производителя, в 
случай че има нетни разходи или 
нетен кредит след събирането, 
транспортирането и третирането, 
от производителите не се изисква да 
финансират никаква част от 
разходите за тези ОЕЕО. 
Потребителите носят 
отговорността, с цел да се направи 
възможно надлежното третиране, да 
отнесат ЕЕО, чийто 
експлоатационен цикъл е приключил, 
до съоръженията за събиране. За да 
има максимален ефект от принципа за 
отговорност на производителя, всеки 
производител следва да е отговорен за 
финансиране на управлението на 
отпадъците от неговата собствена 
продукция. Производителят следва да 
може да избира да изпълни това 
задължение или сам, или чрез обща 
схема за събиране. Всеки производител, 
който разпространява на пазара 
продукти, осигурява финансови 
гаранции, за да предотврати тежестта на 
разходите за управление на ОЕЕО от 
продукти, чиито производители вече не 
са на пазара, да премине върху 
обществото или останалите 
производители. Отговорността за 
финансиране на управлението на стари 
отпадъци се разпределя между всички 
съществуващи производители в 
колективни схеми за финансиране  , в 
които всички производители, 
съществуващи на пазара при 
възникването на разходите  дават своя 
дял пропорционално. Колективните 
схеми за финансиране  не следва да 
водят до игнориране на малките 
производители, вносителите и новите 
участници.

Or. en



AM\808628BG.doc 17/108 PE439.856v01-00

BG

Обосновка

Изменението допълва предложението на докладчика и коригира неправилното 
тълкуване на Директивата от няколко държави-членки и в частност Обединеното 
кралство, съгласно което производителите не могат да носят пълна отговорност за 
управлението на техните собствени ОЕЕО, и гарантира, че това се извършва 
ефикасно и икономично.

Изменение 53
Struan Stevenson

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Ползвателите на електрическо и 
електронно оборудване от 
домакинствата следва да имат 
възможност да връщат ОЕЕО безплатно. 
Производителите следва да финансират 
най-малко  събирането от съоръженията 
за събиране, както и третирането  , 
оползотворяването и обезвреждането  на 
ОЕЕО. Държавите-членки следва да 
насърчат производителите да поемат 
под своя пълна отговорност събирането 
на ОЕЕО, по-конкретно чрез 
финансиране на събирането на ОЕЕО по 
цялата верига на управление на 
отпадъците, в това число от 
домакинствата, с цел да се предотврати 
третирането на разделно събраните 
ОЕЕО по начин, който не е оптимален, 
или незаконния им износ, да се постигне 
равнопоставеност чрез хармонизиране 
на финансирането от страна 
производителите в целия ЕС, да се 
прехвърлят разходите за събиране на 
тези отпадъци от общите данъкоплатци 
към потребителите на ЕЕО и да се 
приравни финансирането към принципа 
„замърсителят плаща“. За да има 
максимален ефект от принципа за 
отговорност на производителя, всеки
производител следва да е отговорен за 

(19) Ползвателите на електрическо и 
електронно оборудване от 
домакинствата следва да имат 
възможност да връщат ОЕЕО безплатно. 
Производителите следва да финансират 
събирането от съоръженията за 
събиране, както и третирането, 
оползотворяването и обезвреждането  на 
ОЕЕО. Държавите-членки следва да 
гарантират, че производителите 
поемат под своя пълна отговорност 
събирането на ОЕЕО, по-конкретно чрез 
финансиране на събирането на ОЕЕО по 
цялата верига на управление на 
отпадъците, в това число от 
домакинствата, с цел да се предотврати 
третирането на разделно събраните 
ОЕЕО по начин, който не е оптимален, 
или незаконния им износ, да се постигне 
равнопоставеност чрез хармонизиране 
на финансирането от страна 
производителите в целия ЕС, да се 
прехвърлят разходите за събиране на 
тези отпадъци от общите данъкоплатци 
към потребителите на ЕЕО и да се 
приравни финансирането към принципа 
„замърсителят плаща“. За да има 
максимален ефект от принципа за 
отговорност на производителя, всеки 
производител следва да е отговорен за 
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финансиране на управлението на 
отпадъците от неговата собствена 
продукция. Производителят следва да 
може да избира да изпълни това 
задължение или сам, или чрез обща 
схема за събиране. Всеки производител, 
който разпространява на пазара 
продукти, осигурява финансови 
гаранции, за да предотврати тежестта на 
разходите за управление на ОЕЕО от 
продукти, чиито производители вече не 
са на пазара, да премине върху 
обществото или останалите 
производители. Отговорността за 
финансиране на управлението на стари 
отпадъци се разпределя между всички 
съществуващи производители в 
колективни схеми за финансиране  , в 
които всички производители, 
съществуващи на пазара при 
възникването на разходите  дават своя 
дял пропорционално. Колективните 
схеми за финансиране  не следва да 
водят до игнориране на малките 
производители, вносителите и новите 
участници.

финансиране на управлението на 
отпадъците от неговата собствена 
продукция. Производителят следва да 
може да избира да изпълни това 
задължение или сам, или чрез обща 
схема за събиране. Всеки производител, 
който разпространява на пазара 
продукти, осигурява финансови 
гаранции, за да предотврати тежестта на 
разходите за управление на ОЕЕО от 
продукти, чиито производители вече не 
са на пазара, да премине върху 
обществото или останалите 
производители. Отговорността за 
финансиране на управлението на стари 
отпадъци се разпределя между всички 
съществуващи производители в 
колективни схеми за финансиране, в 
които всички производители, 
съществуващи на пазара при 
възникването на разходите дават своя 
дял пропорционално. Колективните 
схеми за финансиране не следва да 
водят до игнориране на малките 
производители, вносителите и новите 
участници.

Or. en

Обосновка

Финансовата отговорност на производителите следва да започва от момента, в 
който потребителят изхвърля електронния продукт, което обикновено става в дома.
Директивата следва да не допуска различни възможности при осъществяването на 
отговорността на производителите по горепосочените причини и за оптимално 
управление на ОЕЕО.

Изменение 54
Michail Tremopoulos

Предложение за директива
Съображение 22 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22a) Информацията относно 
използването на наноматериали в 
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електрическото и електронно 
оборудване и свързаните с него 
рискове е недостатъчна. Това излага 
на опасност подходящото третиране 
на ОЕЕО, съдържащи 
наноматериали. Производителите 
следва да предоставят на 
съоръженията за третиране 
информацията, свързана с 
използването на наноматериали в 
техните продукти, за да се даде 
възможност за подходящо 
третиране. 

Or. en

Обосновка

Член 15 от Директивата за ОЕЕО изисква от производителите да предоставят на 
съоръженията за третиране информация за различните компоненти и материали в 
електрическото и електронно оборудване, както и местоположението на опасните 
вещества и препарати в ЕЕО. Същото следва да се отнася и до наноматериалите в 
ЕЕО.

Изменение 55
Karl-Heinz Florenz

Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Адаптирането към научния и 
техническия прогрес на определени 
разпоредби от директивата, на 
селективната обработка на 
материали и компоненти на ОЕЕО, 
на техническите изисквания за 
събиране,  съхраняване и третиране
на ОЕЕО и на символите за 
маркиране на ЕЕО, се извършва от 
Комисията съгласно процедурата на 
комитета.

(26) Съгласно член 291 от ДФЕС, 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от 
страна на държавите-членки върху 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията 
се установяват предварително чрез 
регламенти, в съответствие с 
обикновената законодателна 
процедура.  До приемането на този 
нов регламент и поради 
необходимостта да се приеме и 
приложи възможно най-бързо 
настоящата директива, държавите-
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членки следва да упражняват 
контрол съгласно разпоредбите на 
Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 
юни 1999 година за установяване на 
условията и реда за упражняване на 
изпълнителните правомощия, 
предоставени на Комисията, 
доколкото тези разпоредби 
продължават да са съвместими с 
изменените Договори. Въпреки това 
позоваванията на тези разпоредби 
следва да бъдат заменени с 
позовавания на правилата и 
принципите в новия регламент 
веднага след като той влезе в сила.

Or. en

Обосновка

Това изменение привежда старата процедура – така наречената „процедура на 
комитология“ – в съответствие с новата процедура съгласно член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз.

Изменение 56
Chris Davies

Предложение за директива
Съображение 26 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26а) За да се намалят бариерите пред 
функционирането на вътрешния 
пазар, следва да се намалят 
административните тежести, като 
се стандартизират регистрацията и 
отчетът и като се предотврати 
многократното заплащане на такси 
при регистрациите в отделните 
държави-членки. По-специално 
наличието на юридическо седалище 
във всяка държава-членка вече не 
следва да бъде изискване за 
разрешаване пускането на ЕЕО на 
пазара; по-скоро следва да е 
достатъчно определянето на 
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установено в държавата 
упълномощено лице. За прилагането 
на практика на настоящите 
разпоредби държавите-членки трябва 
да могат да идентифицират 
производителя, който носи 
отговорност за продукта, и да 
проследят снабдителната верига от 
крайния дистрибутор до началото й. 
Държавите-членки следва да 
гарантират, че дистрибутор, който 
предлага за първи път дадено 
оборудване от страни от Общността 
на национален пазар 
(вътреобщностна търговия), или 
сключва споразумение с 
производителя, или осигурява 
регистрация и финансиране на 
управлението на ОЕЕО, произлизащи 
от това оборудване.

Or. en

Обосновка

Този текст допълва предложенията на докладчика. Има за цел да стимулира 
хармонизирането на регистрацията и изготвянето на доклади и да насърчи 
оперативна съвместимост на националните регистри за укрепване на вътрешния 
пазар и за намаляване броя на лицата, които се възползват, без да плащат.

Изменение 57
Karl-Heinz Florenz

Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Мерките, необходими за
изпълнение на настоящата 
директива, се приемат в 
съответствие с Решение 1999/468/ЕО 
на Съвета от 28 юни 1999 г. относно 
определяне процедурите за 
упражняване на изпълнителните 
правомощия, предоставени на 

(27) С цел да се позволи адаптирането 
на разпоредбите на настоящата 
директива към  научния и 
техническия прогрес и приемането на 
други необходими мерки, на Комисията 
следва да бъдат предоставени 
правомощия да приема делегирани 
актове в съответствие с член 290 при 
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Комисията. На Комисията следва да 
бъдат предоставени правомощия за 
адаптиране на приложенията и за 
приемане на правила за мониторинга 
на привеждането в съответствие. Тъй 
като тези мерки са от общ характер 
и са предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
Директива 2002/96/ЕО, inter alia чрез 
допълването Й с нови несъществени 
елементи, те трябва да бъдат 
приети в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена в член 5а от Решение 
1999/468/ЕО.

спазване на адаптирането на 
приложенията и правилата за 
мониторинга на привеждането в 
съответствие.

Or. en

Обосновка

Това изменение привежда старата процедура – така наречената „процедура на 
комитология“ – в съответствие с новата процедура съгласно член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз.

Изменение 58
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива определя мерки 
за закрила на околната среда и здравето 
на човека чрез предотвратяване и 
намаляване на вредните въздействия от 
генерирането и управлението на 
отпадъци от електрическо и електронно 
оборудване, както и чрез намаляване на 
общите въздействия от използването на 
ресурсите и повишаване на 
ефикасността от такова използване.

Настоящата директива определя мерки 
за закрила на околната среда и здравето 
на човека чрез предотвратяване и 
намаляване на вредните въздействия от 
генерирането и управлението на 
отпадъци от електрическо и електронно 
оборудване, както и чрез намаляване на 
общите въздействия от използването на 
ресурсите и повишаване на 
ефикасността от такова използване, в 
съответствие с членове 1 и 4 от 
Директива 2008/98/EО на Европейския 
парламент и на Съвета от 19 ноември 
2008 г . относно отпадъците1.
Директивата допринася за 
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устойчивото производство и 
оползотворяване, като изисква от 
всички участващи в жизнения цикъл 
на даден продукт заинтересовани 
лица да подобряват своите 
стандарти по отношение на 
околната среда.
1ОВ L 312 от  22.11.2008 г., стр. 3.

Or. de

Обосновка

Комисията тук е заличила позоваването на принципите на Директивата за 
отпадъците, която наред с другото предвижда щадяща околната среда йерархия на 
отпадъците от пет степени, и го е включила в текста на съображение 7.
Директивата за ОЕЕО от 2003 г. предвижда подобряване на екологичните стандарти 
на всички заинтересовани участници, свързани с ЕЕО или ОЕЕО, чрез общ подход, 
отнасящ се до целия жизнен цикъл. Този аспект следва да бъде запазен и следователно 
не бива да отпада от член 1.

Изменение 59
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Justas Vincas 
Paleckis, Vittorio Prodi, Karin Kadenbach, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Владко 
Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива определя мерки 
за закрила на околната среда и здравето 
на човека чрез предотвратяване и 
намаляване на вредните въздействия от 
генерирането и управлението на 
отпадъци от електрическо и електронно 
оборудване, както и чрез намаляване на 
общите въздействия от използването на 
ресурсите и повишаване на 
ефикасността от такова използване.

Настоящата директива определя мерки 
за закрила на околната среда и здравето 
на човека чрез предотвратяване и 
намаляване на вредните въздействия от 
генерирането и управлението на 
отпадъци от електрическо и електронно 
оборудване, както и чрез намаляване на 
общите въздействия от използването на 
ресурсите и повишаване на 
ефикасността от такова използване 
съгласно членове 1 и 4 от Директива
2008/98/EО. Тя също така допринася 
за устойчивото потребление и 
производство, като подобрява 
свързаните с околната среда 
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показатели на всички оператори, 
участващи в жизнения цикъл на 
електрическото и електронното 
оборудване.

Or. en

Обосновка

Комисията премести позоваванията на принципите, залегнали в Рамковата 
директива за отпадъците (целта за намаляване на отпадъците и йерархията на 
отпадъците, която установява приоритетен ред при управлението на отпадъци 
съобразно техните съответни ползи за околната среда), в съображение 7. Тъй като в 
оригиналната директива за ОЕЕО се настоява за подобряване на показателите, 
свързани с околната среда, на всички участници, ангажирани както с ЕЕО, така и с 
ОЕЕО, при свързан с жизнения цикъл подход, това изрично следва да се запази и 
затова предметът следва изрично да включва несвързаните с отпадъци аспекти на 
настоящата директива.

Изменение 60
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива определя мерки 
за закрила на околната среда и здравето 
на човека чрез предотвратяване и 
намаляване на вредните въздействия от 
генерирането и управлението на 
отпадъци от електрическо и електронно 
оборудване, както и чрез намаляване на 
общите въздействия от използването на 
ресурсите и повишаване на 
ефикасността от такова използване.

Настоящата директива определя мерки 
за закрила на околната среда и здравето 
на човека чрез предотвратяване и 
намаляване на вредните въздействия от 
генерирането и управлението на 
отпадъци от електрическо и електронно 
оборудване, както и чрез намаляване на 
общите отрицателни въздействия от 
използването на ресурсите и 
повишаване на ефикасността от такова 
използване.

Or. en

Обосновка

Важно е да се намалят и премахнат отрицателните въздействия.
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Изменение 61
Oreste Rossi

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива се прилага за 
електрическо и електронно оборудване, 
попадащо в категориите, изброени в 
приложение I  от Директива 
20хх/хх/ЕО (Директива за ограничение 
на опасните вещества).

1. Настоящата директива се прилага за 
електрическо и електронно оборудване, 
попадащо в категориите, изброени в 
приложение I.А  от настоящата 
Директива, и за ОЕЕО, произлизащи 
от такова оборудване.

Or. en

Обосновка

Обхватът на Директивата за ОЕЕО следва да бъде ясно определен в самата 
директива, без никакви препратки към разпоредби от  Директивата за ограничение на 
опасните вещества, за да се избегне правна несигурност.

Изменение 62
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, 

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Оборудване, което е конкретно 
проектирано като част от оборудване, 
което не попада в приложното поле на 
настоящата директива  и може да 
изпълнява своите функции само ако е 
част от посоченото оборудване.

б) Оборудване, което е конкретно 
проектирано като част от оборудване, 
което не попада в приложното поле на 
настоящата директива, като например 
част от  краен продукт извън 
обхвата на Директивата или част от 
неподвижно монтирана инсталация,
и може да изпълнява своите функции 
само ако е част от посоченото 
оборудване.

Or. en

Обосновка

Продукти от типа „бизнес за бизнес“, кито се използват професионално, следва да не 
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попадат в обхвата на директивите: на първо място, в предварителните проучвания 
на Комисията тяхната свързаност с околната среда не е оценена като значима, и на 
второ място, такова оборудване не бива изхвърляно сред битовите отпадъци.

Изменение 63
Oreste Rossi

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Оборудване, което е конкретно 
проектирано като част от оборудване, 
което не попада в приложното поле на 
настоящата директива  и може да 
изпълнява своите функции само ако е 
част от посоченото оборудване.

б) Оборудване, което е конкретно 
проектирано като част от оборудване, 
което не попада в приложното поле на 
настоящата директива, като например 
част от  краен продукт извън 
обхвата на Директивата или част от 
неподвижно монтирана инсталация,
и може да изпълнява своите функции 
само ако е част от посоченото 
оборудване.

Or. en

Обосновка

Продукти от типа „бизнес за бизнес“, кито се използват професионално, следва да не 
попадат в обхвата на Директивата: на първо място, в предварителните проучвания 
на Комисията тяхната свързаност с околната среда не е оценена като значима; и на 
второ място, такова оборудване не бива изхвърляно сред битовите отпадъци.

Изменение 64
Christofer Fjellner

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Оборудване, което е конкретно 
проектирано като част от оборудване, 
което не попада в приложното поле на 
настоящата директива  и може да 
изпълнява своите функции само ако е 

б) Оборудване, което е конкретно 
проектирано като част от оборудване, 
което не попада в приложното поле на 
настоящата директива  и може да 
изпълнява своите функции само ако е 
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част от посоченото оборудване. част от посоченото оборудване, и 
следователно не е краен продукт.

Or. en

Обосновка

Целта на Директивата, в частност, е да гарантира правилното събиране и 
обезвреждане на ОЕЕО. Неподвижно монтираните инсталации се монтират и 
демонтират от специалисти; те представляват отделен поток от отпадъци, за 
който вече са се погрижили. Подобно оборудване не участва в потоците от битови 
отпадъци.
Директивата не се прилага за транспортно оборудване за хора или стоки. Подобни 
продукти не попадат в приложното поле на Директивата за екодизайна.  Също така 
Директивата за излезлите от употреба превозни средства съответства, по 
отношение на колите, на Директивата за ОЕЕО и Директивата за ограничение на 
опасните вещества и това би създало правно припокриване.

Изменение 65
Christofer Fjellner

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) неподвижно монтирани 
инсталации

Or. en

Обосновка

Целта на Директивата, в частност, е да гарантира правилното събиране и 
обезвреждане на ОЕЕО. Неподвижно монтираните инсталации се монтират и 
демонтират от специалисти; те представляват отделен поток от отпадъци, за 
който вече са се погрижили. Подобно оборудване не участва в потоците от битови 
отпадъци.
Директивата не се прилага за транспортно оборудване за хора или стоки. Подобни 
продукти не попадат в приложното поле на Директивата за екодизайна.  Също така 
Директивата за излезлите от употреба превозни средства съответства, по 
отношение на колите, на Директивата за ОЕЕО и Директивата за ограничение на 
опасните вещества и това би създало правно припокриване.
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Изменение 66
Christofer Fjellner

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) транспортни средства за хора и 
стоки

Or. en

Обосновка

Целта на Директивата, в частност, е да гарантира правилното събиране и 
обезвреждане на ОЕЕО. Неподвижно монтираните инсталации се монтират и 
демонтират от специалисти; те представляват отделен поток от отпадъци, за 
който вече са се погрижили. Подобно оборудване не участва в потоците от битови 
отпадъци.
Директивата не се прилага за транспортно оборудване за хора или стоки. Подобни 
продукти не попадат в приложното поле на Директивата за екодизайна.  Също така 
Директивата за излезлите от употреба превозни средства съответства, по 
отношение на колите, на Директивата за ОЕЕО и Директивата за ограничение на 
опасните вещества и това би създало правно припокриване.

Изменение 67
Karl-Heinz Florenz

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) неподвижно монтирани големи 
промишлени или търговски 
инсталации и стационарни 
промишлени инструменти;

Or. de

Обосновка

Целта на Директивата, в частност, е да гарантира правилното събиране и 
обезвреждане на отпадъци от  електрическо и електронно оборудване. Неподвижно 
монтираните големи промишлени инсталации и големите стационарни промишлени 
инструменти се монтират и демонтират от специалисти. В този случай се касае за 
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един контролиран поток отпадъци. По тази причина тези инсталации и инструменти 
не бяха включени в приложното поле на сега действащата Директива 2002/96/EО.

Изменение 68
Karl-Heinz Florenz

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3 – буква д б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) подвижни машини за 
професионално ползване;

Or. de

Обосновка

Целта на Директивата, в частност, е да гарантира правилното събиране и 
изхвърляне на отпадъци от  електрическо и електронно оборудване. Подвижните 
машини за професионално ползване се демонтират и обезвреждат от специализиран 
персонал. В този случай се касае за един контролиран поток отпадъци. По тази 
причина тези инсталации и инструменти не бяха включени в приложното поле на сега 
действащата Директива 2002/96/EО.

Изменение 69
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3 - буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) неподвижно монтирани 
инсталации; 

Or. de

Обосновка

Инсталации, които са неподвижно свързана част от сграда, както и измервателните 
уреди към тях, които измерват потреблението им, се проектират, инсталират се 
трайно на специално място и се поддържат по време на експлоатацията от 
специалисти със съответно обучение, а след края на периода на експлоатация се 
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демонтират и се отнасят за рециклиране.

Изменение 70
Michail Tremopoulos

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Най-късно до 31 декември 2014 г. и на 
всеки пет години след това 
Комисията представя пред 
Европейския парламент и Съвета 
доклад относно приложното поле на 
Директивата, по-специално относно 
това дали фотоволтаичните модули 
следва да бъдат включени в нейния 
обхват. Докладът относно 
фотоволтаичните модули оценява, в 
частност, постигнатите нива на 
събираемост и рециклиране. Въз 
основа на този доклад Комисията 
представя, по целесъобразност, 
предложение.

Or. en

Обосновка

Преразглеждането на приложното поле на Директивата е необходимо, след като тя 
ще обхваща всяко ЕЕО. Освен това трябва да се провери каква част от цялото 
производство се извършва от дружества, участващи в доброволното споразумение с 
екологична цел за цикъла на фотоволтаични модули, и дали се постига целта за 85% 
рециклиране на фотоволтаичните модули. Изключването от приложното поле на 
Директивата следва да се запази само ако се окаже, че доброволното споразумение
функционира поне толкова добре, колкото са изискванията на Директивата.
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Изменение 71
Chris Davies

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) неподвижно монтирани 
инсталации

Or. en

Обосновка

Неподвижно монтираните инсталации могат да включват електрически врати и 
асансьори - предмети, предназначени за постоянна употреба, които са част от 
тъканта на една сграда и често пъти трябва да отговарят на различни стандарти за 
безопасност. Те не включват монтирани към стените телевизори или други по-
временни предмети. 

Изменение 72
Linda McAvan

Предложение за директива
Член 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. ОЕЕО се класифицират като отпадъци 
от домакинства или отпадъци от 
ползватели, различни от домакинствата. 
Определя се класифицирането на 
видовете ОЕЕО в посочените 
категории. Тази мярка, предназначена 
да измени несъществени елементи на 
настоящата директива чрез 
допълването Й. се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 18, параграф 3. Настоящата 
класификация се основава освен 
всичко друго и на оценка на дела от 
оборудването, продадено на 
домакинства или предприятия.

4. ОЕЕО се класифицират като отпадъци 
от домакинства или отпадъци от 
ползватели, различни от домакинствата. 
Производителите декларират ЕЕО, 
продадено на домакинства или на 
други ползватели, при пускането на 
продукта на пазара на базата на 
предполагаемия краен ползвател на 
този продукт, въз основа на следните 
критерии:

a) доказателство под формата на 
подписан договор между 
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професионалния потребител и 
производителя (или трето лице, 
представляващо производителя, напр. 
прекупвач, с когото е сключен 
договор), в който ясно се указват 
отговорностите за разходите по 
събирането и третирането на ЕЕЕ, 
чийто експлоатационен цикъл е 
приключил, и се гарантира, че ЕЕЕ не 
се обезврежда заедно с битовите 
отпадъци, или
б) ЕЕЕ, което поради своите 
характеристики не се използва в 
домакинствата и следователно няма 
да бъде обезвредено заедно с битовите 
отпадъци. Настоящият критерий 
следва да се допълва от поне един от 
следните критерии:
i. ЕЕЕ, което работи чрез 
специализиран софтуер, като 
например операционна система или 
среда, изискваща специална 
конфигурация за професионални цели.
ii. ЕЕЕ, което работи при 
напрежение или консумира енергия 
извън обхвата, наличен за 
домакинствата.
iii. EEE, за чието функциониране се 
изисква професионален лиценз, напр. 
базови станции, за които е нужен 
лиценз от телекомуникационния 
регулатор.
iv. голямо или тежко EEE, което 
трябва да бъде монтирано и 
демонтирано или транспортирано от 
специалисти. 
v. EEE, за което са необходими 
професионална среда и/или 
професионално образование (напр. 
рентгеново медицинско оборудване)
vi. ЕЕЕ от категория 10 на 
приложение І към Директива 
20xx/xx/EО (RoHS, COM (2008)809/4)
vii. ЕЕЕ извън приложното поле на 
Директивата относно общата 
безопасност на потребителските 
продукти.
в) доставено на потребител ЕЕЕ, 
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което поради своята същност след 
употребата си трябва да бъде 
върнато на търговеца за обработка и 
следователно никога не се изхвърля с 
битовите отпадъци (напр. 
фотоапарати за еднократна 
употреба).

Or. en

Обосновка

The percentage of products that are B2C varies between producers dependent on their 
business model and market niche. It would not be fair to establish a single one size fits all 
classification into B2C and B2B. There are many products within WEEE that are B2B and 
will never enter the municipal waste stream. In order to comply with the WEEE Directive, 
each producer must be able to consistently and transparently classify its products as B2C or 
B2B. The most accurate way to harmonise these definitions and establish consistency across 
the EU is to enable producers to determine whether a product is declared as Business to 
Business WEEE based upon the intended end user of the product and according to the above 
criteria.

Изменение 73
Oreste Rossi

Предложение за директива
Член 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) „електрическо и електронно 
оборудване“ или „ЕЕО“ означава уреди, 
които са зависими от електрически ток 
или електромагнитно поле, за да 
функционират правилно, както и уреди 
за генериране, трансфер и измерване на 
такъв ток и полета, попадащи в 
категориите, посочени в приложение I
от Директива 20хх/хх/ЕО (Директива 
за ограничение на опасните 
вещества) , и разработени за употреба с 
напрежение не по-вече от 1000 волта за 
променлив ток и 1500 волта за 
постоянен ток;

(a) „електрическо и електронно 
оборудване“ или „ЕЕО“ означава уреди, 
които са зависими от електрически ток 
или електромагнитно поле, за да 
функционират правилно, както и уреди 
за генериране, трансфер и измерване на 
такъв ток и полета, попадащи в 
категориите, посочени в 
приложение I.А от настоящата
директива, и разработени за употреба с 
напрежение не по-вече от 1000 волта за 
променлив ток и 1500 волта за 
постоянен ток;

Or. en
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Обосновка

Обхватът на Директивата за ОЕЕО следва да бъде ясно определен в самата 
директива, без никакви препратки към разпоредби от  Директивата за ограничение на 
опасните вещества, за да се избегне правна несигурност.

Изменение 74
Julie Girling

Предложение за директива
Член 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) „електрическо и електронно 
оборудване“ или „ЕЕО“ означава уреди, 
които са зависими от електрически ток 
или електромагнитно поле, за да 
функционират правилно, както и уреди 
за генериране, трансфер и измерване на 
такъв ток и полета, попадащи в 
категориите, посочени в приложение I
от Директива 20хх/хх/ЕО (Директива за 
ограничение на опасните вещества) , и 
разработени за употреба с напрежение 
не по-вече от 1000 волта за променлив 
ток и 1500 волта за постоянен ток;

a) „електрическо и електронно 
оборудване“ или „ЕЕО“ означава уреди, 
които са зависими от електрически ток 
или електромагнитно поле, за да 
функционират правилно, както и уреди 
за генериране, трансфер и измерване на 
такъв ток и полета, попадащи в 
категориите, посочени в приложение I
от Директива 20хх/хх/ЕО (Директива за 
ограничение на опасните вещества), и 
разработени за употреба с напрежение 
не по-вече от 1000 волта за променлив 
ток и 1500 волта за постоянен ток; 
„Зависим“ означава, че оборудването 
се нуждае от електрическа енергия, 
за да изпълнява основната си 
функция.

Or. en

Обосновка

Уредите, които се считат за  „електрическо и електронно оборудване“, трябва да се 
дефинират по-добре. Настоящето изменение прави разграничение между уреди, 
които се нуждаят от електричество, за да изпълняват основната си функция, и 
уреди, които могат да работят и без електричество.
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Изменение 75
Oreste Rossi

Предложение за директива
Член 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „отпадъци от електрическо и 
електронно оборудване“ или „ОЕЕО“ 
означава електрическо и електронно 
оборудване, което е отпадък по смисъла 
на член  3, параграф 1 от Директива 
2008/хх/ЕО относно отпадъците  , 
включително всички компоненти, 
монтажни връзки и резервни части, 
които са част от продукта по време на 
бракуването;

б) „отпадъци от електрическо и 
електронно оборудване“ или „ОЕЕО“ 
означава електрическо и електронно 
оборудване, което е отпадък по смисъла 
на член  3, параграф 1 от Директива 
2008/98/ЕО относно отпадъците , 
включително всички компоненти, 
монтажни връзки и резервни части, 
които са част от продукта по време на 
бракуването, или което се продава или 
дава на оператор, който ще обработи 
или препродаде ОЕЕО, за да 
оползотвори някои материали или 
части с цел положителна 
икономическа остатъчна стойност;

Or. en

Обосновка

Изменението цели да се избегне подбирането на ОЕЕО, да се засили екологичната цел 
на настоящата директива и най-вече да се максимизира надлежното третиране на 
ОЕЕО.

Изменение 76
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Adina-Ioana Vălean

Предложение за директива
Член 3 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) „медицински уред“ означава 
електрическа апаратура, попадаща в 
приложното поле на Директива 
93/42/EО и Директива 98/79/EО.

Or. en
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Обосновка

Необходимо е да се дефинират медицинските уреди, които попадат в приложното 
поле на настоящата директива.

Изменение 77
Chris Davies

Предложение за директива
Член 3 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) „неподвижно монтирана 
инсталация“ означава особена 
комбинация от различни видове уреди 
и евентуално от други устройства, 
които са взаимно свързани и 
инсталирани на предварително 
определено място, с цел трайна 
експлоатация;

Or. en

Обосновка

За да се осигури общо тълкуване на термина „неподвижно монтирана инсталация“ 
от всички държави-членки е необходима дефиниция. Директивата за 
електромагнитната съвместимост (2004/108/EО) включва тази дефиниция.

Изменение 78
Chris Davies

Предложение за директива
Член 3 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) „големи неподвижни промишлени 
устройства“ означава машини или 
системи, съдържащи комбинация от 
оборудване, системи, крайни 
продукти и/или компоненти, 
професионално инсталирани на 
определено място в промишленото 
оборудване или в промишлена сграда, 
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които изпълняват конкретна 
функция;

Or. en

Обосновка

Определението е от раздел „Често задавани въпроси“ към документа  на 
Европейската комисия относно Директивата за ограничение на опасните вещества.

Изменение 79
Karin Kadenbach

Предложение за директива
Article 3 – буква й – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) „производител“ означава всяко 
физическо или юридическо лице, което, 
независимо от начина на продажба, 
включително чрез средства за 
комуникация от разстояние  в 
съответствие с Директива 97/7/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
20 май 1997 г. относно защитата на 
потребителя по отношение на 
договорите от разстояние:

й) „производител“ означава всяко 
физическо или юридическо лице от 
държава-членка, което, независимо от 
начина на продажба, включително чрез 
средства за комуникация от разстояние
в съответствие с Директива 97/7/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
20 май 1997 г. относно защитата на 
потребителя по отношение на 
договорите от разстояние:

Or. de

Обосновка

Es muss auch künftig für die Mitgliedstaaten möglich sein, die wesentlichen Verpflichtungen 
der Person aufzuerlegen, die Elektrogeräte erstmals auf den nationalen Markt bringt. In 
vergleichbaren Richtlinien wie zB der BatterienRL oder der AltfahrzeugeRL wird deshalb der 
Herstellerbegriff so festgelegt, dass jeweils der erste Inverkehrsetzer auf dem nationalen 
Markt verpflichtet werden kann. Der Vorschlag der Kommission würde massive Probleme bei 
der Kontrolle und der Rechtsdurchsetzung der Finanzierungsverantwortung und in weiterer 
Folge der Finanzierung der Sammlung und Behandlung der Elektroaltgeräte bewirken. Das 
wiederum würde zu massiven Problemen für die bestehenden Sammel- und 
Verwertungssysteme und für die kommunalen Sammeleinrichtungen führen.

Изменение 80
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
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Sârbu, Bogusław Sonik, Adina-Ioana Vălean

Предложение за директива
Член 3 – буква й – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

„производител“ означава всяко 
физическо или юридическо лице, което, 
независимо от начина на продажба, 
включително чрез средства за 
комуникация от разстояние  в 
съответствие с Директива 97/7/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
20 май 1997 г. относно защитата на 
потребителя по отношение на 
договорите от разстояние:

й) „производител“ означава всяко 
физическо или юридическо лице в 
дадена държава-членка, което, 
независимо от начина на продажба, 
включително чрез средства за 
комуникация от разстояние в 
съответствие с Директива 97/7/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
20 май 1997 г. относно защитата на 
потребителя по отношение на 
договорите от разстояние:

Or. en

Обосновка

The definition should be related to the national market to ensure that WEEE is managed 
properly and that WEEE management systems financing are secured at Member State level 
and, furthermore, the responsible producer is easy to find. The new definition would make it 
very difficult to implement the directive and supervise its implementation, if Member States 
cannot enforce their own national legislation and its articles to foreign companies. It is 
difficult for a national authority to have jurisdiction based on national legislation over a 
foreign company, in order to ensure that the company fulfills its waste management 
obligations and bears its costs under the WEEE. It should be also stated that a producer 
placing EEE on the Community market does not have to know in which Member State his 
product will be finally sold. It is only the entity managing intercommunity trade which knows 
the kind and quantity of equipment placed on the Member State market. With the proposed 
Community definition of ‘producer’ it would be also difficult for a Member State to trace the 
producer responsible for organizing and financing proper management of WEEE. The 
proposed definition would cause a situation where one Member State has means for financing 
WEEE management and another Member State has waste to manage.
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Изменение 81
Christofer Fjellner

Предложение за директива
Член 3 – буква й – точка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

(i) произвежда електрическо и 
електронно оборудване под своето име 
или търговска марка или възлага 
разработването и производството на 
електрическо и електронно оборудване 
под своето име или търговска марка  , 

(i) произвежда електрическо и 
електронно оборудване под своето име 
или търговска марка или възлага 
разработването и производството на 
електрическо и електронно оборудване 
и го пуска на пазара под своето име 
или търговска марка ,

Or. en

Обосновка

Това разяснение гарантира, че е налице ясна отговорност за ОЕЕО. Важно е 
законодателството и отговорността да са ясно дефинирани и да се разбира кой носи 
отговорността.

Изменение 82
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Bogusław Sonik, Adina-Ioana Vălean

Предложение за директива
Член 3 – буква й – точка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

(i) произвежда електрическо и 
електронно оборудване под своето име 
или търговска марка или възлага 
разработването и производството на 
електрическо и електронно оборудване 
под своето име или търговска марка  ,

(i) произвежда електрическо и 
електронно оборудване под своето име 
или търговска марка или възлага 
разработването и производството на 
електрическо и електронно оборудване 
под своето име или търговска марка на 
територията на дадена държава-
членка,

Or. en
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Обосновка

The definition should be related to the national market to ensure that WEEE is managed 
properly and that WEEE management systems financing are secured at Member State level 
and, furthermore, the responsible producer is easy to find. The new definition would make it 
very difficult to implement the directive and supervise its implementation, if Member States 
cannot enforce their own national legislation and its articles to foreign companies. It is 
difficult for a national authority to have jurisdiction based on national legislation over a 
foreign company, in order to ensure that the company fulfills its waste management 
obligations and bears its costs under the WEEE. It should be also stated that a producer 
placing EEE on the Community market does not have to know in which Member State his 
product will be finally sold. It is only the entity managing intercommunity trade which knows 
the kind and quantity of equipment placed on the Member State market. With the proposed 
Community definition of ‘producer’ it would be also difficult for a Member State to trace the 
producer responsible for organizing and financing proper management of WEEE. The 
proposed definition would cause a situation where one Member State has means for financing 
WEEE management and another Member State has waste to manage.

Изменение 83
Karin Kadenbach

Предложение за директива
Член 3 – буква й – точка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

(iii) е установено в Общността и 
пуска на общностния пазар
електрическо и електронно оборудване 
от трета страна като част от 
професионалната си дейност.

(iii) пуска за пръв път на пазара на 
територията на тази държава-
членка електрическо и електронно 
оборудване като част от 
професионалната си дейност.

Or. de

Обосновка

Es muss auch künftig für die Mitgliedstaaten möglich sein, die wesentlichen Verpflichtungen 
der Person aufzuerlegen, die Elektrogeräte erstmals auf den nationalen Markt bringt. In 
vergleichbaren Richtlinien wie zB der BatterienRL oder der AltfahrzeugeRL wird deshalb der 
Herstellerbegriff so festgelegt, dass jeweils der erste Inverkehrsetzer auf dem nationalen 
Markt verpflichtet werden kann. Der Vorschlag der Kommission würde massive Probleme bei 
der Kontrolle und der Rechtsdurchsetzung der Finanzierungsverantwortung und in weiterer 
Folge der Finanzierung der Sammlung und Behandlung der Elektroaltgeräte bewirken. Das 
wiederum würde zu massiven Problemen für die bestehenden Sammel- und 
Verwertungssysteme und für die kommunalen Sammeleinrichtungen führen.
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Изменение 84
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Bogusław Sonik, Adina-Ioana Vălean

Предложение за директива
Член 3 – буква й – точка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

(iii) е установено в Общността и
пуска на общностния пазар
електрическо и електронно оборудване 
от трета страна  като част от 
професионалната си дейност  .

(iii) пуска на пазара на дадена 
държава-членка  електрическо и 
електронно оборудване като част от 
професионалната си дейност.

Or. en

Обосновка

The definition should be related to the national market to ensure that WEEE is managed 
properly and that WEEE management systems financing are secured at Member State level 
and, furthermore, the responsible producer is easy to find. The new definition would make it 
very difficult to implement the directive and supervise its implementation, if Member States 
cannot enforce their own national legislation and its articles to foreign companies. It is 
difficult for a national authority to have jurisdiction based on national legislation over a 
foreign company, in order to ensure that the company fulfills its waste management 
obligations and bears its costs under the WEEE. It should be also stated that a producer 
placing EEE on the Community market does not have to know in which Member State his 
product will be finally sold. It is only the entity managing intercommunity trade which knows 
the kind and quantity of equipment placed on the Member State market. With the proposed 
Community definition of ‘producer’ it would be also difficult for a Member State to trace the 
producer responsible for organizing and financing proper management of WEEE. The 
proposed definition would cause a situation where one Member State has means for financing 
WEEE management and another Member State has waste to manage.

Изменение 85
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Предложение за директива
Член 3 – буква й – точка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

(iii) е установено в Общността и пуска 
на общностния пазар  електрическо и 
електронно оборудване от трета страна
като част от професионалната си 

(iii) е установено в Общността и пуска 
на пазара на дадена държава-членка  
електрическо и електронно оборудване 
от трета страна  като част от 
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дейност  . професионалната си дейност или внася 
или изнася такова оборудване като 
част от професионалната си 
дейност.

Or. fr

Обосновка

Едно последствие от предложението на Комисията е, че ще се даде статут на 
производител на икономическия оператор, който пуска оборудване на европейския 
пазар. Обаче оборудването може да бъде пуснато на европейския пазар и да бъде 
купено от крайния потребител в различни държави-членки. Следователно ще бъде 
много по-трудно да се определи до каква степен един производител може да носи 
отговорност за събирането на ОЕЕО. Крайният ефект ще бъде намаляване на 
точността на ключовите цифри за пускане на националния пазар, които се използват 
за изчисляване на нови цели за събиране на ОЕЕО.

Изменение 86
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Предложение за директива
Член 3 – буква к

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) „ дистрибутор “ означава всяко 
физическо или юридическо лице от 
снабдителната верига, което 
предлага на пазара електрическо и 
електронно оборудване; 

заличава се

Or. fr

Обосновка

Едно последствие от предложението на Комисията е, че ще се даде статут на 
производител на икономическия оператор, който пуска оборудване на европейския 
пазар. Обаче оборудването може да бъде пуснато на европейския пазар и да бъде 
купено от крайния потребител в различни държави-членки. Следователно ще бъде 
много по-трудно да се определи до каква степен един производител може да носи 
отговорност за събирането на ОЕЕО. Крайният ефект ще бъде намаляване на 
точността на ключовите цифри за пускане на националния пазар, които се използват 
за изчисляване на нови цели за събиране на ОЕЕО.
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Изменение 87
Chris Davies

Предложение за директива
Член 3 – буква к а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ka) „трети страни“ означава 
организации, назначени от 
производител или от група 
производители с цел изпълняване на 
определени задължения на назначилия 
ги производител или група 
производители.

Or. en

Обосновка

Изменението е съществено за коригиране на неправилното тълкуване на Директивата 
от няколко държави-членки и в частност от Обединеното кралство, съгласно което 
производителите не могат да носят пълна отговорност за управлението на техните 
ОЕЕО или да гарантират, че това се извършва ефикасно и икономично.

Изменение 88
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Предложение за директива
Член 3 – буква л

Текст, предложен от Комисията Изменение

л) „отпадъци от електрическо и 
електронно оборудване от 
домакинства“ означава ОЕЕО , които 
произлизат от домакинства, както и 
от търговски, промишлени, 
институционални и други източници, 
които поради своите качества и 
количество са подобни на тези от 
домакинствата;

заличава се

Or. fr
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Обосновка

Едно последствие от предложението на Комисията е, че ще се даде статут на 
производител на икономическия оператор, който пуска оборудване на европейския 
пазар. Обаче оборудването може да бъде пуснато на европейския пазар и да бъде 
купено от крайния потребител в различни държави-членки. Следователно ще бъде 
много по-трудно да се определи до каква степен един производител може да носи 
отговорност за събирането на ОЕЕО. Крайният ефект ще бъде намаляване на 
точността на ключовите цифри за пускане на националния пазар, които се използват 
за изчисляване на нови цели за събиране на ОЕЕО.

Изменение 89
Chris Davies

Предложение за директива
Член 3 – буква л

Текст, предложен от Комисията Изменение

л) „отпадъци от електрическо и 
електронно оборудване от домакинства“ 
означава ОЕЕО , които произлизат  от 
домакинства, както и от търговски, 
промишлени,  институционални и други 
източници, които поради своите 
качества и количество са подобни на 
тези от домакинствата;

л) „отпадъци от електрическо и 
електронно оборудване от домакинства“ 
означава ОЕЕО , които произлизат  от 
домакинства, както и от търговски, 
промишлени,  институционални и други 
източници, които поради своите 
качества и количество са подобни на 
тези от домакинствата. Отпадъци от 
ЕЕО, използвано от частни и други 
домакинства, събирани чрез 
колективни или индивидуални 
системи, във всички случаи биват 
считани за ОЕЕО от домакинства.

Or. en

Обосновка

Много отговорни търговски предприятия имат договорни изисквания остарелите 
продукти да се връщат на производителя за подходящо третиране. Това следва да се 
разглежда като част от общите задължения на производителя.
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Изменение 90
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Предложение за директива
Член 3 – буква м

Текст, предложен от Комисията Изменение

м) „опасни отпадъци“ означава 
опасни отпадъци по смисъла на 
член 3, параграф 2 от Директива 
2008/ХХ/ЕО относно отпадъците.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Едно последствие от предложението на Комисията е, че ще се даде статут на 
производител на икономическия оператор, който пуска оборудване на европейския 
пазар. Обаче оборудването може да бъде пуснато на европейския пазар и да бъде 
купено от крайния потребител в различни държави-членки. Следователно ще бъде 
много по-трудно да се определи до каква степен един производител може да носи 
отговорност за събирането на ОЕЕО. Крайният ефект ще бъде намаляване на 
точността на ключовите цифри за пускане на националния пазар, които се използват 
за изчисляване на нови цели за събиране на ОЕЕО.

Изменение 91
Chris Davies

Предложение за директива
Член 3 – буква м а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ма) „стратегическа суровина“ 
означава материал от стратегическа 
важност за конкурентоспособността 
на ЕС, в това число хром, кобалт, мед, 
галий, индий, литий, манган, 
молибден, никел, ниобий, метали от 
групата на платината (паладий, 
платина, родий), редки земни 
елементи, селен, тантал, титан, 
ванадий 

Or. en
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Обосновка

Това определение включва списъка от стратегически суровини, създаден от САЩ.
Тези материали се използват в широк спектър от електрически и електронни 
продукти и са от съществено значение за поддържането на икономическата 
конкурентоспособност на ЕС.

Изменение 92
Michail Tremopoulos

Предложение за директива
Член 3 – буква м а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ма) „опасно вещество“ означава 
вещество, което отговаря на 
критериите за класификация като 
рисково в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 1272/2008, или вещество, 
което отговаря на критериите за 
наноматериал;

Or. en

Обосновка

Комисията просто заличи определението за „опасно вещество или препарат“ от 
ОЕЕО (предишен член 3, буква л)  Обаче член 15, отнасящ се до информацията за 
съоръженията за третиране, все още с право се позовава на опасни вещества и 
препарати. Следователно трябва наново да се въведе едно актуализирано определение 
за опасно вещество. В него следва да се включват наноматериалите, така че 
съоръженията за третиране да разполагат с необходимата информация, 
позволяваща съответно третиране.

Изменение 93
Michail Tremopoulos

Предложение за директива
Член 3 – буква м б (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

мб) „опасен препарат“ означава смес, 
която отговаря на критериите за 
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класификация като опасна в 
съответствие с Директива 
1999/45/ЕО, или препарат, който 
съдържа наноматериал.

Or. en

Обосновка

Комисията просто заличи определението за „опасно вещество или препарат“ от 
ОЕЕО (предишен член 3, буква л)  Член 15 обаче все още с право се позовава на опасни 
вещества и препарати. Следователно трябва наново да се въведе актуализирано 
определение за опасен препарат. То следва да включва наноматериалите, така че 
съоръженията за третиране да разполагат с необходимата информация, 
позволяваща съответно третиране.

Изменение 94
Michail Tremopoulos

Предложение за директива
Член 3 – буква м в (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

мв) „наноматериал“ означава всеки 
съзнателно произведен материал, 
който притежава едно или повече 
измерения от порядъка на 100 nm или 
по-малко или е построен от отделни 
функционални части, вътрешни или 
повърхностни, много от които имат 
едно или повече измерения от 
порядъка на 100 nm или по-малко, в 
това число конструкции, агломерати 
или агрегати, които могат да имат 
размер от порядък, по-висок от 
100 nm, но със свойства, характерни 
за наномащабите.

Свойствата, характерни за 
наномащабите, включват:
(i) свойства, свързани с голямата 
специфична площ на разглежданите 
материали и/или
(ii) специфични физико-химични 
свойства, които са различни от 
непринадлежащите към 
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наноформата на същия материал 
свойства.

Or. en

Обосновка

Необходимо е въвеждане на определение за наноматериали. Настоящото определение 
е определението, за което и трите институции се споразумяха в контекста на 
Регламента за новите храни.

Изменение 95Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Предложение за директива
Член 3 – буква н

Текст, предложен от Комисията Изменение

н) „финансово споразумение“ означава 
всеки договор или споразумение за 
заем, лизинг, наем или продажба с 
отсрочено плащане относно всяко 
оборудване, независимо дали 
условията на този договор или 
споразумение или на всеки 
допълнителен договор или 
споразумение предвиждат, че 
прехвърлянето на собствеността 
върху това оборудване ще се състои 
или може да се състои.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Едно последствие от предложението на Комисията е, че ще се даде статут на 
производител на икономическия оператор, който пуска оборудване на европейския 
пазар. Обаче оборудването може да бъде пуснато на европейския пазар и да бъде 
купено от крайния потребител в различни държави-членки. Следователно ще бъде 
много по-трудно да се определи до каква степен един производител може да носи 
отговорност за събирането на ОЕЕО. Крайният ефект ще бъде намаляване на 
точността на ключовите цифри за пускане на националния пазар, които се използват 
за изчисляване на нови цели за събиране на ОЕЕО.
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Изменение 96
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Предложение за директива
Член 3 – буква о

Текст, предложен от Комисията Изменение

(o) „предлагане на пазара“ означава 
всяка възмездна или безвъзмездна 
доставка на продукт за разпространение, 
потребление или употреба на пазара на 
Общността като част от дадена 
търговска дейност;

o) „предлагане на пазара“ означава 
всяка възмездна или безвъзмездна 
доставка на продукт за разпространение, 
потребление или употреба на пазара на 
държава-членка като част от дадена 
търговска дейност;

Or. fr

Обосновка

Едно последствие от предложението на Комисията е, че ще се даде статут на 
производител на икономическия оператор, който пуска оборудване на европейския 
пазар. Обаче оборудването може да бъде пуснато на европейския пазар и да бъде 
купено от крайния потребител в различни държави-членки. Следователно ще бъде 
много по-трудно да се определи до каква степен един производител може да носи 
отговорност за събирането на ОЕЕО. Крайният ефект ще бъде намаляване на 
точността на ключовите цифри за пускане на националния пазар, които се използват 
за изчисляване на нови цели за събиране на ОЕЕО.

Изменение 97
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Adina-Ioana Vălean

Предложение за директива
Член 3 – буква о

Текст, предложен от Комисията Изменение

(o) „предлагане на пазара“ означава 
всяка възмездна или безвъзмездна 
доставка на продукт за разпространение, 
потребление или употреба на пазара на
Общността като част от дадена 
търговска дейност;

o) „предлагане на пазара“ означава 
всяка възмездна или безвъзмездна 
доставка на продукт за разпространение, 
потребление или употреба на 
националния пазар на държавата-
членка като част от дадена търговска 
дейност;

Or. en
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Обосновка

Тъй като целевото равнище е установено на национално ниво, за предпочитане е 
наличието на прагматично определение за това какво означава „предлагане на 
пазара“, което ще гарантира прилагането и изпълнението на Регламента и като 
следствие, финансирането на събирането и на третирането на ОЕЕО във всяка 
държава-членка.

Изменение 98
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Предложение за директива
Член 3 – буква п

Текст, предложен от Комисията Изменение

(п) „пускане на пазара“ означава 
предлагането на даден продукт на 
пазара на Общността за пръв път;

п) „пускане на пазара“ означава 
предлагането на даден продукт на 
пазара на държава-членка за пръв път;

Or. fr

Обосновка

Едно последствие от предложението на Комисията е, че ще се даде статут на 
производител на икономическия оператор, който пуска оборудване на европейския 
пазар. Обаче оборудването може да бъде пуснато на европейския пазар и да бъде 
купено от крайния потребител в различни държави-членки. Следователно ще бъде 
много по-трудно да се определи до каква степен един производител може да носи 
отговорност за събирането на ОЕЕО. Крайният ефект ще бъде намаляване на 
точността на ключовите цифри за пускане на националния пазар, които се използват 
за изчисляване на нови цели за събиране на ОЕЕО.

Изменение 99
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Adina-Ioana Vălean

Предложение за директива
Член 3 – буква п

Текст, предложен от Комисията Изменение

(п) „пускане на пазара“ означава 
предлагането на даден продукт на 

п) „пускане на пазара“ означава 
предлагането на даден продукт на 
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пазара на Общността за пръв път; националния пазар на държавата-
членка за пръв път;

Or. en

Обосновка

Тъй като целевото равнище е установено на национално ниво, за предпочитане е 
наличието на прагматично определение за това какво означава „пускане на пазара“, 
което ще гарантира прилагането и изпълнението на Регламента и като следствие, 
финансирането на събирането и на третирането на ОЕЕО във всяка държава-членка.

Изменение 100
Karin Kadenbach

Предложение за директива
Член 3 – буква п

Текст, предложен от Комисията Изменение

п) „пускане на пазара“ означава 
предлагането на даден продукт на 
пазара на Общността за пръв път;

п) „пускане на пазара“ означава 
предлагането на даден продукт на 
територията на държава-членка за 
пръв път;

Or. de

Обосновка

Es muss auch künftig für die Mitgliedstaaten möglich sein, die wesentlichen Verpflichtungen 
der Person aufzuerlegen, die Elektrogeräte erstmals auf den nationalen Markt bringt. In 
vergleichbaren Richtlinien wie zB der BatterienRL oder der AltfahrzeugeRL wird deshalb der 
Herstellerbegriff so festgelegt, dass jeweils der erste Inverkehrsetzer auf dem nationalen 
Markt verpflichtet werden kann. Der Vorschlag der Kommission würde massive Probleme bei 
der Kontrolle und der Rechtsdurchsetzung der Finanzierungsverantwortung und in weiterer 
Folge der Finanzierung der Sammlung und Behandlung der Elektroaltgeräte bewirken. Das 
wiederum würde zu massiven Problemen für die bestehenden Sammel- und 
Verwertungssysteme und für die kommunalen Sammeleinrichtungen führen.
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Изменение 101
Oreste Rossi

Предложение за директива
Член 3 – буква р

Текст, предложен от Комисията Изменение

р) „отделяне“ означава ръчна, 
механична, химична или 
металургична обработка, в резултат 
на която в края на процеса на 
третиране опасните вещества, 
препарати и компоненти се събират в 
разграничим поток или в 
разграничима част от поток. 
Вещество, препарат или компонент 
са разграничими, ако могат да бъдат 
наблюдавани, за да се удостовери 
екологосъобразното им третиране.

р) „отделяне“ означава ръчно или 
механично обособяване на опасните 
вещества, препарати и компоненти, 
посочени в приложение ІІ;

Or. en

Обосновка

Предложеното от Комисията определение за „отделяне“ трябва да бъде изменено, 
тъй като то целеше да промени основно практиките за третиране, описани в 
приложение ІІ, което би довело до: a) загуба на работни места, тъй като 
сортировачите не могат да се съревновават икономически с топлинната обработка 
(изгаряне на неметалите) в металургичните заводи; б) едностранна зависимост от 
въздушните филтри на завода за ограничаване на замърсяването; в) определението не 
се съобразява с йерархията на отпадъците (член 4) съгласно Рамковата директива 
2008/98/ЕО относно отпадъците, според която „рециклирането на материалите“ се 
предпочита пред „термичните операции“ (оползотворяване).

Изменение 102
Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива
Член 3 – буква р

Текст, предложен от Комисията Изменение

р) „отделяне“ означава ръчна, 
механична, химична или 
металургична обработка, в резултат 
на която в края на процеса на 

р) „отделяне“ означава ръчно или 
механично обособяване на опасните 
вещества, препарати и компоненти, 
посочени в приложение ІІ;
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третиране опасните вещества, 
препарати и компоненти се събират в 
разграничим поток или в 
разграничима част от поток. 
Вещество, препарат или компонент 
са разграничими, ако могат да бъдат 
наблюдавани, за да се удостовери 
екологосъобразното им третиране.

Or. es

Обосновка

Целта е да се изясни и опрости определението за „отделяне“, което е прекалено дълго 
в предложението на Комисията. За да се спази намерението на докладчика 
приложното поле на Директивата да не се ограничава, се прави препратка към 
приложение ІІ.

Изменение 103
Michail Tremopoulos

Предложение за директива
Член 3 – буква р)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(р) „отделяне“ означава ръчна, 
механична, химична или металургична 
обработка, в резултат на която в края на 
процеса на третиране опасните 
вещества, препарати и компоненти се 
събират в разграничим поток или в 
разграничима част от поток. Вещество, 
препарат или компонент са 
разграничими, ако могат да бъдат 
наблюдавани, за да се удостовери 
екологосъобразното им третиране.

р) „отделяне“ означава ръчна, 
механична, химична или металургична 
обработка, в резултат на която в края на 
процеса на третиране опасните 
вещества, препарати и компоненти се 
извличат във възможно най-висока от 
техническа гледна точка степен и се 
събират в разграничим поток или в 
разграничима част от поток. Вещество, 
препарат или компонент са 
разграничими, ако могат да бъдат 
наблюдавани, за да се удостовери 
екологосъобразното им третиране. 
Раздробяването не се счита за 
„отделяне“.

Or. en

Обосновка

Определението за „отделяне“ не следва да включва раздробяване, тъй като тази 
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операция не може да изолира опасните вещества.

Изменение 104
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Vittorio Prodi, 
Corinne Lepage, Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Член 3 – буква р)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(р)„отделяне“ означава ръчна, 
механична, химична или металургична 
обработка, в резултат на която в края на 
процеса на третиране опасните 
вещества, препарати и компоненти се 
събират в разграничим поток или в 
разграничима част от поток. 
Вещество, препарат или компонент 
са разграничими, ако могат да бъдат 
наблюдавани, за да се удостовери 
екологосъобразното им третиране.

р)„отделяне“ означава ръчна, 
механична, химична или металургична 
обработка, в резултат на която опасните 
вещества, препарати и компоненти се 
извличат на възможно най-ранен 
стадий от процеса на третиране във 
възможно най-висока от техническа 
гледна точка степен. Процесът на 
отделяне трябва да се осъществява 
преди всеки друг вид третиране, 
който създава риск от смесване или 
изтичане на опасни компоненти в 
потока отпадъци.

Or. en

Обосновка

Новата дефиниция за отделяне, въведена в предложението на Комисията, има пряко 
въздействие върху минималните изисквания за третиране, изложени в приложение ІІ 
на Директивата, тъй като думата „отделям“ е използвана в точки 1 и 2 на 
приложение ІІ. Биха могли да възникнат съмнения дали  да се позволи раздробяване 
преди отделянето на опасните вещества на етапа на третирането. Това не следва да 
се позволява, поради което е необходимо пояснение на определението.

Изменение 105
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за директива
Член 3 – буква т а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

та) „неподвижно монтирана 
инсталация“ означава неподвижно 
монтирана инсталация по смисъла на 
член 2, буква в) от Директива 
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2004/108/ЕО относно 
електромагнитната съвместимост.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира по-добра последователност и съгласуваност с други законови 
разпоредби на ЕС, Директивата относно ОЕЕО следва да се позовава на 
съществуващото определение за „неподвижно монтирани инсталации“ в Директива 
2004/108/ЕО относно електромагнетичната съвместимост. Промишленото 
оборудване, използвано във фабрики и промишлени процеси, следва да остане извън 
приложното поле на Директивата: на първо място, в предварителните проучвания 
на Комисията тяхната значение за околната среда не е оценено като голямо, и на 
второ място, такова оборудване не се озовава в потока на битовите отпадъци.

Изменение 106
Oreste Rossi

Предложение за директива
Член 3 – буква т а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

та)  „неподвижно монтирана 
инсталация“ означава неподвижно 
монтирана инсталация по смисъла на 
член 2, буква в) от Директива 
2004/108/ЕО относно 
електромагнитната съвместимост;

Or. en

Обосновка

За да се гарантира по-добра последователност и съгласуваност с други законови 
разпоредби на ЕС, Директивата относно ОЕЕО следва да се позовава на 
съществуващото определение за „неподвижно монтирани инсталации“ в Директива 
2004/108/ЕО относно електромагнетичната съвместимост. За по-голяма правна 
сигурност следва да се въведе указанието, предоставено в рубриката „Често 
задавани въпроси“ на Комисията.
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Изменение 107
Karl-Heinz Florenz

Предложение за директива
Член 3 – буква т a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

та)  „неподвижно монтирана голяма 
промишлена или търговска 
инсталация“ означава особена голяма 
промишлена или търговска 
комбинация от различни видове уреди 
и евентуално от други устройства, 
които са взаимно свързани или 
инсталирани заедно на 
предварително определено място с 
цел трайна експлоатация;

Or. de

Обосновка

Това определение е необходимо, след като за тези инсталации следва изключване от 
приложното поле на Директивата. Определението съответства на понятието 
„неподвижно монтирана инсталация“ в Директива 2004/108/ЕО.  Неподвижно 
монтираните големи промишлени или търговски инсталации се монтират и 
демонтират от специалисти. Касае се за един контролиран поток отпадъци. По тази 
причина тези инсталации не бяха включени в приложното поле на сега действащата 
Директива 2002/96/EО.

Изменение 108
Oreste Rossi

Предложение за директива
Член 3 – буква т б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

тб) „крайни продукти“ означава всяко 
устройство или единица оборудване, 
което има пряка функция, собствен 
корпус и – ако е необходимо – изходи и 
свръзки, предназначени за крайни 
потребители. „Пряка функция“ се 
определя като всяка функция на даден 
компонент или краен продукт, която 
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изпълнява предвиденото ползване, 
посочено от производителя в 
инструкциите за експлоатация за 
крайния потребител. Тази функция 
може да се използва без допълнителна 
настройка или свръзки освен 
елементарни такива, каквито може 
да направи всяко лице.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира по-добра последователност и съгласуваност с други законови 
разпоредби на ЕС, Директивата относно ОЕЕО следва да се позовава на 
съществуващото определение за „неподвижно монтирани инсталации“ в Директива 
2004/108/ЕО относно електромагнетичната съвместимост. За по-голяма правна 
сигурност следва да се въведе указанието, предоставено в рубриката „Често 
задавани въпроси“ на Комисията.

Изменение 109
Karl-Heinz Florenz

Предложение за директива
Член 3 – буква т б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

тб)  „стационарен голям 
производствен инструмент“ е 
комбинация от няколко системи, 
крайни продукти и/или компоненти 
за промишлени цели, които се 
монтират и/или инсталират от 
специализиран персонал за използване 
на определено място, и заедно 
изпълняват някаква функция в 
определена промишлена среда;

Or. de

Обосновка

Това определение е необходимо, след като за тези инструменти следва изключване от 
приложното поле на Директивата. Стационарните големи промишлени инструменти
се монтират и демонтират от специалисти. В този случай се касае за един 
контролиран поток отпадъци. По тази причина тези инструменти не бяха включени в 
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приложното поле на сега действащата Директива 2002/96/EО.

Изменение 110
Karl-Heinz Florenz

Предложение за директива
Член 3 – буква т в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

тв)  „подвижна машина за 
професионално ползване“ означава 
машина, функционирането на която 
налага движение по време на работа 
или непрекъснато или периодично 
преместване между няколко 
последователни фиксирани работни 
места, или която функционира, без да 
се движи, но която може да бъде 
снабдена със средства, позволяващи 
тя да бъде премествана по-лесно от 
едно място на друго;

Or. de

Обосновка

Това определение е необходимо, след като за тези машини следва изключване от 
приложното поле на Директивата. Определението е в съответствие с това за 
„подвижни машини" в Директива 2006/42/EО, приложение І, точка 3.1.1. Подвижните 
машини за професионално ползване се демонтират и обезвреждат от специализиран 
персонал. В този случай се касае за един контролиран поток отпадъци. По тази 
причина тези машини не бяха включени в приложното поле на сега действащата 
Директива 2002/96/EО.

Изменение 111
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 3 – буква т a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

та) „неподвижно монтирана 
инсталация“ означава инсталация по 
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смисъла на член 2, буква в) от 
Директива 2004/108/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 15 декември 2004 г. относно 
сближаването на законодателствата 
на държавите-членки относно 
електромагнитната съвместимост1.
Това обхваща, например, продукти за 
производство на топлинна енергия, 
топла вода или енергия за охлаждане, 
както и трайно свързаните с тях 
компоненти, включително уредите за 
измерване на тяхното потребление;
1 ОВ L 390 от 31.12.2004 г., стр. 24.

Or. de

Обосновка

Im ZusammenhangAus Kohärenzgründen  sollte auf die bestehende Definition der “ortsfesten 
Anlagen” in Richtlinie 2004/108/EG Bezug genommen werden. Beispiele für „ortsfeste 
Anlagen“ finden sich im petrochemischen Bereich, in der Automobilherstellung, im 
Pharmabereich, Energieerzeugung, Wasseraufbereitung, Papierherstellung, etc.. Auch 
Heizungsanlagen für Gebäude werden von spezialisierten Fachkräften auf- und abgebaut und 
sind nicht mit “plug-and play” Geräten, wie z.B. Fernsehern, Kühlschränken und mobilen 
Klimageräten zu vergleichen. Sie werden nicht dem kommunalen Abfallstrom zugeführt.

Изменение 112
Christofer Fjellner

Предложение за директива
Член 3 – буква т а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

та) „неподвижно монтирана 
инсталация“ се определя като 
„особена комбинация от различни 
видове уреди и евентуално от други 
устройства, които са взаимно 
свързани и инсталирани на 
предварително определено място, с 
цел трайна експлоатация“.

Or. en
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Обосновка

За да се гарантира по-добра последователност и съгласуваност с други законови 
разпоредби на ЕС, Директивата за ограничение на опасните вещества следва да се 
позовава на съществуващото определение за „неподвижно монтирани инсталации“ в 
Директива 2004/108/ЕО относно електромагнетичната съвместимост. Примери за 
неподвижно монтирани инсталации са инсталациите в заводите от 
нефтохимическата промишленост, автомобилостроенето, фармацевтичната 
промишленост, преработването на материали, производството на електроенергия, 
пречистването на вода, производството на хартия или в определени електрически 
инсталации.

Изменение 113
Esther de Lange

Предложение за директива
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки , в съгласие със 
законодателството на Общността в 
областта на продуктите, в това число 
Директива 2005/32/ЕО за екодизайн
насърчават мерките в подкрепа на
разработването и производството  на 
електрическо и електронно оборудване, 
в частност с оглед улесняване на
повторната употреба  разглобяването и 
оползотворяването на ОЕЕО, техните 
компоненти и материали. Посочените 
мерки са с оглед правилното 
функциониране на вътрешния пазар. В 
този смисъл държавите-членки 
предприемат подходящите мерки, така 
че производителите да не попречат на 
повторната употреба  на ОЕЕО чрез 
специфични характеристики на 
проектите  или производствените 
процеси, освен ако такива специфични 
характеристики на проектите  или на 
производствените процеси 
представляват най-важната полза, 
например по отношение на защитата на 
околната среда и/или изискванията за 
безопасност.

Държавите-членки , в съгласие със 
законодателството на Общността в 
областта на продуктите, в това число 
Директива 2005/32/ЕО за екодизайн,
насърчават финансови и други мерки в 
подкрепа на  разработването и 
производството  на електрическо и 
електронно оборудване, в частност с 
оглед улесняване на  повторната 
употреба,  разглобяването и 
оползотворяването на ОЕЕО, техните 
компоненти и материали. Посочените 
мерки са с оглед правилното 
функциониране на вътрешния пазар. В 
този смисъл държавите-членки 
предприемат подходящите мерки, така 
че производителите да не попречат на 
повторната употреба  на ОЕЕО чрез 
специфични характеристики на 
проектите  или производствените 
процеси, освен ако такива специфични 
характеристики на проектите  или на 
производствените процеси 
представляват най-важната полза, 
например по отношение на защитата на 
околната среда и/или изискванията за 
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безопасност.

Or. en

Изменение 114
Chris Davies

Предложение за директива
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки, в съгласие със 
законодателството на Общността в 
областта на продуктите, в това число 
Директива 2005/32/ЕО за екодизайн
насърчават мерките в подкрепа на
разработването и производството  на 
електрическо и електронно оборудване, 
в частност с оглед улесняване на
повторната употреба  разглобяването и 
оползотворяването на ОЕЕО, техните 
компоненти и материали. Посочените 
мерки са с оглед правилното 
функциониране на вътрешния пазар. В 
този смисъл държавите-членки 
предприемат подходящите мерки, така 
че производителите да не попречат на 
повторната употреба  на ОЕЕО чрез 
специфични характеристики на 
проектите  или производствените 
процеси, освен ако такива специфични 
характеристики на проектите  или на 
производствените процеси 
представляват най-важната полза, 
например по отношение на защитата на 
околната среда и/или изискванията за 
безопасност.

Държавите-членки, в съгласие със 
законодателството на Общността в 
областта на продуктите, в това число 
Директива 2005/32/ЕО за екодизайн,
насърчават сътрудничеството между 
производителите и фирмите за 
рециклиране и мерките в подкрепа на
разработването и производството  на 
електрическо и електронно оборудване, 
в частност с оглед улесняване на
повторната употреба,  разглобяването и 
оползотворяването на ОЕЕО, техните 
компоненти и материали. Посочените 
мерки са с оглед правилното 
функциониране на вътрешния пазар. В 
този смисъл държавите-членки 
предприемат подходящите мерки, така 
че производителите да не попречат на 
повторната употреба  на ОЕЕО чрез 
специфични характеристики на 
проектите  или производствените 
процеси, освен ако такива специфични 
характеристики на проектите  или на 
производствените процеси 
представляват най-важната полза, 
например по отношение на защитата на 
околната среда и/или изискванията за 
безопасност.

Or. en

Обосновка

Article 4 (Product design) was added to the original directive by the Parliament and was 
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intended generally to improve the eco-design of products and specifically to counter the 
threat to remanufacturers of printer cartidges by original manufacturers incorporating design 
or other features intended to prevent their re-use.  Perhaps as a result this has not developed 
into a problem. Recyclers have since identified a number of design trends that could hamper 
recycling or create dangerous situations when products are returned in the future. Effective 
cooperation between designers and recyclers at an early stage can help improve design for 
recycling. The European Commission should facilitate this cooperation as product designers 
generally design their products for the entire EU Internal Market.

Изменение 115
Michail Tremopoulos

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
подходящите мерки, за да намалят до 
минимум обезвреждането  на ОЕЕО под 
формата на неразделени общински
отпадъци и да постигнат високо ниво на 
разделно събиране на ОЕЕО , в частност 
и на първо място на оборудване за 
охлаждане и замразяване, съдържащо 
озоноразрушаващи вещества и 
флуорирани парникови газове  .

1. Държавите-членки предприемат 
подходящите мерки, за да намалят до 
минимум, с оглед пълното му 
премахване, обезвреждането на ОЕЕО 
под формата на несортирани битови
отпадъци и да постигнат високо ниво на 
разделно събиране на ОЕЕО, в частност 
и на първо място на оборудване за 
охлаждане и замразяване, съдържащо 
озоноразрушаващи вещества и 
флуорирани парникови газове, лампи, 
съдържащи живак, и малки уреди.

Or. en

Обосновка

Не е достатъчно да се изисква от държавите-членки да намалят до минимум 
изхвърлянето на несортирани ОЕЕО. То следва да бъде напълно премахнато. За 
постигането на тази цел следва да бъде даден приоритет не само на определен вид 
оборудване за охлаждане и замразяване, но също така и на лампите, съдържащи 
живак, и на малките уреди, които често съдържат опасни вещества, батерии или 
акумулатори, и които с голяма вероятност ще се озоват в контейнера за отпадъци, 
ако не са изрично изброени.
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Изменение 116
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
подходящите мерки, за да намалят до 
минимум обезвреждането  на ОЕЕО под 
формата на  неразделени общински
отпадъци и да постигнат високо ниво на 
разделно събиране на ОЕЕО , в частност 
и на първо място на оборудване за 
охлаждане и замразяване, съдържащо 
озоноразрушаващи вещества и 
флуорирани парникови газове  .

1. Държавите-членки предприемат 
подходящите мерки, за да 
предотвратят обезвреждането  на 
ОЕЕО под формата на  неразделени 
битови отпадъци и да постигнат високо 
ниво на разделно събиране на ОЕЕО , в 
частност и на първо място на 
оборудване за охлаждане и замразяване, 
съдържащо озоноразрушаващи 
вещества и флуорирани парникови 
газове, както и лампи и малки уреди, 
съдържащи живак.

Or. de

Обосновка

Тъкмо малките уреди и лампите често се изхвърлят заедно с неразделените битови 
отпадъци. Ето защо е важно мерките за предотвратяване на  изхвърлянето на 
неразделени битови отпадъци да обхващат и малките уреди и лампите, които 
съдържат живак.

Изменение 117
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Justas Vincas 
Paleckis, Vittorio Prodi, Karin Kadenbach, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Владко 
Тодоров Панайотов 

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
подходящите мерки, за да намалят до 
минимум обезвреждането  на ОЕЕО под 
формата на неразделени общински
отпадъци и да постигнат високо ниво на 
разделно събиране на ОЕЕО , в частност 
и на първо място на оборудване за 

1. Държавите-членки предприемат 
подходящите мерки, за да намалят до 
минимум обезвреждането на ОЕЕО под 
формата на несортирани битови
отпадъци и да постигнат високо ниво на 
разделно събиране на ОЕЕО, в частност 
и на първо място на оборудване за 
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охлаждане и замразяване, съдържащо 
озоноразрушаващи вещества и 
флуорирани парникови газове  .

охлаждане и замразяване, съдържащо 
озоноразрушаващи вещества и 
флуорирани парникови газове, на 
лампи, съдържащи живак, и на малки 
уреди.

Or. en

Обосновка

Това, което важи за охлаждащото и замразяващо оборудване, важи също и за 
лампите, съдържащи живак, и за малките уреди. Днес разделното събиране на 
охлаждащо и замразяващо оборудване, на лампи, съдържащи живак, и на малки уреди 
е недостатъчно и съществува необходимост на държавите-членки да бъдат 
предоставени стимули за повишаване на степента на събираемост в тези конкретни 
области. Всички те съдържат опасни вещества и особено при лампите и малките 
уреди съществува вероятност да се озоват в контейнера за отпадъци. Малките уреди 
често съдържат ценни суровини, които трябва да бъдат рециклирани.

Изменение 118
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
подходящите мерки, за да намалят до 
минимум обезвреждането  на ОЕЕО 
под формата на  неразделени 
общински отпадъци и да постигнат 
високо ниво на разделно събиране на 
ОЕЕО , в частност и на първо място на 
оборудване за охлаждане и замразяване, 
съдържащо озоноразрушаващи 
вещества и флуорирани парникови 
газове  .

1. За да постигнат високо ниво на 
разделно събиране на ОЕЕО и 
правилно третиране на всички 
видове ОЕЕО, в частност на 
оборудването за охлаждане и 
замразяване, съдържащо 
озоноразрушаващи вещества и 
флуорирани парникови газове, на 
лампите, съдържащи живак, и на 
малките уреди, държавите-членки 
гарантират, че всички ОЕЕО се 
събират разделно и не се смесват с 
обемисти или несортирани 
отпадъци от домакинствата и че 
нетретирани ОЕЕО не се изпращат 
за депониране или изгаряне.

Or. en
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Обосновка

Държавите-членки следва да гарантират, че ОЕЕО от домакинствата не се 
разглеждат като несортирани отпадъци от домакинствата, особено малките уреди. 
Това би могло да се постигне чрез приемането на подходящи мерки за незабавното 
намаляване до минимум, с перспектива за забрана, на изхвърлянето на ОЕЕО заедно с 
отпадъците от домакинствата. 

Отпадъците, произхождащи от оборудване, съдържащо озоноворазрушаващи 
вещества и флуорирани съставки, следва да се разглеждат с особено внимание. Това 
ще гарантира, че уредите, които трябва да бъдат третирани по специален начин 
поради природата на веществата, които съдържат, ще се озоват в свой собствен 
поток от отпадъци.

Изменение 119
Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква а а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) когато предлагат продукт от 
категория 3, дистрибуторите 
отговарят за това да гарантират, че 
подобни отпадъци могат да бъдат 
върнати на дистрибутора поне 
безплатно, когато оборудването е от 
същия вид и е изпълнявало същите 
функции като предлаганото 
оборудване, дори ако не се купува нов 
продукт от този вид;

Or. en

Изменение 120
Judith A. Merkies

Предложение за директива
Член 5 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите-членки могат да 
определят операторите за събиране 
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на ОЕЕО от домакинствата и 
гарантират, че ОЕЕО, оставени в 
съоръженията за събиране, се 
предават на производителите или на 
трети страни, действащи от тяхно 
име, или за целите на подготовката 
за повторна употреба  - на определени 
фирми или предприятия.

Or. en

Обосновка

На държавите-членки се дава възможност да разпределят събраните ОЕЕО сред 
необходимия брой заинтересовани страни, за да могат да постигнат поставените 
високи цели. Това изменение ще осигури постигането на по-високи и амбициозни цели.

Изменение 121
Corinne Lepage

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато се доставя нов продукт, 
дистрибуторите  са отговорни да 
гарантират, че този отпадък може да се 
върне на дистрибутора  безплатно въз 
основа на принципа на взаимност, 
доколкото оборудването е от сходен вид 
и изпълнява същите функции като 
доставеното оборудване. Държавите-
членки могат да се отклонят от тази 
разпоредба, при условие че гарантират, 
че връщането обратно на ОЕЕО не е по-
сложно за крайния държател и при 
условие че тези системи остават 
безплатни за него. Държавите-членки, 
които използват тази разпоредба, 
съобщават на Комисията за това;

б) когато се доставя нов продукт, 
дистрибуторите  са отговорни да 
гарантират, че този отпадък може да се 
върне на дистрибутора  безплатно въз 
основа на принципа на взаимност, 
доколкото оборудването е от сходен вид 
и изпълнява същите функции като 
доставеното оборудване. 
Дистрибутори с площи над 1500 кв. м. 
отговарят за това да гарантират, че 
потребителите могат да върнат 
ОЕЕО на дистрибуторите най-
малкото безплатно, и че 
дистрибуторите са определили 
закрито място за събиране и 
складиране. Държавите-членки могат да 
се отклонят от тази разпоредба, при 
условие че гарантират, че връщането 
обратно на ОЕЕО не е по-сложно за 
крайния държател и при условие че тези 
системи остават безплатни за него. 
Държавите-членки, които използват 
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тази разпоредба, съобщават на 
Комисията за това;

Or. en

Обосновка

За да се даде възможност за по-добро събиране на ОЕЕО, особено на най-малките 
уреди, които рядко се взимат обратно по съществуващата задължителна схема за 
взаимност, от големите дистрибутори следва да се изисква чрез закон да изпълняват 
ролята на събирателни пунктове. Това би улеснило драстично събирането, като 
увеличи броя на събирателните пунктове и в голяма степен опрости за крайния 
потребител връщането на бракуваното ЕЕО.

Изменение 122
Michail Tremopoulos

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато се доставя нов продукт, 
дистрибуторите  са отговорни да 
гарантират, че този отпадък може да се 
върне на дистрибутора  безплатно въз 
основа на принципа на взаимност, 
доколкото оборудването е от сходен вид 
и изпълнява същите функции като 
доставеното оборудване. Държавите-
членки могат да се отклонят от тази 
разпоредба, при условие че гарантират, 
че връщането обратно на ОЕЕО не е по-
сложно за крайния държател и при 
условие че тези системи остават 
безплатни за него. Държавите-членки, 
които използват тази разпоредба, 
съобщават на Комисията за това;

б) когато се доставя нов продукт, 
дистрибуторите  са отговорни да 
гарантират, че този отпадък може да се 
върне на дистрибутора  безплатно въз 
основа на принципа на взаимност, 
доколкото оборудването е от сходен вид 
и изпълнява същите функции като 
доставеното оборудване. 
Дистрибуторите на ЕЕО с търговска 
площ над 1500 кв. м. отговарят за 
това да гарантират, че 
потребителите могат да им върнат 
обратно всеки ОЕЕО безплатно, и че 
за тази цел са отделили закрито 
място за събиране и складиране.
Държавите-членки могат да се отклонят 
от тази разпоредба, при условие че 
гарантират, че връщането обратно на 
ОЕЕО не е по-сложно за крайния 
държател и при условие че тези системи 
остават безплатни за него. Държавите-
членки, които използват тази 
разпоредба, съобщават на Комисията за 
това;
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Or. en

Обосновка

Системата на взаимност, използвана от дистрибуторите, не е достатъчна. 
Равнището на събираемост би могло значително да се повиши, ако потребителите 
биха могли да отнесат своите ОЕЕО до всеки голям дистрибутор.

Изменение 123
Julie Girling

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато се доставя нов продукт, 
дистрибуторите  са отговорни да 
гарантират, че този отпадък може да се 
върне на дистрибутора  безплатно въз 
основа на принципа на взаимност, 
доколкото оборудването е от сходен вид 
и изпълнява същите функции като 
доставеното оборудване. Държавите-
членки могат да се отклонят от тази 
разпоредба, при условие че гарантират, 
че връщането обратно на ОЕЕО не е по-
сложно за крайния държател и при 
условие че тези системи остават 
безплатни за него. Държавите-членки, 
които използват тази разпоредба, 
съобщават на Комисията за това;

б) когато се доставя нов продукт, 
дистрибуторите са отговорни да 
гарантират, че този отпадък може да се 
върне на дистрибутора безплатно или с 
възстановяване на някаква част от 
стойността от страна на 
дистрибутора, въз основа на принципа 
на взаимност, доколкото оборудването е 
от сходен вид и изпълнява същите 
функции като доставеното оборудване.
Държавите-членки могат да се отклонят 
от тази разпоредба, при условие че 
гарантират, че връщането обратно на 
ОЕЕО не е по-сложно за крайния 
държател и при условие че тези системи 
остават безплатни за него. Държавите-
членки, които използват тази 
разпоредба, съобщават на Комисията за 
това;

Or. en

Обосновка

Гарантирането, че потребителите ще получат някакви пари за ОЕЕО, които те 
връщат обратно на дистрибуторите, може в голяма степен да повиши равнището на 
събираемост. Това може да бъде и от полза за производителите, които биха получили 
повече ОЕЕО за рециклиране.
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Изменение 124
Corinne Lepage

Предложение за директива
Член 5 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. До 2013 г. държавите-членки 
прилагат план за подобряване на 
събираемостта на ОЕЕО, за да 
повишат събираемостта на ОЕЕО за 
всички категории ОЕЕО от 
домакинствата, и подобряват 
ефективността на схемите за 
събиране. Планът за подобряване на 
събираемостта позволява като 
задължителен минимум да се 
достигне равнището на събираемост, 
определено в член 7. На всеки три 
години се прави преглед на плана за 
подобряване на събираемостта, а на 
Комисията се предоставят редовни 
доклади. Този план за подобрение 
следва да включва редовни проучвания 
за оценка на схемите за събиране, 
предоставеното ЕЕО и възникващия 
потенциал за ОЕЕО на равнище 
държава-членка.

Or. en

Обосновка

Един задължителен план за подобряване на събираемостта на национално равнище е 
най-добрият начин за подобряване на знанията за потоците ОЕЕО и за гарантиране 
на по-добър мониторинг и по-добри постижения. Задължението да се докладва на 
Комисията за самия план, но също и за реалните постижения, е начин подобен план да 
се превърне в основа за действие, а не в списък от добри намерения.
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Изменение 125
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки въвеждат забрана 
за обезвреждането на нетретирани 
разделно събрани ОЕЕО.

1. Държавите-членки въвеждат забрана 
и мониторинг за обезвреждането на 
нетретирани разделно събрани ОЕЕО.

Or. en

Обосновка

За да се предотврати изхвърлянето на ОЕЕО, които не са разделно събрани и 
третирани, е необходим сериозен мониторинг.

Изменение 126
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Jo Leinen, 
Vittorio Prodi, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Michail Tremopoulos, Владко Тодоров 
Панайотов 

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки правят 
необходимото, за да осигурят 
събирането и транспортирането на 
разделно събрани ОЕЕО по начин, 
който оптимизира повторната употреба 
и рециклирането, както и 
ограничаването на опасните вещества.

2. Държавите-членки правят 
необходимото, за да осигурят 
събирането и транспортирането на 
разделно събрани ОЕЕО по начин, 
който оптимизира повторната употреба 
и рециклирането, както и 
ограничаването на опасните вещества.
За да увеличат в максимална степен 
повторната употреба на цели уреди, 
държавите-членки гарантират също 
така, че схемите за събиране 
допускат отделянето на уредите, 
които могат да бъдат повторно 
използвани, от разделно събраните 
ОЕЕО, в събирателните пунктове 
преди транспортиране.

Or. en
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Обосновка

Разделното събиране на уреди, които могат да бъдат повторно използвани, не се 
среща често, поради което съществува необходимост от предоставянето на стимули 
на държавите-членки да подобрят нивото на събираемост специално в тези области, 
както и да превърнат в конкретни мерки приоритета за повторна употреба на цели 
уреди (предишен член 7.1 от Директивата относно ОЕЕО). Най-добрият начин да се 
установи приоритет за повторна употреба на цели уреди е като се осигурят подбор и 
отделяне на потенциално използваеми уреди на възможно най-ранен етап. Това би 
запазило качеството им и би увеличило в максимална степен потенциала за повторна 
употреба на ОЕЕО.

Изменение 127
Michail Tremopoulos

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Независимо от разпоредбите на 
член 5, параграф 1, държавите-членки 
осигуряват постигането от страна 
на производителите или трети лица, 
действащи от тяхно име, на 
минимално ниво на събираемост от 
65 %. Нивото на събираемост се 
изчислява въз основа на общото тегло 
на ОЕЕО, събрани в съответствие с 
членове 5 и 6 през дадена година, 
изразено като процент от средното 
теглото на електрическото и 
електронното оборудване, пуснато на 
пазара на посочената държава-членка 
през двете предходни години от 
2016 г. нататък. Това ниво на 
събираемост се постига ежегодно, 
като се започва от 2016 г.

1. Независимо от разпоредбите на член 
5, параграф 1, държавите-членки 
гарантират, че до 2016 г. най-малко 
85% от генерираните в държавите-
членки ОЕЕО се събират.

Държавите-членки гарантират  
постепенното увеличаване на обема 
на събраните ОЕЕО в периода 2013 –
2016 г. Държавите-членки съобщават
на Комисията за действията, които 
възнамеряват да предприемат, не по-
късно от [...*]
За да се документира постигането на 
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минималното ниво на събираемост, 
държавите-членки гарантират, че 
информацията относно ОЕЕО, които
- се подготвят за повторна употреба 
или се изпращат в съоръжения за 
третиране, независимо от кой 
участник, и се третират в 
съответствие с член 8,
- се отнасят в съоръженията за 
събиране съгласно член 5, параграф 2, 
буква а),
- се връщат на дистрибуторите 
съгласно член 5, параграф 2, буква б),
- се събират разделно и се третират 
от производителите или от трети 
лица, действащи от тяхно име,
- или се събират разделно и се 
третират по какъвто и да е начин от 
друг участник в сферата на ОЕЕО,
се предоставя безплатно на 
държавата-членка, в съответствие с 
член 16 от настоящата директива.
* въведете дата 18 месеца след 
влизането в сила

Or. en

Обосновка

Всяка държава-членка следва да отговаря за постигането на целите по събирането. 
Производителите не могат да проверят събраните количества от  други участници, 
нито пък на отделен производител може да бъде наложена колективна цел на 
национално ниво.

Целевото равнище, което трябва да се приложи за всяка държава-членка, следва да 
бъде най-малко 85% (това съответства на 65%, предложени от Комисията: 85% от 
статистически възникващите 80% под формата на ОЕЕО).

Изменение 128
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Bogusław Sonik, Adina-Ioana Vălean

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Независимо от разпоредбите на 1. Независимо от разпоредбите на 
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член 5, параграф 1, държавите-членки 
осигуряват постигането от страна на 
производителите или трети лица, 
действащи от тяхно име, на минимално 
ниво на събираемост от 65 %. Нивото на 
събираемост се изчислява въз основа на 
общото тегло на ОЕЕО, събрани в 
съответствие с членове 5 и 6 през дадена 
година, изразено като процент от 
средното теглото на електрическото и 
електронното оборудване, пуснато на 
пазара на посочената държава-членка 
през двете предходни години от 2016 г. 
нататък. Това ниво на събираемост се 
постига ежегодно, като се започва от 
2016 г.

член 5, параграф 1, държавите-членки 
осигуряват постигането от страна на 
производителите или трети лица, 
действащи от тяхно име, на минимално 
ниво на събираемост от 40% през 2016
г., което нараства до 65% през 2020 г.
Нивото на събираемост се изчислява въз 
основа на общото тегло на ОЕЕО, 
събрани в съответствие с членове 5 и 6 
през дадена година, изразено като 
процент от средното теглото на 
електрическото и електронното 
оборудване, пуснато на пазара на 
посочената държава-членка през трите
предходни години от 2016 г. нататък. 
Това ниво на събираемост се постига 
ежегодно, като се започва от 2016 г.

Or. en

Обосновка

In many Member States the market for EEE is not saturated yet, resulting in a lower 
percentage of WEEE arising in relation to EEE placed on the market. Compared to the 
situation in other parts of the EU, it would be difficult for them to reach the 65% target 
proposed by the Commission.  The proposed new target should take into account the national 
circumstances and structural constraints, for example, the use of EEE over the life cycle, 
recycling infrastructure deficit, which differs from a Member State to another. The reference 
years for calculating the rate should be at least 3 years instead of 2 years.

Изменение 129
Richard Seeber

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Независимо от разпоредбите на 
член 5, параграф 1, държавите-членки 
осигуряват постигането от страна 
на производителите или трети лица, 
действащи от тяхно име, на 
минимално ниво на събираемост от 
65 %. Нивото на събираемост се 
изчислява въз основа на общото тегло 
на ОЕЕО, събрани в съответствие с 

1. Независимо от разпоредбите на член 
5, параграф 1, държавите-членки 
гарантират, че до 2016 г. най-малко 
85% от генерираните в държавите-
членки ОЕЕО се събират. 
Държавите-членки гарантират, че за 
2012 г. ще се съберат най-малко 4 kg 
ОЕЕО на глава от населението. 
Държавите-членки гарантират 
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членове 5 и 6 през дадена година, 
изразено като процент от средното 
теглото на електрическото и 
електронното оборудване, пуснато на 
пазара на посочената държава-членка 
през двете предходни години от 
2016 г. нататък. Това ниво на
събираемост се постига ежегодно, 
като се започва от 2016 г.

постепенното увеличаване на обема 
на събраните ОЕЕО в периода 2012 –
2016 г. Целевите равнища за
събираемост се постигат ежегодно.
Ако бъдат практически мотивирани, 
държавите-членки могат да 
поставят по-високи индивидуални 
равнища и в такъв случай докладват 
за това на Комисията.

Or. en

Изменение 130
José Manuel Fernandes

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Независимо от разпоредбите на 
член 5, параграф 1, държавите-членки 
осигуряват постигането от страна 
на производителите или трети лица, 
действащи от тяхно име, на 
минимално ниво на събираемост от 
65 %. Нивото на събираемост се 
изчислява въз основа на общото тегло 
на ОЕЕО, събрани в съответствие с 
членове 5 и 6 през дадена година, 
изразено като процент от средното 
теглото на електрическото и 
електронното оборудване, пуснато на 
пазара на посочената държава-членка 
през двете предходни години. от 2016 г. 
нататък. Това ниво на събираемост се 
постига ежегодно, като се започва от 
2016 г.

1. Независимо от разпоредбите на член 
5, параграф 1, държавите-членки
гарантират, че до 2016 г. най-малко 
85% от генерираните в държавите-
членки ОЕЕО се събират. Нивото на 
събираемост се изчислява въз основа на 
общото тегло на ОЕЕО, събрани в 
съответствие с членове 5 и 6 през дадена 
година, изразено като процент от 
средното теглото на електрическото и 
електронното оборудване, пуснато на 
пазара на посочената държава-членка 
през двете предходни години от 2016 г. 
нататък. Това ниво на събираемост се 
постига ежегодно, като се започва от 
2016 г.

Or. en

Обосновка

Като определя целево равнище на събираемост от 65% като средно тегло, 
Комисията де факто позволява някои ОЕЕО да не бъдат събирани по официалните 
канали и евентуално да не бъдат подходящо третирани. Следователно съществува 
риск от пренебрегване на по-малките и по-леки уреди и от концентриране върху по-



AM\808628BG.doc 75/108 PE439.856v01-00

BG

тежкото и по-обемисто оборудване.

Изменение 131
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Независимо от разпоредбите на 
член 5, параграф 1, държавите-членки 
осигуряват постигането от страна на 
производителите или трети лица, 
действащи от тяхно име, на 
минимално ниво на събираемост от 
65 %. Нивото на събираемост се 
изчислява въз основа на общото тегло 
на ОЕЕО, събрани в съответствие с 
членове 5 и 6 през дадена година, 
изразено като процент от средното 
теглото на електрическото и 
електронното оборудване, пуснато на 
пазара на посочената държава-членка 
през двете предходни години от 2016 г. 
нататък.

1. Независимо от разпоредбите на член 
5, параграф 1, държавите-членки 
осигуряват постигането на минимално 
ниво на събираемост от 85 %. Нивото на 
събираемост се изчислява въз основа на 
общото тегло на ОЕЕО, за всяка 
категория уреди, посочени в 
приложение І, събрани в съответствие с 
членове 5 и 6 през дадена година, 
изразено като процент от средното 
теглото на електрическото и 
електронното оборудване за всяка 
категория уреди, посочени в 
приложение І, пуснато на пазара на 
посочената държава-членка през трите 
предходни години от 2016 г. нататък.
От 2013 г. до края на 2015 г. 
държавите-членки осигуряват 
минимално ниво на събираемост от 
45% по същия метод на изчисляване, 
което трябва да бъде изпълнявано 
годишно.

Or. de

Обосновка

Само ако нивото на събираемост се изчислява поотделно за всяка категория уреди се 
осигурява достатъчна събираемост за малките уреди. Ако не се прави разграничение 
между категориите уреди, ще се събират само големи, тежки уреди за 
оползотворяване.  Малките уреди ще продължават да се изхвърлят и изгарят заедно с 
битовите отпадъци. Изгарянето на множество малки уреди вреди на хората, 
животните и на околната среда и представлява ненужно разхищение на ресурси.
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Изменение 132
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Независимо от разпоредбите на 
член 5, параграф 1, държавите-членки 
осигуряват постигането от страна на 
производителите или трети лица, 
действащи от тяхно име, на 
минимално ниво на събираемост от 
65%. Нивото на събираемост се 
изчислява въз основа на общото тегло 
на ОЕЕО, събрани в съответствие с 
членове 5 и 6 през дадена година, 
изразено като процент от средното 
теглото на електрическото и 
електронното оборудване, пуснато на 
пазара на посочената държава-членка 
през двете предходни години от 2016 г. 
нататък. 

1. Независимо от разпоредбите на член 
5, параграф 1, държавите-членки 
осигуряват постигането на минимално 
ниво на събираемост от 55 %. Нивото на 
събираемост се изчислява въз основа на 
общото тегло на ОЕЕО, събрани в 
съответствие с членове 5 и 6 през дадена 
година, изразено като процент от 
средното теглото на електрическото и 
електронното оборудване, пуснато на 
пазара на посочената държава-членка 
през трите предходни години от 2016 
г. нататък. От 2013 г. до края на 2015 г. 
държавите-членки осигуряват 
минимално ниво на събираемост от 
45% по същия метод на изчисляване,  
което трябва да бъде изпълнявано 
годишно. 

Or. de

Обосновка

Минимално ниво на събираемост от 65% трудно може да се постигне с оглед на 
данните и изчисленията, с които разполагаме. Например за Германия досега има 
данни за регистрирането, повторното използване и третирането само за 2006 г. , 
които показват събираемост от 41% (съотнесена с пуснатото на пазара количество 
оборудване за същата година). Нивото на събираемост следва да се основава на 
наличното познание и статистическите данни относно практиката в събирането на 
ОЕЕО. Ниво на събираемост в размер на 55% изглежда амбициозно, но може да бъде 
постигнато.
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Изменение 133
Chris Davies

Предложение за директива
Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Независимо от разпоредбите на 
член 5, параграф 1, държавите-членки 
осигуряват постигането от страна на 
производителите или трети лица, 
действащи от тяхно име, на 
минимално ниво на събираемост от 
65 %. Нивото на събираемост се 
изчислява въз основа на общото тегло 
на ОЕЕО, събрани в съответствие с 
членове 5 и 6 през дадена година, 
изразено като процент от средното 
теглото на електрическото и 
електронното оборудване, пуснато на 
пазара на посочената държава-членка 
през двете предходни години от 2016 г. 
нататък. Това ниво на събираемост се 
постига ежегодно, като се започва от 
2016 г.

1. Независимо от разпоредбите на член 
5, параграф 1, държавите-членки 
осигуряват постигането на минимално 
ниво на събираемост от 75%. Нивото на 
събираемост се изчислява въз основа на 
общото тегло на ОЕЕО, събрани в 
съответствие с членове 5 и 6 през дадена 
година, изразено като процент от 
средното теглото на електрическото и 
електронното оборудване, пуснато на 
пазара на посочената държава-членка 
през двете предходни години от 2016 г. 
нататък. Това ниво на събираемост се 
постига ежегодно, като се започва от 
2016 г.  От 2013 г. до края на 2015 г. 
държавите-членки осигуряват 
ежемесечното изпълняване на 
минимално ниво на събираемост от 
50%, изчислено по същия метод.

Or. en

Обосновка

Повишаване на амбициите на целевите равнища, предложени от докладчика.

Изменение 134
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Независимо от разпоредбите на 
член 5, параграф 1, държавите-членки 
осигуряват постигането от страна 
на производителите или трети лица, 

1. Независимо от разпоредбите на член 
5, параграф 1, държавите-членки 
гарантират, че до 2016 г. най-малко 
85% от генерираните в държавите-
членки ОЕЕО се събират. 
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действащи от тяхно име, на 
минимално ниво на събираемост от 
65 %. Нивото на събираемост се 
изчислява въз основа на общото тегло 
на ОЕЕО, събрани в съответствие с 
членове 5 и 6 през дадена година, 
изразено като процент от средното 
теглото на електрическото и 
електронното оборудване, пуснато на 
пазара на посочената държава-членка 
през двете предходни години от 
2016 г. нататък. Това ниво на 
събираемост се постига ежегодно, 
като се започва от 2016 г.

Държавите-членки гарантират  
постепенното увеличаване на обема 
на събраните ОЕЕО в периода 2012 –
2016 г. Държавите-членки 
представят на Комисията до 2012 г. 
своите планове за подобрение. 

Държавите-членки гарантират, че за 
2011 г. ще бъдат събрани най-малко 4 
kg ОЕЕО на глава от населението.
Целевите равнища на събираемост се 
постигат ежегодно.
Ако бъдат практически мотивирани, 
държавите-членки могат да 
поставят по-високи индивидуални 
равнища и в такъв случай докладват 
за това на Комисията.
Обемът ОЕЕО, третирани в 
съответствие с член 8, в това число и 
тези, подготвени за повторна 
употреба, се счита за годишно 
събраният обем ОЕЕО.
За да се документира постигането на 
минималното ниво на събираемост, 
държавите-членки гарантират, че 
информацията относно обема ОЕЕО, 
подготвени за повторна употреба или 
изпратени в съоръжения за 
третиране от който и да е участник 
и третирани в съответствие с член 
8, бива докладвана на държавата-
членка в съответствие с член 16 от 
настоящата Директива.

Or. en

Обосновка

Различен метод за изчисляване на целевите равнища на събираемост.
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Изменение 135
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Corinne 
Lepage

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Независимо от разпоредбите на 
член 5, параграф 1, държавите-членки 
осигуряват постигането от страна 
на производителите или трети лица, 
действащи от тяхно име, на 
минимално ниво на събираемост от 
65 %. Нивото на събираемост се 
изчислява въз основа на общото тегло 
на ОЕЕО, събрани в съответствие с 
членове 5 и 6 през дадена година, 
изразено като процент от средното 
теглото на електрическото и 
електронното оборудване, пуснато на 
пазара на посочената държава-членка 
през двете предходни години от 
2016 г. нататък. Това ниво на
събираемост се постига ежегодно, 
като се започва от 2016 г.

1. Независимо от разпоредбите на член 
5, параграф 1, държавите-членки 
гарантират, че до 2016 г. най-малко 
85% от генерираните в държавите-
членки ОЕЕО се събират.

Държавите-членки гарантират  
постепенното увеличаване на обема 
на събраните ОЕЕО в периода 2012 –
2016 г. Държавите-членки 
представят на Комисията своите 
планове за подобрение до края на 2011 
г.
Държавите-членки гарантират, че за 
2011 г. ще бъдат събрани най-малко 4 
kg ОЕЕО на глава от населението. 
Целевите равнища за събираемост се 
постигат ежегодно. Ако бъдат 
практически мотивирани, 
държавите-членки могат да 
поставят по-високи индивидуални 
равнища и в такъв случай докладват 
за това на Комисията.
Обемът ОЕЕО, третирани в 
съответствие с член 8, в това число и 
обемът, подготвен за повторна 
употреба, се счита за годишно 
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събраният обем ОЕЕО.
За да се документира постигането на 
минималното ниво на събираемост, 
държавите-членки гарантират, че 
информацията относно ОЕЕО, които 
- се подготвят за повторна употреба 
или се изпращат в съоръжения за 
третиране, независимо от кой 
участник, и се третират в 
съответствие с член 8,
- се отнасят в съоръженията за 
събиране съгласно член 5, параграф 2, 
буква а),
- се връщат на дистрибуторите 
съгласно член 5, параграф 2. буква б),
- се събират разделно и се третират 
от производителите или от трети 
лица, действащи от тяхно име, 
- или се събират разделно и  се 
третират по какъвто и да е начин от 
друг оператор на ОЕЕО,
се предоставя безплатно на 
държавата-членка в съответствие с 
член 16 от настоящата директива.
Събраният обем трябва да се 
определи като реалният обем ОЕЕО, 
подготвени за повторна употреба или  
третирани в съответствие с член 8.

Or. en

Обосновка

Всяка държава-членка следва да носи отговорност за постигането на целевите 
равнища на събираемост. 
Производителите не могат да носят отговорност за общото целево равнище на 
събираемост, тъй като не могат да контролират другите участници, които събират 
ОЕЕО с цел печалба, нито имат правомощия за правоприлагане, а общото понятие 
„производители“ не може да се отнася до юридическо лице в множествено число. На 
национално равнище следва да се постигне минимална събираемост на ОЕЕО от 85% 
(това съответства на 65-те %, определени от Комисията, като представлява 85% 
от възникващите 80% ОЕЕО, които Комисията изчислява статистически, че се 
появят в рамките на две години след предлагането на 100% ЕЕО на пазара).
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Изменение 136
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Независимо от разпоредбите на 
член 5, параграф 1, държавите-членки 
осигуряват постигането от страна на 
производителите или трети лица, 
действащи от тяхно име, на минимално 
ниво на събираемост от 65 %. Нивото на 
събираемост се изчислява въз основа на 
общото тегло на ОЕЕО, събрани в 
съответствие с членове 5 и 6 през дадена 
година, изразено като процент от 
средното теглото на електрическото и 
електронното оборудване, пуснато на 
пазара на посочената държава-членка 
през двете предходни години от 2016 г. 
нататък. Това ниво на събираемост се 
постига ежегодно, като се започва от 
2016 г.

1. Независимо от разпоредбите на 
член 5, параграф 1, държавите-членки 
осигуряват постигането от страна на 
производителите или трети лица, 
действащи от тяхно име, на минимално 
ниво на събираемост от 65 %. Нивото на 
събираемост се изчислява въз основа на 
общото тегло на ОЕЕО, събрани в 
съответствие с членове 5 и 6 през дадена 
година, изразено като процент от 
средното теглото на електрическото и 
електронното оборудване, пуснато на 
пазара на посочената държава-членка 
през двете предходни години от 2016 г. 
нататък. Това ниво на събираемост се 
постига ежегодно, като се започва от 
2016 г. То също така включва ОЕЕО, 
събрани отделно с цел повторно 
използване.

Or. fr

Обосновка

Ако дадена държава-членка има амбициозна политика да развива повторната 
употреба, тя може да бъде наказана, ако събраните с цел повторна употреба ОЕЕО 
не се включват в нивото на събираемост. Следователно е важно да се обезпечи 
отчитането на такива ОЕЕО и то не само поради горната причина, а и защото част 
от съответните ОЕЕО се събира много нагоре по веригата и по този начин не се 
включва в общото събрано количество.
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Изменение 137
János Áder

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Независимо от разпоредбите на 
член 5, параграф 1, държавите-членки 
осигуряват постигането от страна на 
производителите или трети лица, 
действащи от тяхно име, на минимално 
ниво на събираемост от 65 %. Нивото на 
събираемост се изчислява въз основа на 
общото тегло на ОЕЕО, събрани в 
съответствие с членове 5 и 6 през дадена 
година, изразено като процент от 
средното теглото на електрическото и 
електронното оборудване, пуснато на 
пазара на посочената държава-членка 
през двете предходни години от 2016 г. 
нататък. Това ниво на събираемост се 
постига ежегодно, като се започва от 
2016 г.

1. Независимо от разпоредбите на 
член 5, параграф 1, държавите-членки 
осигуряват постигането от страна на 
производителите или трети лица, 
действащи от тяхно име, на минимално 
ниво на събираемост от 50% през 2016
г., което нараства до 65% през 2020 г.
Нивото на събираемост се изчислява въз 
основа на общото тегло на ОЕЕО, 
събрани в съответствие с членове 5 и 6 
през дадена година, изразено като 
процент от средното теглото на 
електрическото и електронното 
оборудване, пуснато на пазара на 
посочената държава-членка през трите
предходни години от 2016 г. нататък. 
Това ниво на събираемост се постига 
ежегодно, като се започва от 2016 г. 
Преди тази дата се прилага ниво на 
събираемост от най-малко четири 
килограма ОЕЕО средно на глава от 
населението.

Or. en

Обосновка

In many Member States the market for EEE is not saturated yet, resulting in a lower 
percentage of WEEE arising in relation to EEE placed on the market. Compared to the 
situation in other parts of the EU, it would be difficult for them to reach the 65% target 
proposed by the Commission. The proposed new target should take into account the national 
circumstances and structural constraints, for example, the use of EEE over the life cycle, 
recycling infrastructure deficit, which differs from a Member State to another. Until the new 
targets become applicable, the currently effective collection rate shall be extended. The 
reference years for calculating the rate should be at least 3 years instead of 2 years.
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Изменение 138
Linda McAvan

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. За да докажат постигането на 
минималните нива на събираемост, 
държавите-членки гарантират, че 
информацията относно ОЕЕО, които 
- се отнасят в съоръженията за 
събиране съгласно член 5, параграф 2, 
буква а),
- се връщат на дистрибуторите 
съгласно член 5, параграф 2, буква б),

- се събират разделно и се третират 
или изнасят от производителите или 
от трети лица, действащи от тяхно 
име,
- или се събират разделно и се 
третират, обновяват и изнасят по 
какъвто и да е начин от друг 
участник в сферата на ОЕЕО,

им се предоставя ежегодно и 
безплатно.

Or. en

Изменение 139
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Независимо от разпоредбите на 
член 5, параграф 1, държавите-членки 
осигуряват постигането на 
минимално ниво на събираемост от 
45 % за лампи, съдържащи живак, до 
началото на 2016 г.  Нивото на 
събираемост се изчислява въз основа 
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на общото тегло на лампите, 
съдържащи живак, събрани през 
дадена година, изразено като процент 
от средното тегло на лампите, 
съдържащи живак, пуснати на пазара 
на дадената държава-членка през 
трите предходни години. От 2012 г. 
до края на 2015 г. държавите-членки 
осигуряват минимално ниво на 
събираемост от 30% по същия метод 
на изчисляване, което трябва да бъде 
изпълнявано годишно.

Or. de

Изменение 140
Horst Schnellhardt

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите-членки гарантират, че 
всеки дистрибутор, който не може да 
докаже, че производителят на даден 
електрически или електронен уред 
изпълнява своите финансови или 
процедурни и технологични 
задължения по отношение на този 
уред, изпълнява сам тези задължения 
или гарантира, че те ще бъдат 
изпълнени, преди продуктът да бъде 
пуснат на пазара.

Or. de

Обосновка

Държавите-членки гарантират, че производителите изпълняват задълженията си по 
отношение на събирането и рециклирането. Същевременно се стимулира и 
отговорността на търговците.
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Изменение 141
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите-членки гарантират, 
че се установява отделно минимално 
ниво на събираемост за лампи, 
попадащи в категория 3 на 
приложение І. Производителите на 
лампи, попадащи в категория 3, 
следва да изпълняват следните целеви 
равнища за събираемост:
a) 30% от 2012 г. нататък
б) 45% от 2016 г. нататък
изразени като процент от средното 
тегло лампи, пуснати на пазара през 
предходните три години в тази 
държава-членка.

Or. en

Обосновка

Сравнен с почти всяко останало ЕЕО, пазарът на компактни флуоресцентни лампи не 
е наситен. През следващите години потребителите ще заменят старите крушки с 
нови компактни флуоресцентни лампи. Тези лампи имат експлоатационен период от 
повече от пет години. Следователно не може да се реализира целево равнище на 
събираемост от 65%, основаващо се на лампите, продадени в предходните три 
години. Отделното целево равнище дава стимули за събиране на лампи, попадащи в 
категория 3, които в противен случай биха били пренебрегнати в процеса на събиране 
поради маалкото им тегло.

Изменение 142
Chris Davies

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. За да докажат, че е постигнато 
минималното ниво на събираемост, 
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държавите-членки осигуряват 
информация относно ОЕЕО, които 
действащи от тяхно име,
- се отнасят в съоръженията за 
събиране съгласно член 5, параграф 2, 
буква а),
- се връщат на дистрибуторите, 
съгласно член 5, параграф 2, буква б),
- се събират разделно и се третират 
или изнасят от производителите или 
от трети лица, 
- или се събират разделно по друг 
начин, им се предоставя безплатно.

Or. en

Обосновка

Приема се изменението на докладчика и допълнително се подчертава отговорността 
на производителя, че трети лица, които събират и им предават ОЕЕО, трябва да са 
договорно наети за извършването на тази дейност. Пропускът да се потвърди това 
изискване в Обединеното Кралство в частност подкопава действието на 
Директивата в тази държава.

Изменение 143
Horst Schnellhardt

Предложение за директива
Член 7 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. За да се докаже, че е постигнато 
минималното ниво на събираемост, 
държавите-членки осигуряват 
информация относно ОЕЕО, които 
- се отнасят в съоръженията за 
събиране съгласно член 5, параграф 2, 
буква а),
- се връщат върнати на 
дистрибуторите съгласно член 5, 
параграф 2, буква б),
- се събират разделно и се третират 
или изнасят от производители или 
от трети лица, действащи от тяхно 
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име,
- или се събират разделно и се 
третират, обновяват и изнасят по 
какъвто и да е начин от друг 
участник в сферата на ОЕЕО, им се 
предоставя ежегодно и безплатно.

Or. en

Обосновка

Държавите-членки отговарят за постигане на равнището на събираемост и трябва 
да декларират събраното и третирано количество ОЕЕО съгласно член 16, параграф 
5, в това число и обемите, подготвени за повторна употреба. Поради тази причина е 
важно да им бъдат докладвани всички разделно събрани количества, включително 
тези, събрани от участници, различни от производителите и от трети лица, наети 
от тяхно име. Това позволява също по-доброто наблюдение на потоците отпадъци.

Изменение 144
José Manuel Fernandes

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите-членки следва 
ежегодно да докладват на Комисията 
за:
- обема ОЕЕО, генериран на 
територията на държавата-членка 
през предходната година, съгласно 
общата методология, установена в 
точка 3;
- обема ОЕЕО, събран на 
територията на държавата-членка 
през предходната година;
- обема ОЕЕО, пуснат на пазара през 
предходната година, и обемите 
ОЕЕО, внесени или изнесени от 
държавата-членка;
- предварителна оценка за обема 
ОЕЕО, които са неподходящо 
третирани, депонирани или 
незаконно изнесени през предходната 
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година.

Or. en

Обосновка

Държавите-членки следва, доколкото това е възможно, да допълнят своите данни с 
други елементи, като например неподходящо третирани ОЕЕО (депонирани,
изхвърлени или незаконно изнесени).

Изменение 145
Richard Seeber

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите-членки ежегодно 
докладват на Комисията:
- обема ОЕЕО, генериран на 
територията на държавата-членка 
през предходната година, съгласно 
общата методология, установена в 
точка 3;
- обема ОЕЕО, събран на 
територията на държавата-членка 
през предходната година,
- обема ЕЕО, пуснат на пазара през 
предходната година, и обемите (+/-) 
ЕЕО, внесени или изнесени от 
държавата-членка,
- предварителна оценка за обема 
ОЕЕО, които са неподходящо 
третирани, депонирани или 
незаконно изнесени през предходната 
година.

Or. en
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Изменение 146
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите-членки ежегодно 
докладват на Комисията:
- обема ОЕЕО, генериран на 
територията на държавата-членка 
през предходната година, съгласно 
общата методология, установена в 
точка 3;
- обема ОЕЕО, събран на 
територията на държавата-членка 
през предходната година,
- обема ЕЕО, пуснат на пазара през 
предходната година, и обемите (+/-) 
ЕЕО, внесени или изнесени от 
държавата-членка,
- предварителна оценка за обема 
ОЕЕО, които са неподходящо 
третирани, депонирани или 
незаконно изнесени през предходната 
година.

Or. en

Обосновка

Държавите-членки следва да извършват мониторинг на ОЕЕО и последващите потоци и 
всяка година да докладват. Държавите-членки докладват на Комисията за: обемите на 
събраните ОЕЕО, обема на пуснатото на пазара ЕЕО и обема на ОЕЕО, обработен по 
различните канали.

Държавите-членки следва също да проведат проучване, за да установи обема на 
възникващите ОЕЕО, които ще се оценят чрез събиране на данни за общото тегло на 
ОЕЕО, което се генерира годишно.

Това следва да бъде допълнено, доколкото е възможно, от друга полезна информация, 
като например неподходящо третираните ОЕЕО.
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Изменение 147
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Jo Leinen, Justas Vincas 
Paleckis, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Michail Tremopoulos

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите-членки ежегодно 
докладват на Комисията:
- обема ОЕЕО, генериран на 
територията на държавата-членка 
през предходната година, съгласно 
общата методология, установена в 
точка 3,
- обема ОЕЕО, събран на 
територията на държавата-членка 
през предходната година,
- обема ЕЕО, пуснат на пазара на 
държавата-членка през предходната 
година, и обемите (+/-) ЕЕО, внесени 
или изнесени от държавата-членка,
- предварителна оценка за обема 
ОЕЕО, които са неподходящо 
третирани, депонирани или 
незаконно изнесени през предходната 
година.

Or. en

Обосновка

За да съществува ясен поглед върху потоците ЕЕО и ОЕЕО на равнище Общността и 
за да бъде възможно да се  идентифицират евентуални вратички в процеса на 
мониторинг, е важно държавата-членка да събира информация относно различните 
звена от веригата на жизнения цикъл на ЕЕО и от презграничното му движение.

Изменение 148
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Създава се общовалидна методология 3. Най късно до 31 юли 2011 г. се 
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за изчисляване на общото тегло на 
електрическото и електронното 
оборудване, пуснато на националния 
пазар.

създава общовалидна методология за 
изчисляване на общото тегло на 
електрическото и електронното 
оборудване, пуснато на националния 
пазар.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира правната сигурност и за да се приложи общата методология са 
необходими обвързващи срокове.

Изменение 149
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Jo Leinen, Justas Vincas 
Paleckis, Vittorio Prodi, Karin Kadenbach, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Michail 
Tremopoulos, Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Създава се общовалидна методология 
за изчисляване на общото тегло на 
електрическото и електронното 
оборудване, пуснато на националния 
пазар.

3. До 2014 г. се създава общовалидна 
методология за определяне на обема 
ОЕЕО (по тегло и единици) на 
територията на всяка държава-
членка.

Or. en

Обосновка

За да бъде възможно сравняването на развитието в държавите-членки и до каква 
степен са достигнати целевите равнища е необходимо тези целеви равнища да се 
основават на общовалидна методология. Това също предоставя необходимата 
равнопоставеност между държавите-членки.
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Изменение 150
Karl-Heinz Florenz

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Създава се общовалидна методология 
за изчисляване на общото тегло на 
електрическото и електронното 
оборудване, пуснато на националния 
пазар.

3. За да се гарантира 
функционирането на ефикасни схеми 
за събиране, Комисията приема, чрез 
делегирани актове в съответствие с 
член 18, букви а), б) и в), общовалидна 
методология за изчисляване на общото 
тегло на електрическото и електронното 
оборудване, пуснато на националния 
пазар.

Тази мярка, предназначена да измени 
несъществени елементи на 
настоящата директива чрез 
допълването Й. се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 18, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Това изменение привежда старата процедура – така наречената „процедура на 
комитология“ – в съответствие с новата процедура съгласно член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз.

Изменение 151
Richard Seeber

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Създава се общовалидна методология
за изчисляване на общото тегло на 
електрическото и електронното 
оборудване, пуснато на националния 
пазар.

3. До 2012 г. се създава общовалидна 
методология за определяне на обема 
ОЕЕО (по тегло и единици) на 
територията на всяка държава-
членка.
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Or. en

Изменение 152
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Създава се общовалидна методология 
за изчисляване на общото тегло на 
електрическото и електронното 
оборудване, пуснато на националния 
пазар.

3. До 2014 г. се създава общовалидна 
методология за определяне на обема 
ОЕЕО (по тегло и единици) на 
територията на всяка държава-
членка.

Or. en

Обосновка

Изясняване на срока и на целта.

Изменение 153
Chris Davies

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Създава се общовалидна методология 
за изчисляване на общото тегло на 
електрическото и електронното 
оборудване, пуснато на националния 
пазар.

3. До 2014 г. се създава общовалидна 
методология за определяне на обема 
ОЕЕО (по тегло и единици) на 
територията на всяка държава-
членка. 

Or. en

Обосновка

Необходимост от ясна методология.
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Изменение 154
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Най-късно до 31 декември 2012 г. 
Европейският парламент и Съветът 
преразглеждат нивото на събираемост 
и крайния срок, посочени в параграф 1, 
с оглед също така и на поставяне на 
евентуална отделна цел за събиране
на оборудване за охлаждане и 
замразяване въз основа на доклад от 
Комисията, придружен, ако е 
целесъобразно, от предложение.

4. Най-късно до 31 декември 2012 г. 
Европейският парламент и Съветът 
преразглеждат целевото равнище на 
събираемост и крайния срок, посочени 
в параграф 1, с оглед също така и на 
поставяне на евентуални отделни
целеви равнища, по-конкретно за 
оборудване, съдържащо 
озоноразрушаващи вещества или 
вещества, предизвикващи глобално 
затопляне, като например уредите 
за охлаждане и замразяване, както и 
за малки уреди (включително 
играчки и уреди, съдържащи батерии 
или акумулатори) и оборудване, 
съдържащо живак, като например 
флуоресцентни лампи, въз основа на 
доклад от Комисията, придружен, ако е 
целесъобразно, от предложение.

Or. en

Обосновка

За малки уреди и за най-опасните отпадъци следва да бъдат установени специфични 
целеви равнища. 

Отпадъците от оборудване за охлаждане и замразяване, както и от съдържащи 
живак лампи, следва да имат специфично целево равнище поради опасното им 
съдържание. Потоците на малките уреди и лампите заслужават специфични целеви 
равнища, за да се гарантира събирането и отклоняването им от депониране, тъй 
като съществува голям риск при отсъствие на специфично целево равнище най-
дребните уреди да продължат да бъдат често изхвърляни с общите домакински 
отпадъци.
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Изменение 155
José Manuel Fernandes

Предложение за директива
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Най-късно до 31 декември 2012 г. 
Европейският парламент и Съветът 
преразглеждат нивото на събираемост и 
крайния срок, посочени в параграф 1, с 
оглед също така и на поставяне на 
евентуална отделна цел за събиране на 
оборудване за охлаждане и замразяване 
въз основа на доклад от Комисията, 
придружен, ако е целесъобразно, от 
предложение.

4. Най-късно до 31 декември 2012 г. 
Европейският парламент и Съветът 
преразглеждат нивото на събираемост и 
крайния срок, посочени в параграф 1, с 
оглед също така и на поставяне на 
евентуална отделна цел за събиране, по-
конкретно за оборудване, съдържащо 
озоноразрушаващи вещества или 
вещества, предизвикващи глобално 
затопляне, като например уредите за 
охлаждане и замразяване, както и за 
малки уреди (включително играчки, 
уреди, съдържащи батерии или 
акумулатори) и оборудване, 
съдържащо живак, като например 
флуоресцентни лампи, въз основа на 
доклад от Комисията, придружен, ако е 
целесъобразно, от предложение.

Or. en

Обосновка

Отпадъците от оборудване за охлаждане и замразяване, както и от съдържащите 
живак лампи, следва да бъдат отделно оценявани поради опасното им съдържание. В 
противен случай съществува голям риск тези малки уреди да продължат да бъдат 
често изхвърляни с общите домакински отпадъци.

Изменение 156
Julie Girling

Предложение за директива
Член 7 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Най-късно до 31 декември 2012 г. 
Европейският парламент и Съветът 
преразглеждат нивото на събираемост 

4. Най-късно до 31 декември 2012 г. 
Европейският парламент и Съветът 
преразглеждат целево равнище на 
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и крайния срок, посочени в параграф 1, 
с оглед също така и на поставяне на 
евентуална отделна цел за събиране на 
оборудване за охлаждане и замразяване 
въз основа на доклад от Комисията, 
придружен, ако е целесъобразно, от 
предложение.

събираемост и крайния срок, посочени в 
параграф 1, с оглед също така и на 
поставяне на евентуални отделни 
целеви равнища за събиране на 
оборудване, попадащо в приложение I 
от Директива 20хх/хх/ЕО (Директива 
за ограничение на опасните 
вещества), по-конкретно за 
оборудване за охлаждане и замразяване 
и за лампи, съдържащи живак, въз 
основа на доклад от Комисията, 
придружен, ако е целесъобразно, от 
предложение.

Or. en

Обосновка

За малките уреди и за най-опасните отпадъци следва да бъдат установени 
специфични целеви равнища. Ако такива не бъдат конкретно посочен,и съществува 
голям риск тези най-малки уреди да продължат да бъдат често изхвърляни с общите 
домакински отпадъци. Възможността за установяване на обособени целеви равнища 
за други категории ОЕЕО следва да се запази, в случай че индивидуалните целеви 
равнища за други категории оборудване могат да допринесат в по-голяма степен за 
опазването на околната среда.

Изменение 157
Michail Tremopoulos

Предложение за директива
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Най-късно до 31 декември 2012 г. 
Европейският парламент и Съветът 
преразглеждат нивото на събираемост и 
крайния срок, посочени в параграф 1, с 
оглед също така и на поставяне на 
евентуална отделна цел за събиране на 
оборудване за охлаждане и замразяване 
въз основа на доклад от Комисията, 
придружен, ако е целесъобразно, от 
предложение.

4. Най-късно до 31 декември 2012 г. 
Европейският парламент и Съветът 
преразглеждат нивото на събираемост и 
крайния срок, посочени в параграф 1, с 
оглед също така и на поставяне на 
евентуална отделна цел за събиране на 
оборудване за охлаждане и замразяване,
на лампи, съдържащи живак, и на 
малки уреди, въз основа на доклад от 
Комисията, придружен, ако е 
целесъобразно, от предложение.

Or. en
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Обосновка

Лампите, съдържащи живак, крият риск за здравето и околната среда. В момента не 
се постигат високи нива на събираемост във всички държави, тъй като лампите 
нямат голямо тегло. Поради тази причина и предвид екологичните изисквания следва 
да се разгледа въвеждането на отделно целево равнище за тези лампи. Същото следва 
да се направи и за малките уреди, които често съдържат опасни вещества и въпреки 
това прекалено често се озовават в потока общи отпадъци.

Изменение 158
Chris Davies

Предложение за директива
Член 7 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Най-късно до 31 декември 2012 г. 
Европейският парламент и Съветът 
преразглеждат нивото на събираемост и 
крайния срок, посочени в параграф 1, с 
оглед също така и на поставяне на 
евентуална отделна цел за събиране на
оборудване за охлаждане и замразяване 
въз основа на доклад от Комисията, 
придружен, ако е целесъобразно, от 
предложение.

4. Най-късно до 31 декември 2012 г. 
Европейският парламент и Съветът 
преразглеждат нивото на събираемост и 
крайния срок, посочени в параграф 1, с 
оглед също така и на поставяне на 
евентуални отделна цел за събиране, по-
конкретно за оборудване, съдържащо 
озоноразрушаващи вещества или 
вещества, предизвикващи глобално 
затопляне, като например уредите за 
охлаждане и замразяване, както и за 
малки уреди (включително играчки, 
уреди, съдържащи батерии или 
акумулатори) и оборудване, 
съдържащо живак, като например 
флуоресцентни лампи, въз основа на 
доклад от Комисията, придружен, ако е 
целесъобразно, от предложение.

Or. en

Обосновка

Необходимост от отделно целево равнище за продукти, съдържащи опасни вещества.
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Изменение 159
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Jo Leinen, 
Vittorio Prodi, Åsa Westlund, Corinne Lepage

Предложение за директива
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Най-късно до 31 декември 2012 г. 
Европейският парламент и Съветът 
преразглеждат нивото на събираемост 
и крайния срок, посочени в параграф 1, 
с оглед също така и на поставяне на 
евентуална отделна цел за събиране 
на оборудване за охлаждане и 
замразяване въз основа на доклад от 
Комисията, придружен, ако е 
целесъобразно, от предложение. 

4. Най-късно до 31 декември 2012 г. 
Европейският парламент и Съветът 
преразглеждат целевото равнище на 
събираемост и крайния срок, посочени в 
параграф 1, с оглед също така и на 
поставяне на евентуални отделни цели
за събиране, по-конкретно за 
оборудване, съдържащо 
озоноразрушаващи вещества или 
вещества, предизвикващи глобално 
затопляне, като например уредите за 
охлаждане и замразяване, както и за 
оборудване, съдържащо живак, като 
например флуоресцентни лампи,  и
малки уреди (включително играчки, 
уреди, съдържащи батерии или 
акумулатори) въз основа на доклад от 
Комисията, придружен, ако е 
целесъобразно, от предложение.

Or. en

Обосновка

Оборудването за охлаждане и замразяване, лампите, съдържащи живак, и малките 
уреди, като например играчки, мобилни телефони, преносими компютри и т.н., 
съдържат опасни вещества и/или редки суровини. От гледна точка на околната среда 
и здравето и от гледна точка на доброто управление на ресурсите отделните целеви 
равнища на събираемост са оправдани и следва да бъдат приложени по-бързо в 
сравнение с целевите равнища за останалите уреди, попадащи в обхвата на 
настоящата директива.
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Изменение 160
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
всички разделно събрани ОЕЕО се 
третират.

1. Държавите-членки гарантират, че 
всички разделно събрани ОЕЕО се 
третират. Комисията полага усилия за 
създаването на хармонизирани 
стандарти относно събирането, 
третирането и рециклирането на 
ОЕЕО, по-специално посредством 
Европейския комитет по 
стандартизация, така че в рамките 
на 12 месеца след влизането в сила на 
настоящата директива да бъдат 
разработени хармонизирани 
стандарти. 

Тези стандарти се установяват въз 
основа на методи, които предстои да 
бъдат разработени  за проверка на 
характеристиките на продуктите 
след края на срока им на употреба по 
отношение на техния демонтаж, 
вторично използване, както и 
намаляването на опасните  вещества 
в тях.

Забраняват се транзакции с 
организации, които нямат 
регистрация или разрешение и 
следователно не са обект на такива 
проверки.

Or. de

Обосновка

Цел на Директивата, наред с другото, е и възпрепятстването на нелегалната 
търговия и износ на ОЕЕО. Ето защо трябва да става ясно, че в събирането и 
оползотворяването следва да участват само организации, които са част от 
официалната верига.
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Изменение 161
Chris Davies

Предложение за директива
Член 8 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
всички разделно събрани ОЕЕО се 
третират.

1. Държавите-членки гарантират, че 
всички разделно събрани ОЕЕО се 
третират. Комисията насърчава 
разработването на хармонизирани 
стандарти относно събирането, 
третирането и рециклирането на 
ОЕЕО, по-специално посредством 
Европейския комитет по 
стандартизация. Справка за подобни 
хармонизирани стандарти се 
публикува в Официален вестник на 
Европейските общности и този 
списък периодично се актуализира.

Or. en

Обосновка

Комисията следва да насърчава разработването на стандарти.

Изменение 162
Corinne Lepage, Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Член 8 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
всички разделно събрани ОЕЕО се 
третират.

1. Държавите-членки гарантират, че 
всички разделно събрани ОЕЕО се 
третират. Комисията се стреми към 
разработването на хармонизирани 
стандарти относно събирането, 
третирането и рециклирането на 
ОЕЕО, които следва да са налице 12 
месеца след влизането в сила на 
настоящата директива, по-специално 
като поставя съответната задача на 
Европейския комитет по 
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стандартизация. Тези стандарти 
включват методи за оценка на 
характеристиките на продукта след 
периода на неговата употреба, 
съгласно изискванията на член 4, 
наред с другото, лекота на 
разглобяване, извличане на редки 
стратегически ресурси, възможност 
за рециклиране и намаляване на 
емисиите на опасните вещества.

Or. en

Обосновка

Recycling standards have still not been developed. There are considerable differences in 
quality with regard to recycling and therefore also to how efficiently resources are handled. 
Furthermore, different standards result in distortions of competition, which is why a level 
playing field needs to be created. The standards to be developed should lever ecodesign for 
end of life of products, and not only refer to existing recycling practices. Particularly, the 
easiness of dismantling, the retrieval of strategic scarce raw materials, the recyclability and 
the hazardous emissions reduction should be incentivized by such standards. As a source of 
inspiration, they could build on existing work such as The e-Stewards Standard for 
Responsible Recycling and Reuse of Electronic Equipment®, WEEE labex standards and  all 
the recommendations for provisions in standards as published by CEN Guide for addressing 
environmental issues in product standards for end of life (Edition 3 November 2008).

Изменение 163
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi, Åsa Westlund, 
Corinne Lepage, Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
всички разделно събрани ОЕЕО се 
третират.

1. Държавите-членки гарантират, че 
всички разделно събрани ОЕЕО се 
третират в съответствие с 
приоритетния на йерархията на 
отпадъците, установен от 
Директива 2008/98/ЕО. За да се даде 
приоритет на подготовката за 
повторна употреба, преди 
извършването на някакво третиране 
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следва да се направи оглед, за да се 
установи дали отпадъчното 
оборудване или отделни компоненти 
от него са годни за повторна 
употреба. Този оглед следва да бъде 
извършван от акредитирани центрове 
за поправка и повторна употреба, 
създадени съгласно член 11.1 и 
приложение IV на Директива 
2008/98/ЕО, или от сходно обучен 
персонал.

Or. en

Обосновка

От решаващо значение е третирането на ОЕЕО да се извършва чрез използване на 
най-добрите налични техники, но също така в съответствие с йерархията на 
отпадъците, създадена от Рамковата директива 2008/98/ЕО относно отпадъците. В 
съответствие с йерархията на отпадъците, разделно събраните ОЕЕО следва 
приоритетно да бъдат подготвени за повторна употреба и само ако са 
неизползваеми, да бъдат третирани за рециклиране, оползотворяване на енергия или 
обезвреждане. Подходяща мярка е задължителният оглед за повторна употреба. За 
да  бъде извършена тя правилно, съоръженията за третиране следва да използват 
съответно обучен персонал или да предоставят извършването на огледа и 
сортирането на акредитиран център за повторна употреба.

Изменение 164
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Justas Vincas Paleckis, Vittorio 
Prodi, Åsa Westlund

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Комисията разработва 
хармонизирани стандарти за 
събиране, третиране и рециклиране 
на ОЕЕО до12 месеца след влизането в 
сила на настоящата директива. 
Задача за това се поставя на 
Европейския комитет по 
стандартизация. Тези стандарти 
включват методи за оценка на 
характеристиките на продукта след 
периода на неговата употреба 
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съгласно изискванията на член 4, 
особено лекотата на разглобяване,  
възможността за рециклиране и 
намаляването на емисиите на 
опасните вещества.

Or. en

Обосновка

Съществуват разлики по отношение на това, колко ефективно се борави с 
рециклираните ресурси. Различните стандарти водят до нарушаване на 
конкуренцията, поради което трябва да се създадат условия на равнопоставеност. 
Новите стандарти следва да стимулират екологично проектиране на продуктите по 
отношение на времето след тяхната употреба и да не се позовават единствено на 
съществуващите практики за рециклиране. В конкретния случай могат да се 
използват стандартът на инициативата за е-управление на разумното рециклиране и 
повторна употреба на електронно оборудване®, стандартите за етикетиране на 
ОЕЕО и препоръките за включването на клаузи в стандартите на ръководството на 
Европейския комитет по стандартизация (СЕN), по проблемите, свързани с околната 
среда при изваждането от употреба на продукта (Изд. 03.11.2008 г.)

Изменение 165
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Наред с отделянето на всякакви 
течности обработката обхваща също 
така ръчна, механична, химична или 
металургична обработка, в процеса на 
която опасните вещества, препарати 
и компоненти се отделят на 
възможно най-ранен етап и по 
възможно най-прецизен начин, 
доколкото това е технически 
възможно. Отделянето се извършва 
преди прилагането на други методи 
на обработка, които биха могли да 
доведат до разпръсване на опасни 
компоненти. Раздробяването не се 
счита за отделяне.

Or. de
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Обосновка

Раздробяването не е подходящо за отделяне на опасните вещества и за правилната 
им преработка.

Изменение 166
Chris Davies

Предложение за директива
Член 8 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Третирането увеличава 
максимално извличането на 
стратегически суровини, съгласно 
определението в член 3.

Or. en

Обосновка

Неподходящият начин на рециклиране на ОЕЕО води до загуба на стратегически 
суровини. Обхватът на третираните продукти следва да се разшири, за да се даде 
възможност за извличане на подобни материали, а по този начин да се гарантира 
сигурността на доставките им.

Изменение 167
Karl-Heinz Florenz

Предложение за директива
Член 8 – параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Приложение II може да бъде 
изменено с цел да се въведат други 
технологии за третиране  , осигуряващи 
същото ниво на защита на човешкото 
здраве и на околната среда. 

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива чрез 
допълването Й. се приемат в 
съответствие с процедурата по 

4. С цел да се въведат други технологии 
за третиране, осигуряващи същото ниво 
на защита на човешкото здраве и на 
околната среда, Комисията, чрез 
делегирани актове в съответствие с 
членове 18а, 18б и 18в, приема 
изменения на приложение ІІ.
Комисията прави преимуществена 
преценка на необходимостта от 
изменение на точките относно платките 
с печатна схема на мобилните телефони 
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регулиране с контрол, посочена в 
член 18, параграф 3. Комисията прави 
преимуществена преценка на 
необходимостта от изменение на 
точките относно платките с печатна 
схема на мобилните телефони.

и екраните с течни кристали.

Or. en

Обосновка

Това изменение привежда старата процедура – така наречената „процедура на 
комитология“ – в съответствие с новата процедура съгласно член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз.

Изменение 168
Corinne Lepage

Предложение за директива
Член 9 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
всяка организация или предприятие, 
които извършват операции по 
третиране  , са получили разрешително 
от компетентните органи в съответствие 
с член 23 от Директива 2008/хх/ЕО 
относно отпадъците .

1. Държавите-членки гарантират, че 
всяка организация или предприятие, 
които извършват операции по 
третиране, подлежат на регистрация 
и са получили разрешително от 
компетентните органи в съответствие с 
член 23 от Директива 2008/хх/ЕО 
относно отпадъците . Забраняват се 
транзакциите с предприятия, които 
не са регистрирани и нямат 
разрешително.

Or. en

Обосновка

Целта на този член е да се гарантира събирането и третирането на ОЕЕО по 
официален начин. Една забрана на всички сделки с ОЕЕО, в която участва 
нерегистриран субект във веригата на отпадъците, би позволила подходящ 
мониторинг и прилагане от страна на държавите-членки.
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Изменение 169
Chris Davies

Предложение за директива
Член 10 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. ОЕЕО, изнесени от Общността в 
съответствие с Регламент (EО) 
№ 1013/2006 относно превози на 
отпадъци  и Регламент (ЕО) 
№ 1418/2007 на Комисията от 
29 ноември 2007 година относно износа 
за оползотворяване на някои отпадъци, 
изброени в приложение III или IIIA към 
Регламент (ЕО) № 1013/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета, в 
някои страни, за които Решението на 
ОИСР относно контрола върху 
трансграничното движение на отпадъци 
не се прилага се следят относно 
спазването на задълженията и 
целите, посочени в член 11 от 
настоящата директива, само ако 
износителят може да докаже, че 
третирането  се е извършило при 
условия, еквивалентни на изискванията 
на настоящата директива.

2. ОЕЕО се изнасят от Общността в 
съответствие с Регламент (EО) 
№ 1013/2006 относно превози на 
отпадъци и Регламент (ЕО) № 1418/2007 
на Комисията от 29 ноември 
2007 година относно износа за 
оползотворяване на някои отпадъци, 
изброени в приложение III или IIIA към 
Регламент (ЕО) № 1013/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета, в 
някои страни, за които Решението на 
ОИСР относно контрола върху 
трансграничното движение на отпадъци 
не се прилага, само ако износителят 
може да докаже, че оползотворяването
се е извършило при условия, 
еквивалентни на изискванията на 
настоящата директива и по-специално 
на приложения ІІ и ІІІ.

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията износът на ОЕЕО да не зависи от изпълняването на 
условията по оползотворяването в съответствие с Директивата, а възможността 
за износ на ОЕЕО да се обвърже само с изпълнението на условията през етапа на 
третиране, представлява крачка назад. Оползотворяването на отпадъците следва 
винаги да отговаря на стандартите, определени от Директивата, във и извън 
границите на Общността.
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Изменение 170
Chris Davies

Предложение за директива
Член 10 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите-членки не разрешават
износа на нито една единица ЕЕО, 
предназначена за повторна употреба, 
освен ако тя не е получила 
сертификат от регистрирано лице 
или корпоративна организация, че е в 
изправно за експлоатация състояние 
и носи етикет, удостоверяващ това.

Or. en

Обосновка

Огромни количества ОЕЕО биват изнасяни в чужбина за разглобяване при ужасяващи 
условия под претекст, че уредите са изправни за експлоатация и са предназначени за 
повторна употреба. Изискването уредите, предназначени за повторна употреба, да 
бъдат сертифицирани като изправни за експлоатация, ще възпрепятства незаконния 
износ и ще улесни преследването на нарушителите.

Изменение 171
Karl-Heinz Florenz

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Определят се подробни правила за 
привеждането в сила на параграфи 1 и 
2, по-конкретно критерии за оценка на 
еквивалентните условия. 

3. За да се позволи извършването на 
операции по третиране извън 
границите на Общността при 
еквивалентни условия за защита, 
Комисията приема, чрез делегирани 
актове в съответствие с членове 18а, 
18б и 18, подробни правила за
параграфи 1 и 2, по-конкретно критерии 
за оценка на еквивалентните условия.

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива чрез 
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допълването Й. се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 18, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Това изменение привежда старата процедура – така наречената „процедура на 
комитология“ – в съответствие с новата процедура съгласно член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз.


