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Pakeitimas 42
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7) Šia direktyva siekiama prisidėti prie 
tvarios gamybos ir vartojimo pirmiausia 
užkertant kelią elektros ir elektroninės 
įrangos atliekoms, taip pat taip pakartotinai 
naudojant, perdirbant ir kitaip naudojant 
tas atliekas, kad sumažėtų šalinamų atliekų 
apimtys ir būtų veiksmingiau naudojami 
ištekliai. Šia direktyva taip pat siekiama 
gerinti visų ūkio subjektų, dalyvaujančių 
visuose elektros ir elektroninės įrangos 
gyvavimo ciklo etapuose, pavyzdžiui, 
gamintojų, platintojų ir vartotojų, ypač tų 
ūkio subjektų, kurie tiesiogiai susiję su 
elektros ir elektroninės įrangos atliekų 
surinkimu ir apdorojimu, aplinkos 
apsaugos veiklą. Dėl įvairiose šalyse 
skirtingai taikomo gamintojo atsakomybės 
principo visų pirma gali iš esmės skirtis 
ūkinės veiklos vykdytojų finansinė našta. 
Dėl skirtingų EEĮ atliekų tvarkymo 
nacionalinių strategijų neįmanoma 
veiksmingai įgyvendinti atliekų perdirbimo 
politikos. Todėl esminius kriterijus reikėtų 
nustatyti Bendrijos lygmeniu.

7) Šia direktyva siekiama prisidėti prie 
tvarios gamybos ir vartojimo pirmiausia 
užkertant kelią elektros ir elektroninės 
įrangos atliekoms, taip pat taip pakartotinai 
naudojant, perdirbant ir kitaip naudojant 
tas atliekas, kad sumažėtų šalinamų atliekų 
apimtys, būtų veiksmingiau naudojami 
ištekliai ir atgaunamos strateginės 
žaliavos. Šia direktyva taip pat siekiama 
gerinti visų ūkio subjektų, dalyvaujančių 
visuose elektros ir elektroninės įrangos 
gyvavimo ciklo etapuose, pavyzdžiui, 
gamintojų, platintojų ir vartotojų, ypač tų 
ūkio subjektų, kurie tiesiogiai susiję su 
elektros ir elektroninės įrangos atliekų 
surinkimu ir apdorojimu, aplinkos 
apsaugos veiklą. Dėl įvairiose šalyse 
skirtingai taikomo gamintojo atsakomybės 
principo visų pirma gali iš esmės skirtis 
ūkinės veiklos vykdytojų finansinė našta. 
Dėl skirtingų EEĮ atliekų tvarkymo 
nacionalinių strategijų neįmanoma 
veiksmingai įgyvendinti atliekų perdirbimo 
politikos. Todėl esminius kriterijus reikėtų 
nustatyti Bendrijos lygmeniu.

Or. en

Pagrindimas

Perdirbant EEĮ atliekas atsiranda galimybė atgauti elektros ir elektronikos produktuose 
panaudotas strategines žaliavas ir vėl jas naudoti.
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Pakeitimas 43
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7) Šia direktyva siekiama prisidėti prie 
tvarios gamybos ir vartojimo pirmiausia 
užkertant kelią elektros ir elektroninės 
įrangos atliekoms, taip pat taip pakartotinai 
naudojant, perdirbant ir kitaip naudojant 
tas atliekas, kad sumažėtų šalinamų atliekų 
apimtys ir būtų veiksmingiau naudojami 
ištekliai. Šia direktyva taip pat siekiama 
gerinti visų ūkio subjektų, dalyvaujančių 
visuose elektros ir elektroninės įrangos 
gyvavimo ciklo etapuose, pavyzdžiui, 
gamintojų, platintojų ir vartotojų, ypač tų 
ūkio subjektų, kurie tiesiogiai susiję su 
elektros ir elektroninės įrangos atliekų 
surinkimu ir apdorojimu, aplinkos 
apsaugos veiklą. Dėl įvairiose šalyse 
skirtingai taikomo gamintojo atsakomybės 
principo visų pirma gali iš esmės skirtis 
ūkinės veiklos vykdytojų finansinė našta. 
Dėl skirtingų EEĮ atliekų tvarkymo 
nacionalinių strategijų neįmanoma 
veiksmingai įgyvendinti atliekų perdirbimo 
politikos. Todėl esminius kriterijus reikėtų 
nustatyti Bendrijos lygmeniu. 

7) Šia direktyva siekiama prisidėti prie 
tvarios gamybos ir vartojimo pirmiausia 
užkertant kelią elektros ir elektroninės 
įrangos atliekoms, taip pat taip pakartotinai 
naudojant, perdirbant ir kitaip naudojant 
tas atliekas, kad sumažėtų šalinamų atliekų 
apimtys ir būtų veiksmingiau naudojami 
ištekliai. Šia direktyva taip pat siekiama 
gerinti visų ūkio subjektų, dalyvaujančių 
visuose elektros ir elektroninės įrangos 
gyvavimo ciklo etapuose, pavyzdžiui, 
gamintojų, platintojų ir vartotojų, ypač tų 
ūkio subjektų, kurie tiesiogiai susiję su 
elektros ir elektroninės įrangos atliekų 
surinkimu ir apdorojimu, aplinkos 
apsaugos veiklą. Dėl įvairiose šalyse 
skirtingai taikomo gamintojo atsakomybės 
principo visų pirma gali iš esmės skirtis 
ūkinės veiklos vykdytojų finansinė našta. 
Dėl skirtingų EEĮ atliekų tvarkymo 
nacionalinių strategijų neįmanoma 
veiksmingai įgyvendinti atliekų perdirbimo 
politikos. Todėl reikėtų nustatyti esminius 
kriterijus Bendrijos lygmeniu ir parengti 
suderintus surinkimo ir tvarkymo 
standartus.

Or. en

Pagrindimas

Dėl suderintų standartų surinkimas ir tvarkymas taptų paprastesni, standartai taip pat padėtų 
pagerinti stebėseną ir ataskaitų teikimą.
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Pakeitimas 44
Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10) Ši direktyva turėtų apimti visą 
vartotojų naudojamą elektros ir elektroninę 
įrangą bei profesionaliems naudotojams 
skirtą elektros ir elektroninę įrangą. Ši 
direktyva turėtų būti taikoma nepažeidžiant 
saugos ir sveikatos reikalavimus 
reglamentuojančių Bendrijos teisės aktų, 
ginančių visus su EEĮ atliekomis 
susiduriančius subjektus, bei nepažeidžiant 
konkrečių Bendrijos atliekų tvarkymą 
reglamentuojančių teisės aktų, visų pirma 
2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2006/66/EB dėl 
baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir 
akumuliatorių atliekų , ir Bendrijos 
gaminių projektavimo teisės aktų, visų 
pirma Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2005/32/EB, nustatančios 
ekologinio projektavimo reikalavimų 
energiją vartojantiems gaminiams 
nustatymo sistemą ir iš dalies keičiančios 
Tarybos direktyvą 92/42/EEB bei Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvas 96/57/EB 
ir 2000/55/EB.

10) Ši direktyva turėtų apimti visą 
vartotojų naudojamą elektros ir elektroninę 
įrangą bei profesionaliems naudotojams 
skirtą elektros ir elektroninę įrangą. Ši 
direktyva turėtų būti taikoma nepažeidžiant 
saugos ir sveikatos reikalavimus 
reglamentuojančių Bendrijos teisės aktų, 
ginančių visus su EEĮ atliekomis 
susiduriančius subjektus, bei nepažeidžiant 
konkrečių Bendrijos atliekų tvarkymą 
reglamentuojančių teisės aktų, visų pirma 
2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2006/66/EB dėl 
baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir 
akumuliatorių atliekų , ir Bendrijos 
gaminių projektavimo teisės aktų, visų 
pirma Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2005/32/EB, nustatančios 
ekologinio projektavimo reikalavimų 
energiją vartojantiems gaminiams 
nustatymo sistemą ir iš dalies keičiančios 
Tarybos direktyvą 92/42/EEB bei Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvas 96/57/EB 
ir 2000/55/EB. Reikėtų į direktyvos 
taikymo sritį neįtraukti, be kita ko, didelių 
stacionarių pramoninių įrengimų, nes jie 
stacionariai įrengiami ir naudojami tam 
tikroje vietoje, juos sumontuoja ir 
išmontuoja specialistai, todėl jie 
priskiriami reglamentuojamų atliekų 
srautui. Tą patį reikėtų taikyti 
stacionariems dideliems pramoniniams 
įtaisams, kurie įrengiami ir naudojami 
tam tikroje vietoje. Lygiai taip pat reikėtų 
neįtraukti ir mobiliųjų mašinų, kurias 
naudoja tik profesionalūs vartotojai, nes 
jas taip pat išmontuoja ir šalina 
specialistai, todėl jos priskiriamos 
reglamentuojamų atliekų srautui. 
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Or. de

Pagrindimas

Stacionarūs įrengimai ir stacionarūs dideli pramoniniai įtaisai, mobiliosios mašinos, kuriuos 
naudoja tik profesionalūs vartotojai, ir saulės baterijos priskiriamos reglamentuojamų atliekų 
srautams, dėl kurių nekyla grėsmė, kad jos bus šalinamos neišrinkus ir neapdorojus.

Pakeitimas 45
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a) Į direktyvos taikymo sritį nereikėtų 
įtraukti stacionariai pastatuose 
sumontuotos bendrojo ir pramoninio 
šildymo, šaldymo ir vandens šildymo 
įrangos ir produktų, nes jie yra 
stacionarūs įrengimai, nuolat naudojami 
tam tikroje vietoje, juos sumontuoja ir 
išmontuoja specialistai, todėl jie 
priskiriami reglamentuojamų atliekų 
srautui.

Or. de

Pagrindimas

Kalbant apie įrangą, kuri sudaro stacionarią pastato dalį, specialiai apmokytas personalas 
planuoja jos sumontavimą, ją stacionariai įrengia tam tikroje vietoje, prižiūri jos naudojimo 
laikotarpiu, o šiam pasibaigus išmontuoja ir pateikia perdirbti.

Pakeitimas 46
Chris Davies

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13) Siekiant užtikrinti specialų EEĮ atliekų 
apdorojimą ir perdirbimą, keliama būtina 

13) Siekiant užtikrinti specialų EEĮ atliekų 
apdorojimą ir perdirbimą, keliama būtina 
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sąlyga – jas rinkti atskirai siekiant 
Bendrijoje užtikrinti užsibrėžtą žmonių 
sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį. 
Vartotojai turi aktyviai prisidėti prie 
sėkmingo tokių atliekų surinkimo ir turėtų 
būti skatinami grąžinti EEĮ atliekas. Šiuo 
tikslu EEĮ atliekoms grąžinti turėtų būti 
įdiegti tinkami įrenginiai, įskaitant 
surinkimo punktus viešose vietose, kad 
privatūs namų ūkiai galėtų grąžinti atliekas 
bent jau nemokamai. Siekiant užtikrinti 
sėkmingą EEĮ atliekų surinkimą svarbus 
vaidmuo tenka platintojams.

sąlyga – jas rinkti atskirai siekiant 
Bendrijoje užtikrinti užsibrėžtą žmonių 
sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį. 
Vartotojai turi aktyviai prisidėti prie 
sėkmingo tokių atliekų surinkimo ir turėtų 
būti skatinami grąžinti EEĮ atliekas. Šiuo 
tikslu EEĮ atliekoms grąžinti turėtų būti 
įdiegti tinkami įrenginiai, įskaitant 
surinkimo punktus viešose vietose, kad 
privatūs namų ūkiai galėtų grąžinti atliekas 
bent jau nemokamai. Siekiant užtikrinti 
sėkmingą EEĮ atliekų surinkimą ir 
tvarkymą svarbus vaidmuo tenka 
platintojams, savivaldybėms ir 
perdirbėjams, todėl jiems turėtų būti 
taikomi šioje Direktyvoje nustatyti 
reikalavimai.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitime pabrėžiama, kad svarbu užtikrinti reikalavimą, jog visi su EEĮ atliekų surinkimu ir 
tvarkymu susiję asmenys užtikrintų, kad būtų laikomasi šio teisės akto.

Pakeitimas 47
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14) Kad Bendrijoje būtų pasiektas 
užsibrėžtas apsaugos lygis ir suderinti 
aplinkos apsaugos tikslai, valstybės narės 
turėtų patvirtinti atitinkamas priemones, 
kad EEĮ atliekos kuo rečiau būtų šalinamos 
kaip nerūšiuotos komunalinės atliekos ir 
būtų pasiektas aukštas atskiro EEĮ atliekų 
surinkimo lygis. Siekiant užtikrinti, kad 
valstybės narės siektų sukurti veiksmingas 
tokių atliekų surinkimo sistemas, turėtų 
būti reikalaujama, kad jose būtų pasiektas 
aukštas EEĮ , visų pirma šaldymo ir 
užšaldymo įrenginių, kuriuose yra ozono 

14) Kad Bendrijoje būtų pasiektas 
užsibrėžtas apsaugos lygis ir suderinti 
aplinkos apsaugos tikslai, valstybės narės 
turėtų patvirtinti atitinkamas priemones, 
kad EEĮ atliekos kuo rečiau būtų šalinamos 
kaip nerūšiuotos komunalinės atliekos ir 
būtų pasiektas aukštas atskiro EEĮ atliekų 
surinkimo lygis. Siekiant užtikrinti, kad 
valstybės narės siektų sukurti veiksmingas 
tokių atliekų surinkimo sistemas, turėtų 
būti reikalaujama, kad jose būtų pasiektas 
aukštas EEĮ , visų pirma šaldymo ir 
užšaldymo įrenginių, kuriuose yra ozono 
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sluoksnį ardančių medžiagų ir fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų, atliekų 
surinkimo  lygis atsižvelgiant į didelį jų 
poveikį aplinkai ir į Reglamente (EB) Nr. 
2037/2000 ir Reglamente (EB) Nr. 
842/2006 nustatytus įpareigojimus. Į 
poveikio vertinimą įtraukti duomenys rodo, 
kad jau atskirai surenkama 65 % rinkai 
pateiktos elektros ir elektroninės įrangos, 
tačiau gali būti, kad daugiau nei pusė 
surinktos įrangos netinkamai apdorojama ir 
neteisėtai eksportuojama. Todėl 
prarandama vertingų antrinių žaliavų ir 
blogėja aplinkos būklė. Siekiant išvengti 
tokių problemų reikia nustatyti ambicingą 
atliekų surinkimo normą.

sluoksnį ardančių medžiagų ir fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų, atliekų 
surinkimo  lygis atsižvelgiant į didelį jų 
poveikį aplinkai ir į Reglamente (EB) Nr. 
2037/2000 ir Reglamente (EB) Nr. 
842/2006 nustatytus įpareigojimus. Į 
poveikio vertinimą įtraukti duomenys rodo, 
kad jau atskirai surenkama 65 % rinkai 
pateiktos elektros ir elektroninės įrangos, 
tačiau gali būti, kad daugiau nei pusė 
surinktos įrangos netinkamai apdorojama ir 
neteisėtai eksportuojama. Todėl 
prarandama vertingų antrinių žaliavų ir 
blogėja aplinkos būklė. Siekiant išvengti 
tokių problemų reikia nustatyti ambicingą 
atliekų surinkimo normą. Būtina užtikrinti, 
kad pagal teisės aktų laikymosi schemą 
vietos ar regiono valdžios institucijoms 
būtų pastoviai skiriama pakankama visų 
finansinių ir administracinių išlaidų, 
kurių laikui bėgant reikės šiai direktyvai 
įgyvendinti, kompensacija, o ne 
vienkartinė išmoka pradėjus įgyvendinimo 
procesą.

Or. en

Pagrindimas

Daugelyje valstybių narių vietos ir regioninės institucijos yra atsakingos už užtikrinimą, kad 
EEĮ atliekos būtų surenkamos. Todėl pagal teisės aktų laikymosi schemas reikia skirti 
pakankamas kompensacijas direktyvos įgyvendinimo metu, o ne tik vienkartinę arba 
retkarčiais skiriamą kompensaciją.Pakeitimas 48
Chris Davies

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14) Kad Bendrijoje būtų pasiektas 
užsibrėžtas apsaugos lygis ir suderinti 
aplinkos apsaugos tikslai, valstybės narės 
turėtų patvirtinti atitinkamas priemones, 
kad EEĮ atliekos kuo rečiau būtų šalinamos 
kaip nerūšiuotos komunalinės atliekos ir 
būtų pasiektas aukštas atskiro EEĮ atliekų 
surinkimo lygis. Siekiant užtikrinti, kad 

14) Kad Bendrijoje būtų pasiektas 
užsibrėžtas apsaugos lygis ir suderinti 
aplinkos apsaugos tikslai, valstybės narės 
turėtų patvirtinti atitinkamas priemones, 
kad EEĮ atliekos kuo rečiau būtų šalinamos 
kaip nerūšiuotos komunalinės atliekos ir 
būtų pasiektas aukštas atskiro EEĮ atliekų 
surinkimo lygis. Siekiant užtikrinti, kad 
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valstybės narės siektų sukurti veiksmingas 
tokių atliekų surinkimo sistemas, turėtų 
būti reikalaujama, kad jose būtų pasiektas 
aukštas EEĮ , visų pirma šaldymo ir 
užšaldymo įrenginių, kuriuose yra ozono 
sluoksnį ardančių medžiagų ir fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų, atliekų 
surinkimo  lygis atsižvelgiant į didelį jų 
poveikį aplinkai ir į Reglamente (EB) Nr. 
2037/2000 ir Reglamente (EB) Nr. 
842/2006 nustatytus įpareigojimus. Į 
poveikio vertinimą įtraukti duomenys rodo,
kad jau atskirai surenkama 65 % rinkai 
pateiktos elektros ir elektroninės įrangos, 
tačiau gali būti, kad daugiau nei pusė 
surinktos įrangos netinkamai apdorojama ir 
neteisėtai eksportuojama. Todėl 
prarandama vertingų antrinių žaliavų ir 
blogėja aplinkos būklė. Siekiant išvengti 
tokių problemų reikia nustatyti ambicingą 
atliekų surinkimo normą.

valstybės narės siektų sukurti veiksmingas 
tokių atliekų surinkimo sistemas, turėtų 
būti reikalaujama, kad jose būtų pasiektas 
aukštas EEĮ , visų pirma šaldymo ir 
užšaldymo įrenginių, kuriuose yra ozono 
sluoksnį ardančių medžiagų ir fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų, atliekų 
surinkimo  lygis atsižvelgiant į didelį jų 
poveikį aplinkai ir į Reglamente (EB) Nr. 
2037/2000 ir Reglamente (EB) Nr. 
842/2006 nustatytus įpareigojimus. Į 
poveikio vertinimą įtraukti duomenys rodo, 
kad jau atskirai surenkama 65 % rinkai 
pateiktos elektros ir elektroninės įrangos, 
tačiau gali būti, kad daugiau nei pusė
surinktos įrangos netinkamai apdorojama ir 
neteisėtai eksportuojama arba tinkamai 
apdorojama, tačiau nepranešama apie 
apdorotus kiekius. Todėl prarandama 
vertingų antrinių žaliavų, blogėja aplinkos 
būklė ir pateikiami nenuoseklūs 
duomenys. Siekiant išvengti tokių 
problemų reikia nustatyti ambicingą atliekų 
surinkimo normą, įpareigoti visus 
subjektus, kurie surenka EEĮ atliekas, 
užtikrinti aplinkai nekenksmingą jų 
tvarkymą ir pranešti apie surinktus, 
tvarkytus ir apdorotus kiekius. Labai 
svarbu, kad valstybės narės užtikrintų 
veiksmingą direktyvos įgyvendinimą, ypač 
iš ES išvežamos naudotos EEĮ kontrolę.

Or. en

Pagrindimas

Prie pranešėjo pasiūlymo pridedamas tekstas, kuriame pabrėžiama duomenų rinkimo, 
veiksmingo vykdymo ir subjektų, susijusių su EEĮ atliekų surinkimu ir tvarkymu, įtraukimo 
svarba.
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Pakeitimas 49
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17) Šios direktyvos 7 straipsnyje apibrėžtos 
normos atliekų naudojimui, parengimui 
pakartotinai naudoti ir perdirbimui gali būti 
taikomi tik tuo atveju, jei toks naudojimas, 
parengimas pakartotinai naudoti arba 
perdirbimas neprieštarauja kitiems šiai 
įrangai taikomiems Bendrijos ir valstybių 
narių teisės aktams.

17) Šios direktyvos 7 straipsnyje apibrėžtos 
normos atliekų naudojimui, parengimui 
pakartotinai naudoti ir perdirbimui gali būti 
taikomi tik tuo atveju, jei toks naudojimas, 
parengimas pakartotinai naudoti arba 
perdirbimas neprieštarauja kitiems šiai 
įrangai taikomiems Bendrijos ir valstybių 
narių teisės aktams. Užtikrinus tinkamą 
įrangos atliekų naudojimą ir parengimą 
dar kartą naudoti ir perdirbti, bus 
patikimai valdomi ištekliai ir optimizuotas 
išteklių tiekimas.

Or. en

Pagrindimas

Tie procesai yra svarbūs išteklių atgavimo būdai, todėl labai svarbu juos tinkamai valdyti.

Pakeitimas 50
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19) Privačių namų ūkių elektros ir 
elektroninės įrangos naudotojams turėtų 
būti sudaryta galimybė grąžinti EEĮ 
atliekas bent jau nemokamai. Gamintojai
turėtų finansuoti bent  EEĮ atliekų 
surinkimą, apdorojimą, naudojimą ir 
šalinimą. Valstybės narės turėtų skatinti 
gamintojus prisiimti visą atsakomybę už
EEĮ atliekų surinkimą, visų pirma 
finansuoti tų atliekų surinkimą visoje 
atliekų, įskaitant privačių namų ūkių EEĮ 
atliekas, surinkimo grandinėje, kad būtų 
galima išvengti neoptimalaus atskirai 
surinktų atliekų apdorojimo ir neteisėto 

19) Privačių namų ūkių elektros ir 
elektroninės įrangos naudotojams turėtų 
būti sudaryta galimybė grąžinti EEĮ 
atliekas bent jau nemokamai. Todėl
gamintojai turėtų finansuoti EEĮ atliekų 
surinkimą iš surinkimo objektų, 
apdorojimą, utilizavimą ir šalinimą visoje 
atliekų grandinėje, įskaitant platintojus. 
Valstybės narės turėtų skatinti visus 
suinteresuotus subjektus, kurie tvarko EEĮ
atliekas, kad jie prisidėtų prie šios 
direktyvos tikslų įgyvendinimo, siekiant
išvengti neoptimalaus atskirai surinktų 
atliekų apdorojimo ir neteisėto eksporto.
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eksporto, sudaryti visiems vienodas 
konkurencijos sąlygas visoje ES 
suderinant gamintojų teikiamą 
finansavimą, ir padaryti taip, kad už EEĮ 
atliekų surinkimą mokėtų ne eiliniai 
mokesčių mokėtojai, o EEĮ naudotojai 
pagal principą „teršėjas moka“. Kad 
gamintojo atsakomybės samprata turėtų 
maksimalų efektą, kiekvienas gamintojas 
turėtų būti atsakingas už atliekų, gautų iš 
savo pagamintų produktų, tvarkymo 
finansavimą. Gamintojui turėtų būti 
leidžiama pasirinkti, kaip įgyvendinti šį 
įsipareigojimą – individualiai ar 
prisijungus prie kolektyvinio plano. 
Pateikdamas produktą rinkai kiekvienas 
gamintojas turėtų suteikti finansinę 
garantiją, kad neliktų „niekieno“ EEĮ 
produktų, kurių atliekų tvarkymo išlaidos 
tenka visuomenei ar kitiems gamintojams. 
Atsakomybę finansuoti „istorinių“ atliekų 
tvarkymą turėtų prisiimti visi esami 
gamintojai sudarydami kolektyvinius 
finansavimo planus, prie kurių 
proporcingai prisideda visi gamintojai, 
esantys rinkoje tuo metu, kai patiriama 
išlaidų. Į kolektyvinius finansavimo planus 
taip pat turėtų būti įtraukiami ir specifinių 
produktų bei  smulkūs gamintojai, 
importuotojai ir nauji rinkos dalyviai. 

Siekdamos, kad už EEĮ atliekų surinkimą 
mokėtų ne eiliniai mokesčių mokėtojai, o 
EEĮ naudotojai pagal principą „teršėjas 
moka“, valstybės narės turėtų skatinti 
gamintojus apdoroti visas surinktas EEĮ 
atliekas. Kad būtų lengviau tinkamai 
tvarkyti atliekas, vartotojams priskiriama 
atsakomybė už tai, kad nebetinkama 
naudoti EEĮ patektų į surinkimo objektus.
Kad gamintojo atsakomybės samprata 
turėtų maksimalų efektą, kiekvienas 
gamintojas turėtų būti atsakingas už 
atliekų, gautų iš savo pagamintų produktų, 
tvarkymo finansavimą. Gamintojui turėtų 
būti leidžiama pasirinkti, kaip įgyvendinti 
šį įsipareigojimą – individualiai ar 
prisijungus prie kolektyvinio plano. 
Pateikdamas produktą rinkai kiekvienas 
gamintojas turėtų suteikti finansinę 
garantiją, kad neliktų „niekieno“ EEĮ 
produktų, kurių atliekų tvarkymo išlaidos 
tenka visuomenei ar kitiems gamintojams. 
Atsakomybę finansuoti „istorinių“ atliekų 
tvarkymą turėtų prisiimti visi esami 
gamintojai sudarydami kolektyvinius 
finansavimo planus, prie kurių 
proporcingai prisideda visi gamintojai, 
esantys rinkoje tuo metu, kai patiriama 
išlaidų. Į kolektyvinius finansavimo planus 
taip pat turėtų būti įtraukiami ir specifinių 
produktų bei  smulkūs gamintojai, 
importuotojai ir nauji rinkos dalyviai.

Or. en

Pakeitimas 51
Chris Davies

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19) Privačių namų ūkių elektros ir 
elektroninės įrangos naudotojams turėtų 
būti sudaryta galimybė grąžinti EEĮ 

19) Privačių namų ūkių elektros ir 
elektroninės įrangos naudotojams turėtų 
būti sudaryta galimybė grąžinti EEĮ 
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atliekas bent jau nemokamai. Gamintojai 
turėtų finansuoti bent  EEĮ atliekų 
surinkimą , apdorojimą, naudojimą ir 
šalinimą. Valstybės narės turėtų skatinti 
gamintojus prisiimti visą atsakomybę už 
EEĮ atliekų surinkimą, visų pirma 
finansuoti tų atliekų surinkimą visoje 
atliekų, įskaitant privačių namų ūkių EEĮ 
atliekas, surinkimo grandinėje, kad būtų 
galima išvengti neoptimalaus atskirai 
surinktų atliekų apdorojimo ir neteisėto 
eksporto, sudaryti visiems vienodas 
konkurencijos sąlygas visoje ES suderinant 
gamintojų teikiamą finansavimą, ir 
padaryti taip, kad už EEĮ atliekų surinkimą 
mokėtų ne eiliniai mokesčių mokėtojai, o 
EEĮ naudotojai pagal principą „teršėjas 
moka“. Kad gamintojo atsakomybės 
samprata turėtų maksimalų efektą, 
kiekvienas gamintojas turėtų būti 
atsakingas už atliekų, gautų iš savo 
pagamintų produktų, tvarkymo 
finansavimą. Gamintojui turėtų būti 
leidžiama pasirinkti, kaip įgyvendinti šį 
įsipareigojimą – individualiai ar 
prisijungus prie kolektyvinio plano. 
Pateikdamas produktą rinkai kiekvienas 
gamintojas turėtų suteikti finansinę 
garantiją, kad neliktų „niekieno“ EEĮ 
produktų, kurių atliekų tvarkymo išlaidos 
tenka visuomenei ar kitiems gamintojams. 
Atsakomybę finansuoti „istorinių“ atliekų 
tvarkymą turėtų prisiimti visi esami 
gamintojai sudarydami kolektyvinius 
finansavimo planus, prie kurių 
proporcingai prisideda visi gamintojai, 
esantys rinkoje tuo metu, kai patiriama 
išlaidų. Į kolektyvinius finansavimo planus 
taip pat turėtų būti įtraukiami ir specifinių 
produktų bei  smulkūs gamintojai, 
importuotojai ir nauji rinkos dalyviai.

atliekas bent jau nemokamai. Gamintojai 
turėtų finansuoti bent  EEĮ atliekų 
surinkimą , apdorojimą, naudojimą ir 
šalinimą. Valstybės narės turėtų skatinti 
gamintojus prisiimti visą atsakomybę už 
EEĮ atliekų surinkimą, visų pirma 
finansuoti tų atliekų surinkimą visoje 
atliekų, įskaitant privačių namų ūkių EEĮ 
atliekas, surinkimo grandinėje, kad būtų 
galima išvengti neoptimalaus atskirai 
surinktų atliekų apdorojimo ir neteisėto 
eksporto, sudaryti visiems vienodas 
konkurencijos sąlygas visoje ES suderinant 
gamintojų teikiamą finansavimą, ir 
padaryti taip, kad už EEĮ atliekų surinkimą 
mokėtų ne eiliniai mokesčių mokėtojai, o 
EEĮ naudotojai pagal principą „teršėjas 
moka“. Kad gamintojo atsakomybės 
samprata turėtų maksimalų efektą, 
kiekvienas gamintojas turėtų būti 
atsakingas už atliekų, gautų iš savo 
pagamintų produktų, tvarkymo 
finansavimą. Gamintojui turėtų būti 
leidžiama pasirinkti, kaip įgyvendinti šį 
įsipareigojimą – individualiai ar 
prisijungus prie kolektyvinio plano. 
Pateikdamas produktą rinkai kiekvienas 
gamintojas arba veikti jo vardu įgaliota 
trečia šalis turėtų suteikti finansinę 
garantiją, kad neliktų „niekieno“ EEĮ 
produktų, kurių atliekų tvarkymo išlaidos 
tenka visuomenei ar kitiems gamintojams. 
Atsakomybę finansuoti „istorinių“ atliekų 
tvarkymą turėtų prisiimti visi esami 
gamintojai sudarydami kolektyvinius 
finansavimo planus, prie kurių 
proporcingai prisideda visi gamintojai, 
esantys rinkoje tuo metu, kai patiriama 
išlaidų. Į kolektyvinius finansavimo planus 
taip pat turėtų būti įtraukiami ir specifinių 
produktų bei  smulkūs gamintojai, 
importuotojai ir nauji rinkos dalyviai.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu taisomas nedaugelio valstybių narių, visų pirma Jungtinės Karalystės, neteisingas 
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direktyvos interpretavimas, kuris kliudo gamintojams prisiimti visą atsakomybę už jų EEĮ 
atliekų tvarkymą ir užtikrinti, kad tvarkymas būtų veiksmingas ir ekonomiškai naudingas.

Pakeitimas 52
Chris Davies

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19) Privačių namų ūkių elektros ir 
elektroninės įrangos naudotojams turėtų 
būti sudaryta galimybė grąžinti EEĮ 
atliekas bent jau nemokamai. Gamintojai 
turėtų finansuoti bent  EEĮ atliekų 
surinkimą , apdorojimą, naudojimą ir 
šalinimą. Valstybės narės turėtų skatinti 
gamintojus prisiimti visą atsakomybę už 
EEĮ atliekų surinkimą, visų pirma 
finansuoti tų atliekų surinkimą visoje 
atliekų, įskaitant privačių namų ūkių EEĮ 
atliekas, surinkimo grandinėje, kad būtų 
galima išvengti neoptimalaus atskirai 
surinktų atliekų apdorojimo ir neteisėto 
eksporto, sudaryti visiems vienodas 
konkurencijos sąlygas visoje ES 
suderinant gamintojų teikiamą 
finansavimą, ir padaryti taip, kad už EEĮ 
atliekų surinkimą mokėtų ne eiliniai 
mokesčių mokėtojai, o EEĮ naudotojai 
pagal principą „teršėjas moka“. Kad 
gamintojo atsakomybės samprata turėtų 
maksimalų efektą, kiekvienas gamintojas 
turėtų būti atsakingas už atliekų, gautų iš 
savo pagamintų produktų, tvarkymo 
finansavimą. Gamintojui turėtų būti 
leidžiama pasirinkti, kaip įgyvendinti šį 
įsipareigojimą – individualiai ar 
prisijungus prie kolektyvinio plano. 
Pateikdamas produktą rinkai kiekvienas 
gamintojas turėtų suteikti finansinę 
garantiją, kad neliktų „niekieno“ EEĮ 
produktų, kurių atliekų tvarkymo išlaidos 
tenka visuomenei ar kitiems gamintojams. 
Atsakomybę finansuoti „istorinių“ atliekų 

19) Privačių namų ūkių elektros ir 
elektroninės įrangos naudotojams turėtų 
būti sudaryta galimybė grąžinti EEĮ 
atliekas bent jau nemokamai. Gamintojai 
turėtų finansuoti bent  EEĮ atliekų 
surinkimą, apdorojimą, naudojimą ir 
šalinimą. Valstybės narės turėtų skatinti 
visus suinteresuotus subjektus, kurie 
tvarko EEĮ atliekas, kad jie prisidėtų prie 
šios direktyvos tikslų įgyvendinimo, 
siekiant išvengti neoptimalaus atskirai 
surinktų atliekų apdorojimo ir neteisėto 
eksporto. Reikėtų skaičiuoti ir registruoti 
visų subjektų surenkamas visas EEĮ 
atliekas. Siekdamos, kad už EEĮ atliekų 
surinkimą mokėtų ne eiliniai mokesčių 
mokėtojai, o EEĮ naudotojai pagal principą 
„teršėjas moka“, valstybės narės turėtų 
skatinti gamintojus apdoroti visas 
surinktas EEĮ atliekas, kurias jiems 
nemokamai atgabena EEĮ surinkėjai. Jei 
ūkinės veiklos vykdytojai nutaria 
neperduoti EEĮ atliekų nemokamai ir 
tvarkyti EEĮ atliekas be išankstinio 
susitarimo su gamintoju ar gamintojo 
atsakomybę perimančia organizacija ir jei 
po surinkimo, transportavimo ir 
apdorojimo lieka grynųjų išlaidų ar 
nepadengto kredito, nereikalaujama, kad 
gamintojai padengtų tų EEĮ atliekų 
tvarkymo išlaidas. EEĮ naudotojai atsako 
už tai, kad nebetinkama naudoti EEĮ 
patektų į atliekų surinkimo objektą, kur ji 
gali būti tinkamai apdorota. Kad 
gamintojo atsakomybės samprata turėtų 
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tvarkymą turėtų prisiimti visi esami 
gamintojai sudarydami kolektyvinius 
finansavimo planus, prie kurių 
proporcingai prisideda visi gamintojai, 
esantys rinkoje tuo metu, kai patiriama 
išlaidų. Į kolektyvinius finansavimo planus 
taip pat turėtų būti įtraukiami ir specifinių 
produktų bei  smulkūs gamintojai, 
importuotojai ir nauji rinkos dalyviai.

maksimalų efektą, kiekvienas gamintojas 
turėtų būti atsakingas už atliekų, gautų iš 
savo pagamintų produktų, tvarkymo 
finansavimą. Gamintojui turėtų būti 
leidžiama pasirinkti, kaip įgyvendinti šį 
įsipareigojimą – individualiai ar 
prisijungus prie kolektyvinio plano. 
Pateikdamas produktą rinkai kiekvienas 
gamintojas turėtų suteikti finansinę 
garantiją, kad neliktų „niekieno“ EEĮ 
produktų, kurių atliekų tvarkymo išlaidos 
tenka visuomenei ar kitiems gamintojams. 
Atsakomybę finansuoti „istorinių“ atliekų 
tvarkymą turėtų prisiimti visi esami 
gamintojai sudarydami kolektyvinius 
finansavimo planus, prie kurių 
proporcingai prisideda visi gamintojai, 
esantys rinkoje tuo metu, kai patiriama 
išlaidų. Į kolektyvinius finansavimo planus 
taip pat turėtų būti įtraukiami ir specifinių 
produktų bei  smulkūs gamintojai, 
importuotojai ir nauji rinkos dalyviai.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu papildomas pranešėjo pasiūlymas ir taisomas nedaugelio valstybių narių, visų 
pirma Jungtinės Karalystės, neteisingas direktyvos interpretavimas, kuris kliudo gamintojams 
prisiimti visą atsakomybę už jų EEĮ atliekų tvarkymą ir užtikrinti, kad tvarkymas būtų 
veiksmingas ir ekonomiškai naudingas.

Pakeitimas 53
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19) Privačių namų ūkių elektros ir 
elektroninės įrangos naudotojams turėtų 
būti sudaryta galimybė grąžinti EEĮ 
atliekas bent jau nemokamai. Gamintojai
turėtų finansuoti bent  EEĮ atliekų 
surinkimą, apdorojimą, naudojimą ir 

19) Privačių namų ūkių elektros ir 
elektroninės įrangos naudotojams turėtų 
būti sudaryta galimybė grąžinti EEĮ 
atliekas bent jau nemokamai. Todėl
gamintojai turėtų finansuoti EEĮ atliekų 
surinkimą iš surinkimo objektų, 
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šalinimą. Valstybės narės turėtų skatinti
gamintojus prisiimti visą atsakomybę už 
EEĮ atliekų surinkimą, visų pirma 
finansuoti tų atliekų surinkimą visoje 
atliekų, įskaitant privačių namų ūkių EEĮ 
atliekas, surinkimo grandinėje, kad būtų 
galima išvengti neoptimalaus atskirai 
surinktų atliekų apdorojimo ir neteisėto 
eksporto, sudaryti visiems vienodas 
konkurencijos sąlygas visoje ES suderinant 
gamintojų teikiamą finansavimą, ir 
padaryti taip, kad už EEĮ atliekų surinkimą 
mokėtų ne eiliniai mokesčių mokėtojai, o 
EEĮ naudotojai pagal principą „teršėjas 
moka“. Kad gamintojo atsakomybės 
samprata turėtų maksimalų efektą, 
kiekvienas gamintojas turėtų būti 
atsakingas už atliekų, gautų iš savo 
pagamintų produktų, tvarkymo 
finansavimą. Gamintojui turėtų būti 
leidžiama pasirinkti, kaip įgyvendinti šį 
įsipareigojimą – individualiai ar 
prisijungus prie kolektyvinio plano. 
Pateikdamas produktą rinkai kiekvienas 
gamintojas turėtų suteikti finansinę 
garantiją, kad neliktų „niekieno“ EEĮ 
produktų, kurių atliekų tvarkymo išlaidos 
tenka visuomenei ar kitiems gamintojams. 
Atsakomybę finansuoti „istorinių“ atliekų 
tvarkymą turėtų prisiimti visi esami 
gamintojai sudarydami kolektyvinius 
finansavimo planus, prie kurių 
proporcingai prisideda visi gamintojai, 
esantys rinkoje tuo metu, kai patiriama 
išlaidų. Į kolektyvinius finansavimo planus 
taip pat turėtų būti įtraukiami ir specifinių 
produktų bei  smulkūs gamintojai, 
importuotojai ir nauji rinkos dalyviai.

apdorojimą, utilizavimą ir šalinimą. 
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
gamintojai prisiimtų visą atsakomybę už 
EEĮ atliekų surinkimą, visų pirma 
finansuoti tų atliekų surinkimą visoje 
atliekų, įskaitant privačių namų ūkių EEĮ 
atliekas, surinkimo grandinėje, kad būtų 
galima išvengti neoptimalaus atskirai 
surinktų atliekų apdorojimo ir neteisėto 
eksporto, sudaryti visiems vienodas 
konkurencijos sąlygas visoje ES suderinant 
gamintojų teikiamą finansavimą, ir 
padaryti taip, kad už EEĮ atliekų surinkimą 
mokėtų ne eiliniai mokesčių mokėtojai, o 
EEĮ naudotojai pagal principą „teršėjas 
moka“. Kad gamintojo atsakomybės 
samprata turėtų maksimalų efektą, 
kiekvienas gamintojas turėtų būti 
atsakingas už atliekų, gautų iš savo 
pagamintų produktų, tvarkymo 
finansavimą. Gamintojui turėtų būti 
leidžiama pasirinkti, kaip įgyvendinti šį 
įsipareigojimą – individualiai ar 
prisijungus prie kolektyvinio plano. 
Pateikdamas produktą rinkai kiekvienas 
gamintojas turėtų suteikti finansinę 
garantiją, kad neliktų „niekieno“ EEĮ 
produktų, kurių atliekų tvarkymo išlaidos 
tenka visuomenei ar kitiems gamintojams. 
Atsakomybę finansuoti „istorinių“ atliekų 
tvarkymą turėtų prisiimti visi esami 
gamintojai sudarydami kolektyvinius 
finansavimo planus, prie kurių 
proporcingai prisideda visi gamintojai, 
esantys rinkoje tuo metu, kai patiriama 
išlaidų. Į kolektyvinius finansavimo planus 
taip pat turėtų būti įtraukiami ir specifinių 
produktų bei  smulkūs gamintojai, 
importuotojai ir nauji rinkos dalyviai.

Or. en

Pagrindimas

Finansinė gamintojo atsakomybė turėtų pradėti galioti nuo tada, kai naudotojas išmeta 
nebereikalingą elektronikos produktą, o tai paprastai įvyksta namų ūkyje. Dėl minėtų 
priežasčių ir siekiant optimalaus EEĮ atliekų tvarkymo turėtų būti vengiama šia direktyva 
sudaryti sąlygas įvairiai įgyvendinti gamintojo atsakomybę.
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Pakeitimas 54
Michail Tremopoulos

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22a) Trūksta informacijos apie 
nanomedžiagų panaudojimą elektros ir 
elektroninėje įrangoje ir su tokiu 
panaudojimu susijusią riziką. Tai kelia 
grėsmę, kad EEĮ atliekų, kuriose yra 
nanomedžiagų, tvarkymas nebus 
tinkamas. Gamintojai turėtų pateikti 
tvarkymo objektams atitinkamą 
informaciją apie produktuose panaudotas 
nanomedžiagas, kad jie galėtų tinkamai 
jas tvarkyti.

Or. en

Pagrindimas

EEĮ atliekų tvarkymo direktyvos 15 straipsnyje nustatyta, kad gamintojai pateikia tvarkymo 
objektams informaciją apie įvairius EEĮ komponentus ir medžiagas, o taip pat pavojingų 
medžiagų buvimo vietą ir parengimą EEĮ. Tas pats turėtų būti taikoma ir EEĮ panaudotoms 
nanomedžiagoms.

Pakeitimas 55
Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26) Šios direktyvos tam tikrų nuostatų, 
EEĮ atliekų medžiagų ir komponentų 
atrankinio apdorojimo, EEĮ atliekų 
surinkimo,  saugojimo ir apdorojimo 
techninių  reikalavimų bei EEĮ žymėjimo 
ženklo suderinimą su mokslo ir technikos 
pažanga turėtų vykdyti Komisija, 
taikydama komitologijos procedūrą.

26) Pagal SESV 291 straipsnį, Komisijos 
įgyvendinimo įgaliojimų vykdymo 
kontrolės, kurią atlieka valstybės narės, 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai turi būti nustatyti iš anksto 
reglamentu, kuris priimamas pagal 
įprastą teisėkūros procedūrą. Kol tas 
naujas reglamentas nepriimtas, 
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atsižvelgiant į būtinybę kuo greičiau 
priimti ir įgyvendinti šią direktyvą, 
valstybės narės atlieka kontrolę 
remdamosi 1999 m. birželio 28 d. Tarybos 
sprendimo 1999/468/EB, nustatančio 
Komisijos naudojimosi jai suteiktais 
įgyvendinimo įgaliojimais tvarką, 
nuostatomis tiek, kiek tos nuostatos 
suderinamos su iš dalies pakeistomis 
Sutartimis. Tačiau, kai tik reglamentas 
įsigalios, nuorodas į tas nuostatas reikėtų 
pakeisti nuorodomis į taisykles ir 
principus, nustatytus naujame 
reglamente.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime senoji komitologijos procedūra pakeičiama naująja procedūra pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį.

Pakeitimas 56
Chris Davies

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26a) Siekiant panaikinti vidaus rinkos 
veikimo kliūtis, reikėtų sumažinti 
administravimo naštą, suvienodinti 
registravimo ir ataskaitų teikimo 
reikalavimus ir išvengti pakartotinių 
mokesčių už pakartotinį registravimą 
atskirose valstybėse narėse. Visų pirma 
reikėtų, kad nebebūtų reikalaujama 
kiekvienoje valstybėje narėje turėti 
juridinę buveinę norint gauti leidimą 
pateikti EEĮ į rinką; užtektų, jei 
gamintojas paskirtų įgaliotą toje 
valstybėje narėje įsisteigusį atstovą. Kad 
šis teisės aktas būtų praktiškai geriau 
vykdomas, valstybės narės turi turėti 
galimybę nustatyti už produktą atsakingą 
gamintoją ir atsekti tiekimo grandinę 
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pradedant nuo galutinio platintojo. 
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
platintojas, kuris pateikia tam tikrą įrangą 
į rinką pirmą kartą nacionalinėje 
Bendrijos vidaus šalių teritorijoje 
(prekyba Bendrijos viduje), sudarytų 
susitarimą su gamintoju arba registruotų 
tos įrangos EEĮ atliekų tvarkymą ir jį 
finansuotų.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu papildomas pranešėjo pasiūlymas. Juo siekiama skatinti registravimo ir 
teikiamų ataskaitų derinimą ir nacionalinių registrų sąveiką, kad vidaus rinka būtų stipresnė 
ir būtų užkirstas kelias pelnytis kitų sąskaita. 

Pakeitimas 57
Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27) Priemonės, reikalingos šiai direktyvai 
įgyvendinti, turėtų būti priimtos laikantis 
1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 
1999/468/EB, nustatančio Komisijos 
naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo 
įgaliojimais tvarką. Komisijai turėtų būti 
suteikta teisė pritaikyti priedus ir nustatyti
stebėjimo, kaip laikomasi reikalavimų, 
taisykles. Kadangi tos priemonės yra 
bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms 
Direktyvos 2002/96/EB nuostatoms iš 
dalies keisti, inter alia, ją papildant 
naujomis neesminėmis nuostatomis, šios 
priemonės turi būti priimtos taikant 
Sprendimo1999/468/EB 5a straipsnyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

27) Kad šios direktyvos nuostatos būtų 
pritaikomos prie techninės ir mokslinės 
pažangos ir kad būtų galima priimti kitas 
reikalingas priemones, Komisijai turėtų 
būti suteikta teisė priimti deleguotuosius 
aktus pagal 290 straipsnį dėl priedų 
tikslinimo ir stebėjimo, kaip laikomasi 
reikalavimų, taisyklių nustatymo.

Or. en
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Pagrindimas

Šiame pakeitime senoji komitologijos procedūra pakeičiama naująja procedūra pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį.

Pakeitimas 58
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia direktyva nustatomos priemonės, 
kuriomis siekiama apsaugoti aplinką ir 
žmonių sveikatą vengiant elektros bei 
elektroninės įrangos atliekų susidarymo ir 
jų tvarkymo neigiamo poveikio arba tą 
poveikį mažinant, o taip pat mažinant 
bendrą išteklių naudojimo poveikį bei 
veiksmingiau naudojant tuos išteklius.

Šia direktyva nustatomos priemonės, 
kuriomis siekiama apsaugoti aplinką ir 
žmonių sveikatą vengiant elektros bei 
elektroninės įrangos atliekų susidarymo ir 
jų tvarkymo neigiamo poveikio arba tą 
poveikį mažinant, o taip pat mažinant 
bendrą išteklių naudojimo poveikį bei 
veiksmingiau naudojant tuos išteklius
pagal 2008 m. lapkričio 19 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2008/98/EB dėl atliekų 1 ir 4 straipsnius1.
Reikalaudama, kad visi subjektai, susiję 
su produkto ciklais, gerintų savo 
aplinkosaugos standartus, ši direktyva 
prisideda prie tausios gamybos ir 
atgavimo.
1OL L 312, 2008 11 22, p. 3.

Or. de

Pagrindimas

Šiame straipsnyje Komisija išbraukė nuorodą į Atliekų direktyvoje nustatytus principus – be 
kita ko, nustatytą aplinkai nekenksmingo penkių lygių atliekų tvarkymo hierarchiją – ir vietoje 
to įtraukė ją į 7 konstatuojamąją dalį.
2003 m. EEĮ atliekų direktyvoje numatytas, taikant visaapimantį viso ciklo požiūrį, visų 
subjektų, susijusių su EEĮ arba EEĮ atliekomis, aplinkosaugos standartų gerinimas. Šį teisės 
akto aspektą reikėtų išsaugoti ir todėl nereikėtų to išbraukti iš 1 straipsnio.

Pakeitimas 59
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Justas Vincas 
Paleckis, Vittorio Prodi, Karin Kadenbach, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Vladko 
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Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia direktyva nustatomos priemonės, 
kuriomis siekiama apsaugoti aplinką ir 
žmonių sveikatą vengiant elektros bei 
elektroninės įrangos atliekų susidarymo ir 
jų tvarkymo neigiamo poveikio arba tą 
poveikį mažinant, o taip pat mažinant 
bendrą išteklių naudojimo poveikį bei 
veiksmingiau naudojant tuos išteklius.

Šia direktyva nustatomos priemonės, 
kuriomis siekiama apsaugoti aplinką ir 
žmonių sveikatą vengiant elektros bei 
elektroninės įrangos atliekų susidarymo ir 
jų tvarkymo neigiamo poveikio arba tą 
poveikį mažinant, o taip pat mažinant 
bendrą išteklių naudojimo poveikį bei 
veiksmingiau naudojant tuos išteklius
pagal direktyvos 2008/98/EB 1 ir 
4 straipsnius. Gerindama visų subjektų, 
susijusių su elektros ir elektronikos 
įrangos naudojimo ciklais, aplinkos 
apsaugos veiklą, ši direktyva taip pat 
prisideda prie tausaus vartojimo ir 
gamybos.

Or. en

Pagrindimas

Komisija perkėlė nuorodą į Atliekų pamatinėje direktyvoje įtvirtintus principus (atliekų 
prevencijos uždavinys ir atliekų tvarkymo hierarchija, nustatant prioritetinius atliekų 
tvarkymo būdus pagal atitinkamą jų naudą aplinkosaugai) į 7 konstatuojamąją dalį. Kadangi 
pirminėje EEĮ atliekų direktyvoje primygtinai reikalaujama gerinti visų su EEĮ arba EEĮ 
atliekomis susijusių subjektų, taikant naudojimo ciklo požiūrį, aplinkosaugos veiklą, reikėtų tą 
nuorodą aiškiai išsakyti šiame straipsnyje ir todėl jame turi būti aiškiai įtraukti šioje 
direktyvoje perteikiami neteršimo aspektai.

Pakeitimas 60
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia direktyva nustatomos priemonės, 
kuriomis siekiama apsaugoti aplinką ir 
žmonių sveikatą vengiant elektros bei 
elektroninės įrangos atliekų susidarymo ir 

Šia direktyva nustatomos priemonės, 
kuriomis siekiama apsaugoti aplinką ir 
žmonių sveikatą vengiant elektros bei 
elektroninės įrangos atliekų susidarymo ir 
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jų tvarkymo neigiamo poveikio arba tą 
poveikį mažinant, o taip pat mažinant 
bendrą išteklių naudojimo poveikį bei 
veiksmingiau naudojant tuos išteklius.

jų tvarkymo neigiamo poveikio arba tą 
poveikį mažinant, o taip pat mažinant 
bendrą neigiamą išteklių naudojimo 
poveikį bei veiksmingiau naudojant tuos 
išteklius.

Or. en

Pagrindimas

Būtina mažinti ir šalinti neigiamą poveikį.

Pakeitimas 61
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ši direktyva taikoma Direktyvos
20xx/xx/EB (Pavojingų medžiagų 
naudojimo apribojimo direktyva) I priede
nurodytoms kategorijoms priklausančiai 
elektros ir elektroninei įrangai

1. Ši direktyva taikoma šios direktyvos I.A
priede nurodytoms kategorijoms 
priklausančiai elektros ir elektroninei 
įrangai ir tokios įrangos atliekoms.

Or. en

Pagrindimas

EEĮ atliekų direktyvos taikymo sritis turėtų būti aiškiai apibrėžta pačioje EEĮ atliekų 
direktyvoje, neteikiant nuorodų į tam tikras Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo 
direktyvos nuostatas, kad būtų išvengta teisinio netikrumo.

Pakeitimas 62
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, 

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įrangai, kuri išskirtinai suprojektuota 
kaip kitos rūšies įrangos, kuriai netaikoma 
ši direktyva, dalis ir kuri gali veikti tik kaip 
tos įrangos dalis;

b) įrangai, kuri išskirtinai suprojektuota 
kaip kitos rūšies įrangos, kuriai netaikoma 
ši direktyva, dalis, pavyzdžiui, galutinio 
produkto, kuris nepatenka į šios 
direktyvos taikymo sritį, ar stacionaraus 
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įrengimo dalis, ir kuri gali veikti tik kaip 
tos įrangos dalis;

Or. en

Pagrindimas

Į direktyvų taikymo sritį nereikėtų įtraukti verslo santykiuose naudojamų „verslo verslui" 
(angl. B2B) produktų: pirma, Komisijos parengiamuosiuose tyrimuose neįvertinta, kad tų 
produktų poveikis aplinkosaugai būtų žymus, o antra, tokia įranga nepatenka į komunalinių 
atliekų srautą. 

Pakeitimas 63
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įrangai, kuri išskirtinai suprojektuota 
kaip kitos rūšies įrangos, kuriai netaikoma 
ši direktyva, dalis ir kuri gali veikti tik kaip 
tos įrangos dalis;

b) įrangai, kuri išskirtinai suprojektuota 
kaip kitos rūšies įrangos, kuriai netaikoma 
ši direktyva, dalis, pavyzdžiui, galutinio 
produkto, kuris nepatenka į šios 
direktyvos taikymo sritį, ar stacionaraus 
įrengimo dalis, ir kuri gali veikti tik kaip 
tos įrangos dalis;

Or. en

Pagrindimas

Į direktyvų taikymo sritį nereikėtų įtraukti verslo santykiuose naudojamų „verslo verslui" 
(angl. B2B) produktų: pirma, Komisijos parengiamuosiuose tyrimuose neįvertinta, kad tų 
produktų poveikis aplinkosaugai būtų žymus, o antra, tokia įranga nepatenka į komunalinių 
atliekų srautą.

Pakeitimas 64
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įrangai, kuri išskirtinai suprojektuota b) įrangai, kuri išskirtinai suprojektuota 
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kaip kitos rūšies įrangos, kuriai netaikoma 
ši direktyva, dalis ir kuri gali veikti tik kaip 
tos įrangos dalis; 

kaip kitos rūšies įrangos, kuriai netaikoma 
ši direktyva, dalis ir kuri gali veikti tik kaip 
tos įrangos dalis ir todėl nėra galutinis 
produktas;

Or. en

Pagrindimas

Direktyva visų pirma siekiama, kad EEĮ atliekos būtų tinkamai surenkamos ir šalinamos. 
Stacionarius įrenginius montuoja ir išmontuoja specialistai; jie priskiriami atskiram atliekų 
srautui, kuriuo jau pasirūpinta. Tokia įranga nepatenka į komunalinių atliekų srautą.
Direktyva netaikoma nei keleivinio, nei krovininio transporto įrangai. Šių produktų sektorius 
neįtraukiamas į Ekologinio projektavimo direktyvą.  Be to, kalbant tik apie automobilius, 
Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (ENTP) direktyva yra tolygi EEĮ atliekų ir 
Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvoms, todėl atsirastų sutampantis teisinis 
reguliavimas. 

Pakeitimas 65
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) stacionariems įrengimams;

Or. en

Pagrindimas

Direktyva visų pirma siekiama, kad EEĮ atliekos būtų tinkamai surenkamos ir šalinamos. 
Stacionarius įrenginius montuoja ir išmontuoja specialistai; jie priskiriami atskiram atliekų 
srautui, kuriuo jau pasirūpinta. Tokia įranga nepatenka į komunalinių atliekų srautą.
Direktyva netaikoma nei keleivinio, nei krovininio transporto įrangai. Šių produktų sektorius 
neįtraukiamas į Ekologinio projektavimo direktyvą.  Be to, kalbant tik apie automobilius, 
Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (ENTP) direktyva yra tolygi EEĮ atliekų ir 
Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvoms, todėl atsirastų sutampantis teisinis 
reguliavimas. 
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Pakeitimas 66
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) keleivinio arba krovininio transporto 
priemonėms;

Or. en

Pagrindimas

Direktyva visų pirma siekiama, kad EEĮ atliekos būtų tinkamai surenkamos ir šalinamos. 
Stacionarius įrenginius montuoja ir išmontuoja specialistai; jie priskiriami atskiram atliekų 
srautui, kuriuo jau pasirūpinta. Tokia įranga nepatenka į komunalinių atliekų srautą.
Direktyva netaikoma nei keleivinio, nei krovininio transporto įrangai. Šių produktų sektorius 
neįtraukiamas į Ekologinio projektavimo direktyvą.  Be to, kalbant tik apie automobilius, 
Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (ENTP) direktyva yra tolygi EEĮ atliekų ir 
Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvoms, todėl atsirastų sutampantis teisinis 
reguliavimas. 

Pakeitimas 67
Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) stacionariems pramoniniams arba 
komerciniams dideliems įrengimams ir 
stacionariems dideliems pramoniniams 
įtaisams;

Or. de

Pagrindimas

Direktyva visų pirma siekiama, kad EEĮ atliekos būtų tinkamai surenkamos ir šalinamos. 
Didelius stacionarius pramoninius įrengimus ir didelius stacionarius pramoninius įtaisus 
sumontuoja ir išmontuoja specialistai. Jie priskiriami reglamentuojamų atliekų srautui. Dėl 
šios priežasties tokie įrengimai ir įtaisai jau neįtraukti į direktyvos 2002/96/EB taikymo sritį.
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Pakeitimas 68
Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) mobiliosioms mašinoms, skirtoms vien 
tik profesionaliems vartotojams;

Or. de

Pagrindimas

Direktyva visų pirma siekiama, kad EEĮ atliekos būtų tinkamai surenkamos ir šalinamos. Vien 
tik profesionaliems vartotojams skirtas mobiliąsias mašinas išmontuoja ir šalina specialistai. 
Jos priskiriamos reglamentuojamų atliekų srautui. Dėl šios priežasties tokie įrengimai ir 
įtaisai jau neįtraukti į direktyvos 2002/96/EB taikymo sritį.

Pakeitimas 69
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) stacionariems įrengimams; 

Or. de

Pagrindimas

Kalbant apie prietaisus, kurie sudaro stacionarią pastato dalį, ir su jais susijusią jų 
naudojimo matavimo įrangą, specialiai apmokytas personalas planuoja jų sumontavimą, juos 
stacionariai įrengia tam tikroje vietoje, prižiūri jų naudojimo laikotarpiu, o šiam pasibaigus 
išmontuoja ir pateikia perdirbti.
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Pakeitimas 70
Michail Tremopoulos

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalies 1a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip iki 2014 m. gruodžio 31 d., 
o po to kas penkerius metus, Komisija 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 
ataskaitą, kurioje atliekama direktyvos 
taikymo srities analizė, ypač atsižvelgiant į 
tai, ar į taikymo sritį reikėtų įtraukti 
fotovoltinius modulius (saulės baterijas). 
Ataskaitoje dėl fotovoltinių modulių visų 
pirma įvertinami pasiekti veiksmingo 
surinkimo ir perdirbimo rodikliai. Jei 
tikslinga, Komisija, remdamasi ta 
ataskaita, pateikia pasiūlymą.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi direktyva turi būti praplėsta, kad būtų įtraukta visa EEĮ, būtina peržiūrėti jos 
taikymo sritį. Be to, reikia patikrinti, kiek visos produkcijos sutvarko bendrovės, 
prisijungusios prie savanoriško aplinkosaugos susitarimo dėl fotovoltinių modulių ciklo (angl. 
PV Cycle), ir ar tikslas perdirbti 85 % fotovoltinių modulių pasiektas. Neįtraukti į taikymo 
sritį būtų galima tik tokiu atveju, jei pasirodys, kad savanoriškas susitarimas veikia ne 
blogiau nei direktyvos reikalavimai.

Pakeitimas 71
Chris Davies

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) stacionariems įrengimams;

Or. en

Pagrindimas

Stacionariems įrengimams gali būti priskiriamos elektra valdomos durys ir liftai –
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stacionariai naudojami įrenginiai, kurie sudaro pastato dalį ir dėl kurių dažnai reikalaujama, 
kad jie atitiktų įvairius saugumo standartus. Tokiems įrenginiams NEPRISKIRIAMI įmontuoti 
televizoriai ar kiti labiau trumpalaikio turto pobūdžio įrenginiai.

Pakeitimas 72
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. EEĮ atliekos skirstomos į privačių namų 
ūkių EEĮ atliekas arba atliekas, gaunamas 
iš kitų naudotojų, išskyrus privačius namų 
ūkius. Nustatoma EEĮ atliekų rūšių 
klasifikacija pagal minėtas kategorijas. Ši 
priemonė, kuria siekiama iš dalies 
pakeisti šios direktyvos neesmines 
nuostatas ją papildant, patvirtinama 
taikant 18 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Ši 
klasifikacija, be kitų dalykų, grindžiama 
privatiems namų ūkiams arba 
komercinėms įmonėms parduotos įrangos 
dalies vertinimu.

4. EEĮ atliekos skirstomos į privačių namų 
ūkių EEĮ atliekas arba atliekas, gaunamas 
iš kitų naudotojų, išskyrus privačius namų 
ūkius. Pateikdami produktą į rinką, 
gamintojai deklaruoja privatiems namų 
ūkiams arba kitiems vartotojams 
parduodamą EEĮ pagal tai, kas yra 
numatomas galutinis produkto vartotojas, 
ir atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

a) pateikiamas dokumentas, kurio forma 
– pasirašyta verslo vartotojo ir gamintojo 
(arba gamintoją atstovaujančios šalies, 
pvz., perpardavėjo pagal sutartį) sutartis, 
kuriame aiškiai prisiimami 
įsipareigojimai dėl nebenaudojamos EEĮ 
surinkimo ir tvarkymo išlaidų ir kuriuo 
užtikrinama, kad EEĮ nebus šalinama 
kartu su komunalinių atliekų srautu, arba
b) EEĮ dėl savo savybių nenaudojama 
privačiuose namų ūkiuose ir todėl nebus 
šalinama kartu su komunalinių atliekų 
srautu. Šį kriterijų reikėtų papildyti ne 
mažiau kaip dar vienu iš šių kriterijų:
i. EEĮ, kuri valdoma specialia programine 
įranga, pvz., operacine sistema arba 
sistemine aplinka, specialiai 
konfigūruojama profesionaliam 
naudojimui;
ii. EEĮ, kuriai reikalinga aukštesnė 
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elektros įtampa arba didesnis elektros 
kiekis nei privačių namų ūkių galimybės;
iii. EEĮ, kurią naudojant reikia 
profesionalių licencijų, pvz., bazinės 
stotys, kurias naudojant reikalinga 
telekomunikacijų reguliavimo tarnybos 
išduota licencija;
iv. didelių gabaritų arba svorio EEĮ, kurią 
turi sumontuoti, išmontuoti arba 
transportuoti specialistai; 
v. EEĮ, kurią naudojant reikia 
profesionalios aplinkos ir (arba) 
profesionalaus išsilavinimo (pvz., 
medicininė rentgeno įranga);
vi. EEĮ, priskiriama Direktyvos 
20xx/xx/EB (Pavojingų medžiagų 
naudojimo ribojimo direktyva, 
COM(2008)809/4) I priedo 10 kategorijai;
vii. EEĮ, kuri nepatenka į Bendrojo 
produktų saugumo direktyvos dėl 
vartojimo prekių taikymo sritį;
c) EEĮ tiekiama vartotojui, tačiau dėl savo 
savybių kartą panaudota grąžinama į 
verslo objektą perdirbti ir todėl niekada 
nepatenka į namų ūkių atliekų srautą 
(pavyzdžiui, vienkartiniai fotoaparatai).

Or. en

Pagrindimas

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.
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Pakeitimas 73
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) elektros ir elektroninė įranga (EEĮ) –
įranga, kuriai tinkamai veikti reikalinga 
elektros srovė arba elektromagnetiniai 
laukai, ir tokios srovės ar laukų 
generavimo, perdavimo ir matavimo 
įranga, priklausanti Direktyvos
20xx/xx/EB (Pavojingų medžiagų 
naudojimo apribojimo direktyvos) I 
priede  nurodytoms kategorijoms ir skirta 
naudoti esant ne didesnei kaip 1000 V 
kintamosios srovės įtampai ir ne didesnei 
kaip 1500 V nuolatinės srovės įtampai;

a) elektros ir elektroninė įranga (EEĮ) –
įranga, kuriai tinkamai veikti reikalinga 
elektros srovė arba elektromagnetiniai 
laukai, ir tokios srovės ar laukų 
generavimo, perdavimo ir matavimo 
įranga, priklausanti šios direktyvos I.A
priede nurodytoms kategorijoms ir skirta 
naudoti esant ne didesnei kaip 1000 V 
kintamosios srovės įtampai ir ne didesnei 
kaip 1500 V nuolatinės srovės įtampai;

Or. en

Pagrindimas

EEĮ atliekų direktyvos taikymo sritis turėtų būti aiškiai apibrėžta pačioje EEĮ atliekų 
direktyvoje, neteikiant nuorodų į tam tikras Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo 
direktyvos nuostatas, kad būtų išvengta teisinio netikrumo.

Pakeitimas 74
Julie Girling

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) elektros ir elektroninė įranga (EEĮ) –
įranga, kuriai tinkamai veikti reikalinga 
elektros srovė arba elektromagnetiniai 
laukai, ir tokios srovės ar laukų 
generavimo, perdavimo ir matavimo 
įranga, priklausanti Direktyvos 
20xx/xx/EB (Pavojingų medžiagų 
naudojimo apribojimo direktyvos) I priede
nurodytoms kategorijoms ir skirta naudoti 

a) elektros ir elektroninė įranga (EEĮ) –
įranga, kuriai tinkamai veikti reikalinga 
elektros srovė arba elektromagnetiniai 
laukai, ir tokios srovės ar laukų 
generavimo, perdavimo ir matavimo 
įranga, priklausanti Direktyvos 
20xx/xx/EB (Pavojingų medžiagų 
naudojimo apribojimo direktyvos) I priede
nurodytoms kategorijoms ir skirta naudoti 
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esant ne didesnei kaip 1000 V kintamosios 
srovės įtampai ir ne didesnei kaip 1500 V 
nuolatinės srovės įtampai;

esant ne didesnei kaip 1000 V kintamosios 
srovės įtampai ir ne didesnei kaip 1500 V 
nuolatinės srovės įtampai; įranga, kuriai 
tinkamai veikti reikalinga elektros srovė 
arba elektromagnetiniai laukai, – tai tokia 
įranga, kuriai būtina elektra, kad ji galėtų 
atlikti savo pagrindinę funkciją.

Or. en

Pagrindimas

Reikia geriau apibrėžti elektros ir elektronikos įranga laikomus prietaisus. Pakeitime 
atskiriami prietaisai, kuriems būtina elektra, kad jie galėtų atlikti savo pagrindines funkcijas, 
ir prietaisai, kurie gali atlikti pagrindines funkcijas ir veikti be elektros.

Pakeitimas 75
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) elektros ir elektroninės įrangos atliekos 
(EEĮ atliekos) – Direktyvos 2008/xx/EB 
dėl atliekų 3 straipsnio 1 dalyje pateiktą 
atliekų apibrėžtį atitinkanti elektros arba 
elektroninė įranga, įskaitant visus 
komponentus, smulkias sudedamąsias dalis 
ir komplektavimo gaminius, kurie laikomi 
išmetamo produkto dalimis;

b) elektros ir elektroninės įrangos atliekos 
(EEĮ atliekos) – Direktyvos 2008/98/EB 
dėl atliekų 3 straipsnio 1 dalyje pateiktą 
atliekų apibrėžtį atitinkanti elektros arba 
elektroninė įranga, įskaitant visus 
komponentus, smulkias sudedamąsias dalis 
ir komplektavimo gaminius, kurie laikomi 
išmetamo produkto dalimis, arba įranga, 
parduodama ar tiekiama subjektui, kuris 
apdoros ar perparduos EEĮ atliekas, iš 
kurių bus atgauta teigiamą likutinę vertę 
ekonominiu požiūriu turinčių medžiagų 
arba dalių;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama išvengti, kad nebūtų vien tik išrankiojama tai, kas norima, ir sustiprinti 
direktyvos aplinkosauginį aspektą, o visų pirma užtikrinti kuo tinkamesnį EEĮ atliekų 
tvarkymą.



AM\808628LT.doc 31/95 PE439.856v01-00

LT

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) medicininis prietaisas – elektros 
įranga, kuri patenka į Direktyvos 
93/42/EB ir Direktyvos 98/79/EB taikymo 
sritis;

Or. en

Pagrindimas

Reikia apibrėžti medicininius prietaisus, kurie patenka į šios direktyvos taikymo sritį.

Pakeitimas 77
Chris Davies

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) stacionarus įrengimas – tam tikras 
keleto tipų aparatų ir, tam tikrais atvejais, 
kitų prietaisų derinys, kuris 
sumontuojamas, įrengiamas ir skirtas 
nuolatos naudoti iš anksto nustatytoje 
vietoje;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad visos valstybės narės vienodai interpretuotų terminą „stacionarus įrengimas“, 
reikėtų įtraukti apibrėžtį. Ši apibrėžtis įtraukta į Elektromagnetinio suderinamumo direktyvą 
(2004/108/EB).
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Pakeitimas 78
Chris Davies

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) dideli stacionarūs pramoniniai įtaisai 
– mašinos ar sistemos, kurias sudaro 
įrangos, sistemų, galutinių produktų ir 
(arba) komponentų derinys, kurį įrengia 
specialistai nustatytoje vietoje 
pramoniniuose įrengimuose arba 
pramoninės paskirties pastate, kad jis 
atliktų tam tikrą funkciją;

Or. en

Pagrindimas

Apibrėžtis naudojama Europos Komisijos dokumente dėl dažnai užduodamų klausimų dėl 
Pavojingų medžiagų naudojimo ribojimo direktyvos.

Pakeitimas 79
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio j punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) gamintojas – fizinis arba juridinis asmuo, 
kuris, nepriklausomai nuo pardavimo būdo, 
įskaitant ir 1997 m. gegužės 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 97/7/EB 
dėl vartotojų apsaugos, susijusios su 
nuotolinės prekybos sutartimis, numatytas 
nuotolinio ryšio priemones:

j) gamintojas – fizinis arba juridinis asmuo, 
kuris valstybėje narėje, nepriklausomai 
nuo pardavimo būdo, įskaitant ir 1997 m. 
gegužės 20 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 97/7/EB dėl vartotojų 
apsaugos, susijusios su nuotolinės 
prekybos sutartimis, numatytas nuotolinio 
ryšio priemones:

Or. de

Pagrindimas

Es muss auch künftig für die Mitgliedstaaten möglich sein, die wesentlichen Verpflichtungen 
der Person aufzuerlegen, die Elektrogeräte erstmals auf den nationalen Markt bringt. In 
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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.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio j punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) gamintojas – fizinis arba juridinis asmuo, 
kuris, nepriklausomai nuo pardavimo būdo, 
įskaitant ir 1997 m. gegužės 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 97/7/EB 
dėl vartotojų apsaugos, susijusios su 
nuotolinės prekybos sutartimis, numatytas 
nuotolinio ryšio priemones:

j) gamintojas – fizinis arba juridinis asmuo, 
kuris valstybėje narėje, nepriklausomai 
nuo pardavimo būdo, įskaitant ir 1997 m. 
gegužės 20 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 97/7/EB dėl vartotojų 
apsaugos, susijusios su nuotolinės 
prekybos sutartimis, numatytas nuotolinio 
ryšio priemones:

Or. en

Pagrindimas

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 fulfils 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 organising 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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Pakeitimas 81
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio j punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) gamina elektros ir elektroninę įrangą 
savo vardu arba naudodamas savo prekės 
ženklą  arba kuris užsako suprojektuoti ar 
pagaminti elektros ir elektroninę įrangą ir 
ją parduoda savo vardu arba naudodamas 
savo prekės ženklą; 

i) gamina elektros ir elektroninę įrangą 
savo vardu arba naudodamas savo prekės 
ženklą  arba kuris užsako suprojektuoti ar 
pagaminti elektros ir elektroninę įrangą ir 
ją pateikia į rinką savo vardu arba 
naudodamas savo prekės ženklą;

Or. en

Pagrindimas

Šis paaiškinimas reikalingas tam, kad būtų aiški atsakomybė už EEĮ atliekas. Svarbu, kad 
teisės aktai ir atsakomybė būtų aiškiai apibrėžti ir kad būtų aišku, kam priskiriama 
atsakomybė.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio j punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) gamina elektros ir elektroninę įrangą 
savo vardu arba naudodamas savo prekės 
ženklą  arba kuris užsako suprojektuoti ar 
pagaminti elektros ir elektroninę įrangą ir 
ją parduoda savo vardu arba naudodamas 
savo prekės ženklą;

i) gamina elektros ir elektroninę įrangą 
savo vardu arba naudodamas savo prekės 
ženklą  arba kuris užsako suprojektuoti ar 
pagaminti elektros ir elektroninę įrangą ir 
ją parduoda savo vardu arba naudodamas 
savo prekės ženklą valstybės narės 
teritorijoje;

Or. en

Pagrindimas

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 
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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 fulfils 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.

Pakeitimas 83
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio j punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) yra įsisteigęs Bendrijoje ir  kurio 
profesinė veikla trečiojoje 
šalyje pagamintos elektros ir elektroninės 
įrangos pateikimas Bendrijos rinkai.

iii) kurio profesinė veikla – elektros ir 
elektroninės įrangos pateikimas į rinką tos 
valstybės narės teritorijoje pirmą kartą.

Or. de

Pagrindimas

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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Pakeitimas 84
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Bogusław Sonik, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio j punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) yra įsisteigęs Bendrijoje ir  kurio 
profesinė veikla trečiojoje 
šalyje pagamintos elektros ir elektroninės 
įrangos pateikimas Bendrijos rinkai.

iii) kurio profesinė veikla – elektros ir 
elektroninės įrangos pateikimas į valstybės 
narės rinką.

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 85
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio j punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) yra įsisteigęs Bendrijoje ir kurio 
profesinė veikla trečiojoje 
šalyje pagamintos elektros ir elektroninės 
įrangos pateikimas Bendrijos rinkai.

iii) yra įsisteigęs Bendrijoje ir kurio 
profesinė veikla – trečiojoje šalyje 
pagamintos elektros ir elektroninės įrangos 
pateikimas į valstybės narės rinką arba 
tokios įrangos importas ar eksportas.
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Or. fr

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymu gamintojo statusas suteikiamas ūkinės veiklos vykdytojui, kuris pateikia 
įrangą į Europos rinką. Tačiau pateikimo į Europos rinką vieta ir galutinio vartotojo 
įsigijimo vieta nebus visą laiką toje pačioje valstybėje narėje. Todėl bus sunkiau nustatyti, 
kokią atsakomybę galima priskirti gamintojui už EEĮ atliekų surinkimo lygį. Galiausiai 
sumažėtų pateikimo į nacionalinę rinką duomenų, kurie yra pagrindiniai naujiems siektiniems 
surinkimo rodikliams apskaičiuoti naudojami duomenys, patikimumas.

Pakeitimas 86
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) platintojas – tiekimo grandinėje 
veikiantis fizinis arba juridinis  asmuo, 
kuris elektros ir elektroninę įrangą tiekia 
rinkai; 

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymu gamintojo statusas suteikiamas ūkinės veiklos vykdytojui, kuris pateikia 
įrangą į Europos rinką. Tačiau pateikimo į Europos rinką vieta ir galutinio vartotojo 
įsigijimo vieta nebus visą laiką toje pačioje valstybėje narėje. Todėl bus sunkiau nustatyti, 
kokią atsakomybę galima priskirti gamintojui už EEĮ atliekų surinkimo lygį. Galiausiai 
sumažėtų pateikimo į nacionalinę rinką duomenų, kurie yra pagrindiniai naujiems siektiniems 
surinkimo rodikliams apskaičiuoti naudojami duomenys, patikimumas.

Pakeitimas 87
Chris Davies

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio k a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ka) trečiosios šalys – organizacijos, kurias 
gamintojas ar gamintojų grupė įgalioja 
vykdyti tam tikrus to gamintojo ar tos 
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gamintojų grupės įsipareigojimus; 

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu taisomas nedaugelio valstybių narių, visų pirma Jungtinės Karalystės, neteisingas 
direktyvos interpretavimas, kuris kliudo gamintojams prisiimti visą atsakomybę už jų EEĮ 
atliekų tvarkymą ir užtikrinti, kad tvarkymas būtų veiksmingas ir ekonomiškai naudingas.

Pakeitimas 88
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

l) privačių namų ūkių EEĮ atliekos – EEĮ 
atliekos iš privačių namų ūkių ir iš 
komercinių, pramoninių, institucinių ir 
kitų šaltinių, kurios savo pobūdžiu ir 
kiekiu yra panašios į atliekas iš privačių 
namų ūkių;

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymu gamintojo statusas suteikiamas  ūkinės veiklos vykdytojui, kuris pateikia 
įrangą į Europos rinką. Tačiau pateikimo į Europos rinką vieta ir galutinio vartotojo 
įsigijimo vieta bus toje pačioje valstybėje narėje ne visais atvejais. Todėl bus sunkiau 
nustatyti, kokią atsakomybę galima priskirti gamintojui už EEĮ atliekų surinkimo lygį.
Galiausiai sumažėtų pateikimo į nacionalinę rinką duomenų, kurie yra pagrindiniai naujiems 
siektiniems surinkimo rodikliams apskaičiuoti naudojami duomenys, patikimumas.

Pakeitimas 89
Chris Davies

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

l) privačių namų ūkių EEĮ atliekos – EEĮ l) privačių namų ūkių EEĮ atliekos – EEĮ 
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atliekos iš privačių namų ūkių ir iš 
komercinių, pramoninių, institucinių ir kitų 
šaltinių, kurios savo pobūdžiu ir kiekiu yra 
panašios į atliekas iš privačių namų ūkių;

atliekos iš privačių namų ūkių ir iš 
komercinių, pramoninių, institucinių ir kitų 
šaltinių, kurios savo pobūdžiu ir kiekiu yra 
panašios į atliekas iš privačių namų ūkių.
Tiek vien privačių namų ūkių, tiek 
privačių namų ūkių ir kitų šaltinių 
naudotos EEĮ atliekos, kurios 
surenkamos naudojant kolektyvinę ir 
individualią sistemas, bet kokiu atveju 
laikomos privačių namų ūkių EEĮ 
atliekomis;

Or. en

Pagrindimas

Daugelis atsakingų verslininkų prisiima sutartinius įsipareigojimus grąžinti gamintojui 
nebetinkamus produktus, kad jie būtų tinkamai apdoroti. Jų nereikėtų priskirti bendriems 
gamintojo įsipareigojimams.

Pakeitimas 90
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio m punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

m) pavojingos atliekos – kaip apibrėžta 
Direktyvos 2008/xx/EB dėl atliekų 3 
straipsnio 2 dalyje;

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymu gamintojo statusas suteikiamas  ūkinės veiklos vykdytojui, kuris pateikia 
įrangą į Europos rinką. Tačiau pateikimo į Europos rinką vieta ir galutinio vartotojo 
įsigijimo vieta bus toje pačioje valstybėje narėje ne visais atvejais. Todėl bus sunkiau 
nustatyti, kokią atsakomybę galima priskirti gamintojui už EEĮ atliekų surinkimo lygį.
Galiausiai sumažėtų pateikimo į nacionalinę rinką duomenų, kurie yra pagrindiniai naujiems 
siektiniems surinkimo rodikliams apskaičiuoti naudojami duomenys, patikimumas.
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Pakeitimas 91
Chris Davies

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio - m a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ma) strateginės žaliavos – strateginės 
reikšmės ES konkurencingumui turinčios 
medžiagos, pavyzdžiui, chromas, kobaltas, 
varis, galis, indis, litis, manganas, 
molibdenas, nikelis, niobis, platinos 
grupės metalai (paladis, platina, rodis), 
retieji Žemės elementai, selenas, tantalas, 
titanas, vanadis; 

Or. en

Pagrindimas

Į šį apibrėžimą įtrauktas JAV parengtas strateginių žaliavų sąrašas. Šios žaliavos plačiai 
naudojamos elektros ir elektronikos gaminiuose ir yra labai svarbios norint išlaikyti ES 
ekonomiką konkurencingą.

Pakeitimas 92
Michail Tremopoulos

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio – m a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ma) pavojinga medžiaga – medžiaga, kuri 
atitinka priskyrimo pavojingoms 
medžiagoms kriterijus pagal Reglamentą 
(EB) Nr. 1272/2008, arba medžiaga, kuri 
atitinka nanomedžiagos kriterijus;

Or. en

Pagrindimas

Komisija visiškai išbraukė apibrėžtį „pavojinga medžiaga ar preparatas“ iš EEĮ atliekų 
direktyvos (ankstesnė 3 straipsnio 1 dalis).  Tačiau 15 straipsnyje „Informacija apdorojimo 
įrenginius eksploatuojantiems subjektams“, kaip ir turėtų būti, pavojingos medžiagos ir 
preparatai visgi minimi. Todėl reikia pateikti patikslintą pavojingos medžiagos apibrėžtį. Į ją 
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reikėtų įtraukti nanomedžiagas, kad tvarkymo objektams būtų suteikiama visa informacija, 
reikalinga norint tinkamai apdoroti atliekas.

Pakeitimas 93
Michail Tremopoulos

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio m b punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

mb) pavojingas preparatas – mišinys, 
kuris atitinka priskyrimo pavojingiems 
preparatams kriterijus pagal Direktyvą 
1999/45/EB, arba preparatas, kuriame yra 
nanomedžiagos;

Or. en

Pagrindimas

Komisija visiškai išbraukė apibrėžtį „pavojinga medžiaga ar preparatas“ iš EEĮ atliekų 
direktyvos (ankstesnė 3 straipsnio 1 dalis).  Tačiau 15 straipsnyje „Informacija apdorojimo 
įrenginius eksploatuojantiems subjektams“, kaip ir turėtų būti, pavojingos medžiagos ir 
preparatai visgi minimi. Todėl reikia pateikti patikslintą pavojingo preparato apibrėžtį. Į ją 
reikėtų įtraukti nanomedžiagas, kad tvarkymo objektams būtų suteikiama visa informacija, 
reikalinga norint tinkamai apdoroti atliekas.

Pakeitimas 94
Michail Tremopoulos

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio m c punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

mc) nanomedžiaga – bet kokia tikslingai 
pagaminta medžiaga, kurios vienas ar 
daugiau matmenų lygus ar mažesnis nei 
100 nm arba kuri sudaryta iš atskirų 
vidaus ar išorės funkcinių dalių ir 
daugelio šių dalių vienas ar daugiau 
matmenų lygus ar mažesnis nei 100 nm, 
įskaitant struktūras, aglomeratus arba 
junginius, kurių dydis gali viršyti 100 nm, 
tačiau kurie išlaiko savybes, būdingas 
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nanodydžio medžiagoms.

Savybės, kurios būdingos nanodydžio 
medžiagoms, apima:
i) su didele dalimi specialaus atitinkamos 
medžiagos paviršiaus susijusias savybes ir 
(arba)
ii) specifines fizines ir chemines savybes, 
kurios skiriasi nuo tos pačios medžiagos, 
kuri nėra nanopavidalo, savybių.

Or. en

Pagrindimas

Reikia įtraukti nanomedžiagų apibrėžtį. Dėl šios apibrėžties sutarė visos trys institucijos, kai 
buvo svarstomas reglamentas dėl naujų maisto produktų.

Pakeitimas 95
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio n punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

n) finansavimo sutartis – sutartis ar 
susitarimas, susiję su bet kokia įranga dėl 
paskolos, nuomos, išperkamosios nuomos 
arba atidėto mokėjimo, nepriklausomai 
nuo to, ar šios sutarties ar susitarimo arba 
bet kurios antrinės sutarties ar susitarimo 
sąlygose numatyta, kad ši įranga bus ar 
gali būti perduodama kito asmens 
nuosavybėn;

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymu gamintojo statusas suteikiamas ūkinės veiklos vykdytojui, kuris pateikia 
įrangą į Europos rinką. Tačiau pateikimo į Europos rinką vieta ir galutinio vartotojo 
įsigijimo vieta bus toje pačioje valstybėje narėje ne visais atvejais. Todėl bus sunkiau 
nustatyti, kokią atsakomybę galima priskirti gamintojui už EEĮ atliekų surinkimo lygį.
Galiausiai sumažėtų pateikimo į nacionalinę rinką duomenų, kurie yra pagrindiniai naujiems 
siektiniems surinkimo rodikliams apskaičiuoti naudojami duomenys, patikimumas.
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Pakeitimas 96
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio o punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

o) tiekimas rinkai – produkto, skirto 
platinti ar naudoti Bendrijos rinkoje, 
tiekimas vykdant komercinę veiklą už 
atlygį arba be jo;

o) tiekimas rinkai – produkto, skirto 
platinti ar naudoti valstybės narės rinkoje, 
tiekimas vykdant komercinę veiklą už 
atlygį arba be jo;

Or. fr

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymu gamintojo statusas suteikiamas ūkinės veiklos vykdytojui, kuris pateikia 
įrangą į Europos rinką. Tačiau pateikimo į Europos rinką vieta ir galutinio vartotojo 
įsigijimo vieta bus toje pačioje valstybėje narėje ne visais atvejais. Todėl bus sunkiau 
nustatyti, kokią atsakomybę galima priskirti gamintojui už EEĮ atliekų surinkimo lygį.
Galiausiai sumažėtų pateikimo į nacionalinę rinką duomenų, kurie yra pagrindiniai naujiems 
siektiniems surinkimo rodikliams apskaičiuoti naudojami duomenys, patikimumas.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio o punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

o) tiekimas rinkai – produkto, skirto 
platinti ar naudoti Bendrijos rinkoje, 
tiekimas vykdant komercinę veiklą už 
atlygį arba be jo;

o) tiekimas rinkai – produkto, skirto 
platinti ar naudoti nacionalinėje valstybės 
narės rinkoje, tiekimas vykdant komercinę 
veiklą už atlygį arba be jo;

Or. en

Pagrindimas

Kadangi siektinas surinkimo rodiklis nustatomas nacionaliniu lygmeniu, pageidautina įtraukti 
pragmatinį apibrėžimą, ką reiškia „tiekimas rinkai“ – tai užtikrins reglamento įgyvendinimą 
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ir praktinį vykdymą, vadinasi, ir EEĮ atliekų surinkimo ir tvarkymo finansavimą visose 
valstybėse narėse.

Pakeitimas 98
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio p punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

p) pateikimas rinkai – produkto tiekimas 
Bendrijos rinkai pirmą kartą;

p) pateikimas rinkai – produkto tiekimas 
valstybės narės rinkai pirmą kartą;

Or. fr

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymu gamintojo statusas suteikiamas ūkinės veiklos vykdytojui, kuris pateikia 
įrangą į Europos rinką. Tačiau pateikimo į Europos rinką vieta ir galutinio vartotojo
įsigijimo vieta bus toje pačioje valstybėje narėje ne visais atvejais. Todėl bus sunkiau 
nustatyti, kokią atsakomybę galima priskirti gamintojui už EEĮ atliekų surinkimo lygį.
Galiausiai sumažėtų pateikimo į nacionalinę rinką duomenų, kurie yra pagrindiniai naujiems 
siektiniems surinkimo rodikliams apskaičiuoti naudojami duomenys, patikimumas.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio p punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

p) pateikimas rinkai – produkto tiekimas 
Bendrijos rinkai pirmą kartą;

p) pateikimas rinkai – produkto tiekimas 
nacionalinei valstybės narės rinkai pirmą 
kartą;

Or. en

Pagrindimas

Kadangi siektinas surinkimo rodiklis nustatomas nacionaliniu lygmeniu, pageidautina įtraukti 
pragmatinį apibrėžimą, ką reiškia „pateikimas rinkai“ – tai užtikrins reglamento 
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įgyvendinimą ir praktinį vykdymą, vadinasi, ir EEĮ atliekų surinkimo ir tvarkymo finansavimą 
visose valstybėse narėse.

Pakeitimas 100
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio p punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

p) pateikimas rinkai – produkto tiekimas 
Bendrijos rinkai pirmą kartą;

p) pateikimas rinkai – produkto tiekimas 
valstybės narės teritorijoje pirmą kartą;

Or. de

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 101
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio q punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

q) atskyrimas – apdirbimas rankiniu,
mechaniniu, metalurginiu būdu arba 
apdorojimas cheminiu būdu taip, kad
pavojingos medžiagos, preparatai ir 
sudedamosios dalys apdorojimo proceso 
pabaigoje sudarytų aiškiai atskiriamą 
atliekų srautą ar aiškiai atskiriamą 
atliekų srauto dalį. Medžiaga, preparatas 
arba sudedamoji dalis laikomi aiškiai 
atskiriamais, jei juos galima stebėti 

q) atskyrimas – pavojingų medžiagų, 
preparatų ir sudedamųjų dalių atskyrimas 
rankiniu arba mechaniniu būdu, kaip 
nurodyta II priede;
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siekiant įrodyti, kad jie apdoroti aplinkai 
nekenksmingu būdu;

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pateiktą atskyrimo apibrėžtį reikia iš dalies pakeisti, kadangi apibrėžtimi būtų iš 
esmės keičiama II priede nurodyto apdorojimo praktika, o to pasekmės: a) būtų prarastos 
darbo vietos, nes rankiniu būdu dirbantys rūšiuotojai ES negali varžytis su terminiu 
apdorojimu (nemetalinių atliekų deginimu) metalurgijos gamyklose; b) siekiant neleisti plisti 
taršai būtų pasikliaujama vien tik metalo gaminių oro filtrais; c) apibrėžtis neatitinka atliekų 
tvarkymo hierarchijos, nustatytos Pagrindų direktyvos dėl atliekų (2008/98/EB) 4 straipsnyje, 
kuriame nurodyta, kad pirmenybė teikiama medžiagų perdirbimui, o ne terminėms 
operacijoms (naudojimui energijai). 

Pakeitimas 102
Andres Perello Rodriguez

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio q punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

q) atskyrimas – apdirbimas rankiniu, 
mechaniniu, metalurginiu būdu arba 
apdorojimas cheminiu būdu taip, kad
pavojingos medžiagos, preparatai ir 
sudedamosios dalys apdorojimo proceso 
pabaigoje sudarytų aiškiai atskiriamą 
atliekų srautą ar aiškiai atskiriamą 
atliekų srauto dalį. Medžiaga, preparatas 
arba sudedamoji dalis laikomi aiškiai 
atskiriamais, jei juos galima stebėti 
siekiant įrodyti, kad jie apdoroti aplinkai 
nekenksmingu būdu;

q) atskyrimas – pavojingų medžiagų, 
preparatų ir sudedamųjų dalių atskyrimas 
rankiniu arba mechaniniu būdu, kaip 
nurodyta II priede;

Or. es

Pagrindimas

Siekiama supaprastinti atskyrimo apibrėžtį ir padaryti ją aiškesnę, nes Komisijos tekstas 
pernelyg ištęstas. Pritariant pranešėjui, kuris siekia, kad direktyvos taikymo sritis nebūtų 
apribota, paminimas II priedas.
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Pakeitimas 103
Michail Tremopoulos

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio q punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

q) atskyrimas – apdirbimas rankiniu, 
mechaniniu, metalurginiu būdu arba 
apdorojimas cheminiu būdu taip, kad 
pavojingos medžiagos, preparatai ir 
sudedamosios dalys apdorojimo proceso 
pabaigoje sudarytų aiškiai atskiriamą 
atliekų srautą ar aiškiai atskiriamą atliekų 
srauto dalį. Medžiaga, preparatas arba 
sudedamoji dalis laikomi aiškiai 
atskiriamais, jei juos galima stebėti siekiant 
įrodyti, kad jie apdoroti aplinkai 
nekenksmingu būdu;

q) atskyrimas – apdirbimas rankiniu, 
mechaniniu, metalurginiu būdu arba 
apdorojimas cheminiu būdu taip, kad 
pavojingos medžiagos, preparatai ir 
sudedamosios dalys apdorojimo procese 
būtų kiek techniškai įmanoma labiau 
atskiriamos ir apdorojimo proceso 
pabaigoje sudarytų aiškiai atskiriamą 
atliekų srautą ar aiškiai atskiriamą atliekų 
srauto dalį. Medžiaga, preparatas arba 
sudedamoji dalis laikomi aiškiai 
atskiriamais, jei juos galima stebėti siekiant 
įrodyti, kad jie apdoroti aplinkai 
nekenksmingu būdu. Smulkinimas 
atskyrimu nelaikomas;

Or. en

Pagrindimas

Į atskyrimo apibrėžtį nereikėtų įtraukti smulkinimo, kadangi šios operacijos metu pavojingos 
medžiagos neatskiriamos.

Pakeitimas 104
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Vittorio Prodi, 
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio q punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

q) atskyrimas – apdirbimas rankiniu, 
mechaniniu, metalurginiu būdu arba 
apdorojimas cheminiu būdu taip, kad 
pavojingos medžiagos, preparatai ir 
sudedamosios dalys apdorojimo proceso 
pabaigoje sudarytų aiškiai atskiriamą 
atliekų srautą ar aiškiai atskiriamą 
atliekų srauto dalį. Medžiaga, preparatas 
arba sudedamoji dalis laikomi aiškiai 

q) atskyrimas – apdirbimas rankiniu, 
mechaniniu, metalurginiu būdu arba 
apdorojimas cheminiu būdu taip, kad 
pavojingos medžiagos, preparatai ir 
sudedamosios dalys atskiriamos kuo 
ankstesniame apdorojimo proceso etape ir  
kiek techniškai įmanoma labiau.
Atskyrimas turi įvykti anksčiau nei 
pradedamas apdorojimas, kurio metu yra 
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atskiriamais, jei juos galima stebėti 
siekiant įrodyti, kad jie apdoroti aplinkai 
nekenksmingu būdu;

rizika, kad pavojingos sudedamosios dalys 
pateks ar išsilies į atliekų srautą;

Or. en

Pagrindimas

Nauja Komisijos pasiūlyme pateikta atskyrimo apibrėžtis turi tiesioginį poveikį minimaliems 
direktyvos II priede nustatytiems reikalavimams, kadangi žodis „atskyrimas“ vartojamas 
II priedo 1 ir 2 punktuose. Gali kilti abejonių, ar apdorojimo metu galima pradėti smulkinimą 
neatskyrus pavojingų medžiagų. Taip neturėtų būti, todėl reikia, kad apibrėžtyje tai būtų 
aiškiau nustatyta.

Pakeitimas 105
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio - s a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

sa) stacionarus įrengimas – stacionarus 
įrenginys, kaip apibrėžta Direktyvos 
2004/108/EB dėl elektromagnetinio 
suderinamumo 2 straipsnio c punkte;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti geresnį EEĮ atliekų direktyvos ir kitų ES teisės aktų nuoseklumą ir 
suderinamumą, šioje direktyvoje reikėtų nurodyti Direktyvoje 2004/108/EB dėl 
elektromagnetinio suderinamumo pateikiamą stacionarių įrengimų apibrėžtį. Į taikymo sritį 
reikėtų neįtraukti gamyklose naudojamos pramoninės įrangos ir pramoninių procesų: 
pirma, Komisijos parengiamuosiuose tyrimuose neįvertinta, kad jų poveikis aplinkosaugai 
būtų žymus, o antra, tokia įranga nepatenka į komunalinių atliekų srautą. 

Pakeitimas 106
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio - s a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

sa) stacionarus įrengimas – stacionarus 
įrenginys, kaip apibrėžta Direktyvos 
2004/108/EB dėl elektromagnetinio 
suderinamumo 2 straipsnio c punkte;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti geresnį EEĮ atliekų direktyvos ir kitų ES teisės aktų suderinamumą, šioje 
direktyvoje reikėtų nurodyti Direktyvoje 2004/108/EB dėl elektromagnetinio suderinamumo 
pateikiamą stacionarių įrengimų apibrėžtį. Siekiant padidinti teisinį tikrumą, reikėtų pateikti 
Komisijos atsakymuose į dažnai užduodamus klausimus nurodomas gaires.

Pakeitimas 107
Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio s a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

sa) didelis stacionarus pramoninis arba 
komercinis įrengimas – tai tam tikras 
didelis pramoninis arba komercinis keleto 
tipų aparatų ir, tam tikrais atvejais, kitų 
susietų arba kartu įrengtų prietaisų, 
skirtų nuolat naudoti iš anksto nustatytoje 
vietoje, derinys;

Or. de

Pagrindimas

Būtina įrašyti šią apibrėžtį, nes šiems įrengimams taikoma išimtis ir jie neįtraukiami į 
direktyvos taikymo sritį. Apibrėžtis atitinka Direktyvoje 2004/108/EB pateikiamą stacionarių 
įrengimų apibrėžtį. Didelius stacionarius pramoninius arba komercinius įrengimus 
sumontuoja ir išmontuoja specialistai. Jie priskiriami reglamentuojamų atliekų srautui. Dėl 
šios priežasties tokie įrengimai jau neįtraukti į Direktyvos 2002/96/EB taikymo sritį
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Pakeitimas 108
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio s b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

sb) galutinis produktas – prietaisas ar 
įrangos vienetas, kuris turi tiesioginę 
funkciją, yra atskiras ir, tam tikrais 
atvejais, turi prievadus ir jungtis, skirtas 
galutiniams vartotojams. Tiesioginė 
funkcija apibrėžiama kaip sudedamosios 
dalies arba galutinio produkto funkcija, 
kuri atitinka numatytą tos dalies ar 
produkto panaudojimą, kaip nurodo 
gamintojas galutiniams vartotojams 
skirtoje naudojimo instrukcijoje. Šią 
funkciją galima naudoti be tolesnio 
pritaikymo ar jungčių, išskyrus paprastus 
veiksmus, kuriuos gali atlikti bet koks 
asmuo;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti geresnį EEĮ atliekų direktyvos ir kitų ES teisės aktų suderinamumą, šioje 
direktyvoje reikėtų nurodyti Direktyvoje 2004/108/EB dėl elektromagnetinio suderinamumo 
pateikiamą stacionarių įrengimų apibrėžtį. Siekiant padidinti teisinį tikrumą, reikėtų pateikti 
Komisijos atsakymuose į dažnai užduodamus klausimus nurodomas gaires.

Pakeitimas 109
Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio s b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

sb) stacionarus didelis pramoninis įtaisas 
– pramoninės paskirties sistemų, galutinių 
produktų ir (arba) sudedamųjų dalių, 
kurias sumontuoja ir (arba) įrengia 
specialistai nustatytoje vietoje, kad jie 
galėtų būti naudojami pramoninėje 
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aplinkoje, derinys; 

Or. de

Pagrindimas

Būtina įrašyti šią apibrėžtį, nes tokiems įtaisams taikoma išimtis ir jie neįtraukiami į 
direktyvos taikymo sritį. Didelius stacionarius pramoninius įtaisus sumontuoja ir išmontuoja 
specialistai. Jie priskiriami reglamentuojamų atliekų srautui. Dėl šios priežasties tokie įtaisai 
jau neįtraukti į Direktyvos 2002/96/EB taikymo sritį

Pakeitimas 110
Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio s c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

sc) vien tik profesionaliems vartotojams 
skirti mobilieji mechanizmai – mašinos, 
kurių veikimui reikalingas mobilumas ar 
nuolatinis arba pusiau nuolatinis 
perkėlinėjimas tarp viena po kitos 
einančių fiksuotų darbo vietų, arba 
mašinos, kurios dirba neperkeliamos, 
tačiau kurios gali būti įrengtos taip, kad 
galėtų būti lengviau perkeltos iš vienos 
vietos į kitą;

Or. de

Pagrindimas

Būtina įrašyti šią apibrėžtį, nes tokiems mechanizmams taikoma išimtis ir jie neįtraukiami į 
direktyvos taikymo sritį. Apibrėžtis atitinka direktyvos 2006/42/EB I priedo 3.1.1 punkte 
pateikiamą mobiliųjų mašinų apibrėžimą. Vien tik profesionaliems vartotojams skirtus 
mobiliuosius mechanizmus išmontuoja ir šalina specialistai. Jie priskiriami reglamentuojamų 
atliekų srautui. Dėl šios priežasties tokie mechanizmai jau neįtraukti į Direktyvos 2002/96/EB 
taikymo sritį
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Pakeitimas 111
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio s a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

sa) stacionarus įrengimas – įrenginys, 
kaip apibrėžta 2004 m. gruodžio 15 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2004/108/EB dėl valstybių 
narių įstatymų, susijusių su 
elektromagnetiniu suderinamumu, 
suderinimo 2 straipsnio c punkte1. Tai 
apima, pavyzdžiui, bendrojo ir 
pramoninio šildymo, šaldymo ir vandens 
šildymo produktus ir neatskiriamai prie jų 
įrengiamas sudedamąsias dalis, įskaitant 
suvartoto kiekio matavimo aparatus;
1 OL L 390, 2004 12 31, p. 24.

Or. de

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 112
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio s a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

sa) stacionarus įrengimas – tam tikras 
keleto tipų aparatų ir, tam tikrais atvejais, 
kitų prietaisų derinys, sumontuojamas, 
įrengiamas ir skirtas nuolat naudoti iš 
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anksto nustatytoje vietoje;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti geresnį EEĮ atliekų direktyvos ir kitų ES teisės aktų nuoseklumą ir 
suderinamumą, Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvoje reikėtų nurodyti 
Direktyvoje 2004/108/EB dėl elektromagnetinio suderinamumo pateikiamą stacionarių 
įrengimų apibrėžtį. Stacionarių įrengimų pavyzdžiai yra naftos chemijos, automobilių 
gamybos, farmacijos, krovimo ir sandėliavimo technikos, energijos gamybos, vandentvarkos, 
popieriaus gamybos gamyklų įrengimai arba tam tikri elektros įrengimai.

Pakeitimas 113
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, laikydamosi Bendrijos 
produktus reglamentuojančių teisės 
aktų, įskaitant Direktyvą 2005/32/EB dėl 
ekologinio projektavimo, skatina priimti 
priemones, kuriomis skatinamas elektros ir 
elektroninės įrangos projektavimas ir 
gamyba, visų pirma siekiant palengvinti 
EEĮ atliekų, jų komponentų ir medžiagų 
pakartotinį naudojimą, išmontavimą ir 
naudojimą. Šios priemonės neturi kliudyti 
Bendrijos rinkai tinkamai veikti. Tokiu 
atveju valstybės narės imasi adekvačių 
priemonių, kad gamintojai, taikydami 
išskirtinius projektavimo ypatumus arba 
vykdydami gamybos procesus, neužkirstų 
kelio pakartotiniam EEĮ atliekų 
panaudojimui, išskyrus atvejus, kai tokie 
išskirtiniai projektavimo ypatumai ar 
gamybos procesai turi išskirtinių 
privalumų, pavyzdžiui, aplinkos apsaugos 
ir (arba) saugumo reikalavimų srityje.

Valstybės narės, laikydamosi Bendrijos 
produktus reglamentuojančių teisės 
aktų, įskaitant Direktyvą 2005/32/EB dėl 
ekologinio projektavimo, skatina priimti 
finansines ir kitas priemones, kuriomis 
skatinamas elektros ir elektroninės įrangos 
projektavimas ir gamyba, visų pirma 
siekiant palengvinti EEĮ atliekų, jų 
komponentų ir medžiagų pakartotinį 
naudojimą, išmontavimą ir atgavimą. Šios 
priemonės neturi kliudyti Bendrijos rinkai 
tinkamai veikti. Tokiu atveju valstybės 
narės imasi adekvačių priemonių, kad 
gamintojai, taikydami išskirtinius 
projektavimo ypatumus arba vykdydami 
gamybos procesus, neužkirstų kelio 
pakartotiniam EEĮ atliekų panaudojimui, 
išskyrus atvejus, kai tokie išskirtiniai 
projektavimo ypatumai ar gamybos 
procesai turi išskirtinių privalumų, 
pavyzdžiui, aplinkos apsaugos ir (arba) 
saugumo reikalavimų srityje.

Or. en
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Pakeitimas 114
Chris Davies

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, laikydamosi Bendrijos 
produktus reglamentuojančių teisės 
aktų, įskaitant Direktyvą 2005/32/EB dėl 
ekologinio projektavimo, skatina priimti 
priemones, kuriomis skatinamas elektros ir 
elektroninės įrangos projektavimas ir 
gamyba , visų pirma siekiant palengvinti 
EEĮ atliekų, jų komponentų ir medžiagų 
pakartotinį naudojimą, išmontavimą ir 
naudojimą. Šios priemonės neturi kliudyti 
Bendrijos rinkai tinkamai veikti. Tokiu 
atveju valstybės narės imasi adekvačių 
priemonių, kad gamintojai, taikydami 
išskirtinius projektavimo ypatumus arba 
vykdydami gamybos procesus, neužkirstų 
kelio pakartotiniam EEĮ atliekų 
panaudojimui, išskyrus atvejus, kai tokie 
išskirtiniai projektavimo ypatumai ar 
gamybos procesai turi išskirtinių 
privalumų, pavyzdžiui, aplinkos apsaugos 
ir (arba) saugumo reikalavimų srityje.

Valstybės narės, laikydamosi Bendrijos 
produktus reglamentuojančių teisės 
aktų, įskaitant Direktyvą 2005/32/EB dėl 
ekologinio projektavimo, skatina 
gamintojų ir perdirbėjų bendradarbiavimą 
ir skatina priimti priemones, kuriomis 
skatinamas elektros ir elektroninės įrangos 
projektavimas ir gamyba, visų pirma 
siekiant palengvinti EEĮ atliekų, jų 
komponentų ir medžiagų pakartotinį 
naudojimą, išmontavimą ir atgavimą. Šios 
priemonės neturi kliudyti Bendrijos rinkai 
tinkamai veikti. Tokiu atveju valstybės 
narės imasi adekvačių priemonių, kad 
gamintojai, taikydami išskirtinius 
projektavimo ypatumus arba vykdydami 
gamybos procesus, neužkirstų kelio 
pakartotiniam EEĮ atliekų panaudojimui, 
išskyrus atvejus, kai tokie išskirtiniai 
projektavimo ypatumai ar gamybos 
procesai turi išskirtinių privalumų, 
pavyzdžiui, aplinkos apsaugos ir (arba) 
saugumo reikalavimų srityje.

Or. en

Pagrindimas

Article 4 (Product design) was added to the original directive by Parliament and was 
intended generally to improve the ecodesign of products and specifically to counter the threat 
to remanufacturers of printer cartridges 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 Commission should facilitate this cooperation, as product designers generally 
design their products for the entire EU internal market.
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Pakeitimas 115
Michail Tremopoulos

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės patvirtina atitinkamas 
priemones, kad EEĮ atliekos kuo rečiau 
būtų šalinamos kaip nerūšiuotos 
komunalinės atliekos ir būtų pasiektas 
aukštas atskiro EEĮ, visų pirma šaldymo ir 
užšaldymo įrenginių, kuriuose yra ozono 
sluoksnį ardančių medžiagų ir fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių medžiagų, 
atliekų surinkimo lygis.

1. Valstybės narės patvirtina atitinkamas 
priemones, kad EEĮ atliekos kuo rečiau 
būtų šalinamos, o ateityje išvis nebūtų 
šalinamos kaip nerūšiuotos komunalinės 
atliekos ir būtų pasiektas aukštas atskiro 
EEĮ, visų pirma šaldymo ir užšaldymo 
įrenginių, kuriuose yra ozono sluoksnį 
ardančių medžiagų ir fluorintų šiltnamio 
efektą sukeliančių medžiagų, lempų, kurių 
sudėtyje yra gyvsidabrio, ir smulkių 
prietaisų atliekų surinkimo lygis.

Or. en

Pagrindimas

Nepakanka paraginti valstybes nares mažinti nerūšiuotų EEĮ atliekų šalinimą; ateityje tokio 
šalinimo turėtų išvis nelikti. Siekiant šio tikslo, pirmenybę reikėtų teikti ne vien tik tam 
tikriems šaldymo ir užšaldymo įrangos tipams, bet ir lempoms, kurių sudėtyje yra 
gyvsidabrio, ir smulkiems prietaisams, kuriuose dažnai yra pavojingų medžiagų, baterijų ar 
akumuliatorių, nes labai tikėtina, kad jie pateks į šiukšlių dėžę, jei nebus aiškiai nurodyta 
kitaip.

Pakeitimas 116
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės patvirtina atitinkamas 
priemones, kad EEĮ atliekos kuo rečiau
būtų šalinamos kaip nerūšiuotos 
komunalinės atliekos ir būtų pasiektas 
aukštas atskiro EEĮ, visų pirma šaldymo ir 
užšaldymo įrenginių, kuriuose yra ozono 
sluoksnį ardančių medžiagų ir fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių medžiagų, 

1. Valstybės narės patvirtina atitinkamas 
priemones, kad EEĮ atliekos nebūtų
šalinamos kaip nerūšiuotos komunalinės 
atliekos ir būtų pasiektas aukštas atskiro
EEĮ, visų pirma šaldymo ir užšaldymo 
įrenginių, kuriuose yra ozono sluoksnį 
ardančių medžiagų ir fluorintų šiltnamio 
efektą sukeliančių medžiagų, lempų, kurių 
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atliekų surinkimo lygis. sudėtyje yra gyvsidabrio, ir smulkių 
prietaisų atliekų surinkimo lygis.

Or. de

Pagrindimas

Smulkūs prietaisai ir lempos yra būtent tokios įrangos rūšys, kurios dažnai šalinamos kaip 
nerūšiuojamos komunalinės atliekos. Todėl svarbu, kad į priemones, kuriomis neleidžiama 
šalinti EEĮ kaip nerūšiuojamų komunalinių atliekų, būtų taip pat įtraukti smulkūs prietaisai ir 
lempos, kurių sudėtyje yra gyvsidabrio.

Pakeitimas 117
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Justas Vincas 
Paleckis, Vittorio Prodi, Karin Kadenbach, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Vladko 
Todorov Panayotov 

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės patvirtina atitinkamas 
priemones, kad EEĮ atliekos kuo rečiau 
būtų šalinamos kaip nerūšiuotos 
komunalinės atliekos ir būtų pasiektas 
aukštas atskiro EEĮ, visų pirma šaldymo ir 
užšaldymo įrenginių, kuriuose yra ozono 
sluoksnį ardančių medžiagų ir fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių medžiagų, 
atliekų surinkimo lygis.

1. Valstybės narės patvirtina atitinkamas 
priemones, kad EEĮ atliekos kuo rečiau 
būtų šalinamos kaip nerūšiuotos 
komunalinės atliekos ir būtų pasiektas 
aukštas atskiro EEĮ, visų pirma šaldymo ir 
užšaldymo įrenginių, kuriuose yra ozono 
sluoksnį ardančių medžiagų ir fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių medžiagų, 
lempų, kurių sudėtyje yra gyvsidabrio, ir 
smulkių prietaisų atliekų surinkimo lygis.

Or. en

Pagrindimas

Tai, kas taikoma šaldymo ir užšaldymo įrangai, taip pat turėtų būti taikoma lempoms, kurių 
sudėtyje yra gyvsidabrio, ir smulkiems prietaisams. Šiuo metu atskirai surenkama 
nepakankamai šaldymo ir užšaldymo įrangos, lempų, kurių sudėtyje yra gyvsidabrio, ir 
smulkių prietaisų, todėl reikia paskatinti valstybes nares gerinti surinkimo rodiklius šiose 
konkrečiose srityse. Visoje šioje įrangoje yra pavojingų medžiagų ir ypač lempos ir smulkūs 
prietaisai dažniausiai patenka į šiukšlių dėžes. Smulkiuose prietaisuose dažnai yra vertingų 
medžiagų, kurias reikia perdirbti.
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Pakeitimas 118
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės patvirtina atitinkamas 
priemones, kad EEĮ atliekos kuo rečiau 
būtų šalinamos kaip nerūšiuotos 
komunalinės atliekos ir būtų pasiektas 
aukštas atskiro EEĮ, visų pirma šaldymo ir 
užšaldymo įrenginių, kuriuose yra ozono 
sluoksnį ardančių medžiagų ir fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių medžiagų, 
atliekų surinkimo lygis.

1. Kad būtų pasiektas aukštas atskiro EEĮ, 
šaldymo ir užšaldymo įrenginių, kuriuose 
yra ozono sluoksnį ardančių medžiagų ir 
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių 
medžiagų, lempų, kurių sudėtyje yra 
gyvsidabrio ir smulkių prietaisų atliekų 
surinkimo ir tinkamo visų tipų EEĮ 
atliekų tvarkymo lygis, valstybės narės 
užtikrina, kad visos EEĮ atliekos būtų 
surenkamos atskirai ir nebūtų maišomos 
su bendromis ar nerūšiuotomis namų 
ūkio atliekomis ir kad neapdorotos EEĮ 
atliekos nebūtų gabenamos į sąvartynus 
ar deginimo įrengimus.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad namų ūkių EEĮ atliekos, ypač smulkūs prietaisai, 
nepatektų į nerūšiuotas namų ūkių atliekas. To būtų galima pasiekti priimant atitinkamas 
priemones, kuriomis būtų nedelsiant mažinamas EEĮ kaip nerūšiuotų namų ūkių atliekų 
šalinimas, numatant ateityje tai uždrausti. 

Į įrangos, kurios sudėtyje yra ozono sluoksnį ardančių medžiagų ir fluorintų medžiagų, 
atliekas reikėtų atkreipti ypatingą dėmesį. Tai užtikrins, kad šie prietaisai, kuriuos dėl jų 
sudėtyje esančių medžiagų savybių reikia apdoroti specialiu būdu, patektų į atskirą jų atliekų 
srautą.

Pakeitimas 119
Andres Perello Rodriguez

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) platintojai, siūlydami 3 kategorijos 
produktą, yra atsakingi už užtikrinimą, 
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kad tokias atliekas būtų galima grąžinti 
platintojui bent jau nemokamai, jei įranga 
yra atitinkamo tipo ir atliko tokias pačias 
funkcijas, kaip ir siūloma įranga, net jei ir 
neįsigyjamas naujas tokio tipo produktas;

Or. en

Pakeitimas 120
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. valstybės narės gali paskirti 
operatorius EEĮ atliekoms iš privačių 
namų ūkių surinkti, ir užtikrina, kad 
surinkimo objektuose laikomos EEĮ 
atliekos būtų perduotos gamintojams ar jų 
vardu veikiančioms trečiosioms šalims 
arba kad jos būtų parengtos 
pakartotiniam panaudojimui, 
paskirtosioms įstaigoms ar įmonėms.

Or. en

Pagrindimas

Kad valstybės narės galėtų pasiekti reikalaujamų plataus užmojo tikslų, joms suteikiama 
galimybė priskirti EEĮ atliekų surinkimą reikiamiems suinteresuotiems asmenims. Šis 
pakeitimas užtikrins, kad būtų galima pasiekti platesnio užmojo tikslų.

Pakeitimas 121
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pristatantiems naują produktą 
platintojams tenka atsakomybė užtikrinti, 
kad tokias atliekas bus galima grąžinti 
platintojui bent jau nemokamai pagal 

b) pristatantiems naują produktą 
platintojams tenka atsakomybė užtikrinti, 
kad tokias atliekas bus galima grąžinti 
platintojui bent jau nemokamai pagal 
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principą „vienas už vieną“, jei tik įranga 
yra tos pačios rūšies ir atlieka tas pačias 
funkcijas kaip ir pristatytoji įranga. 
Valstybės narės gali nesilaikyti šios 
nuostatos, jei jos užtikrina, kad dėl to 
galutiniam EEĮ atliekų turėtojui nebus 
sunkiau jas grąžinti ir kad galutinis 
turėtojas galės naudotis šiomis atliekų 
surinkimo sistemomis nemokamai. 
Pasinaudojusios šia nuostata valstybės 
narės apie tai praneša Komisijai;

principą „vienas už vieną“, jei tik įranga 
yra tos pačios rūšies ir atlieka tas pačias 
funkcijas kaip ir pristatytoji įranga. 
Platintojai, turintys daugiau nei 1500 m2

prekybinio ploto, yra atsakingi už 
užtikrinimą, kad vartotojai galėtų 
platintojui grąžinti EEĮ atliekas bent jau 
nemokamai, ir turi tam skirtas vandeniui 
nelaidžias surinkimo ir saugojimo vietas.
Valstybės narės gali nesilaikyti šios 
nuostatos, jei jos užtikrina, kad dėl to 
galutiniam EEĮ atliekų turėtojui nebus 
sunkiau jas grąžinti ir kad galutinis 
turėtojas galės naudotis šiomis atliekų 
surinkimo sistemomis nemokamai. 
Pasinaudojusios šia nuostata valstybės 
narės apie tai praneša Komisijai;

Or. en

Pagrindimas

Kad būtų geriau surenkamos EEĮ atliekos, ypač smulkiausieji prietaisai, kurių dažnai atgal 
nepriima pagal dabartinį vienas už vieną“ principą, reikėtų  įstatymu paraginti stambiuosius 
platintojus vykdyti surinkimo punktų veiklą. Tai žymiai palengvintų surinkimą, nes padaugėtų 
surinkimo punktų, o nebetinkamos naudoti EEĮ grąžinimas galutiniams vartotojams taptų 
daug paprastesnis.

Pakeitimas 122
Michail Tremopoulos

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pristatantiems naują produktą 
platintojams tenka atsakomybė užtikrinti, 
kad tokias atliekas bus galima grąžinti 
platintojui bent jau nemokamai pagal 
principą „vienas už vieną“, jei tik įranga 
yra tos pačios rūšies ir atlieka tas pačias 
funkcijas kaip ir pristatytoji įranga. 
Valstybės narės gali nesilaikyti šios 
nuostatos, jei jos užtikrina, kad dėl to 
galutiniam EEĮ atliekų turėtojui nebus 

b) pristatantiems naują produktą 
platintojams tenka atsakomybė užtikrinti, 
kad tokias atliekas bus galima grąžinti 
platintojui bent jau nemokamai pagal 
principą „vienas už vieną“, jei tik įranga 
yra tos pačios rūšies ir atlieka tas pačias 
funkcijas kaip ir pristatytoji įranga. EEĮ 
platintojai, turintys daugiau nei 1500 m2

prekybinio ploto, yra atsakingi už 
užtikrinimą, kad vartotojai galėtų 
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sunkiau jas grąžinti ir kad galutinis 
turėtojas galės naudotis šiomis atliekų 
surinkimo sistemomis nemokamai. 
Pasinaudojusios šia nuostata valstybės 
narės apie tai praneša Komisijai;

platintojui grąžinti EEĮ atliekas 
nemokamai, ir turi tam skirtas vandeniui 
nelaidžias surinkimo ir saugojimo vietas.
Valstybės narės gali nesilaikyti šios 
nuostatos, jei jos užtikrina, kad dėl to 
galutiniam EEĮ atliekų turėtojui nebus 
sunkiau jas grąžinti ir kad galutinis 
turėtojas galės naudotis šiomis atliekų 
surinkimo sistemomis nemokamai. 
Pasinaudojusios šia nuostata valstybės 
narės apie tai praneša Komisijai;

Or. en

Pagrindimas

Platintojų taikomos grąžinimo „vienas už vieną“ principu sistemos nepakanka. Galima būtų 
žymiai pagerinti surinkimo rodiklius, jei vartotojai galėtų atnešti EEĮ atliekas bet kuriam 
stambiam platintojui.

Pakeitimas 123
Julie Girling

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pristatantiems naują produktą 
platintojams tenka atsakomybė užtikrinti, 
kad tokias atliekas bus galima grąžinti 
platintojui bent jau nemokamai pagal 
principą „vienas už vieną“, jei tik įranga 
yra tos pačios rūšies ir atlieka tas pačias 
funkcijas kaip ir pristatytoji įranga. 
Valstybės narės gali nesilaikyti šios 
nuostatos, jei jos užtikrina, kad dėl to 
galutiniam EEĮ atliekų turėtojui nebus 
sunkiau jas grąžinti ir kad galutinis 
turėtojas galės naudotis šiomis atliekų 
surinkimo sistemomis nemokamai. 
Pasinaudojusios šia nuostata valstybės 
narės apie tai praneša Komisijai;

b) pristatantiems naują produktą 
platintojams tenka atsakomybė užtikrinti, 
kad tokias atliekas bus galima grąžinti 
platintojui bent jau nemokamai arba už 
tam tikrą platintojo sumokamą atlygį 
pagal principą „vienas už vieną“, jei tik 
įranga yra tos pačios rūšies ir atlieka tas 
pačias funkcijas kaip ir pristatytoji įranga.
Valstybės narės gali nesilaikyti šios 
nuostatos, jei jos užtikrina, kad dėl to 
galutiniam EEĮ atliekų turėtojui nebus 
sunkiau jas grąžinti ir kad galutinis
turėtojas galės naudotis šiomis atliekų 
surinkimo sistemomis nemokamai. 
Pasinaudojusios šia nuostata valstybės 
narės apie tai praneša Komisijai;

Or. en
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Pagrindimas

Užtikrinus, kad vartotojai atgaus tam tikrą pinigų sumą už platintojams grąžintas EEĮ 
atliekas, surinkimo rodikliai žymiai pagerėtų. Tai taip pat galėtų būti naudinga gamintojams, 
kurie gautų perdirbti daugiau EEĮ atliekų.

Pakeitimas 124
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Iki 2013 m. valstybės narės įgyvendina 
EEĮ atliekų surinkimo gerinimo planą, 
kad pagerėtų visų rūšių EEĮ atliekų 
surinkimas iš namų ūkių, ir didina 
surinkimo schemų veiksmingumą. 
Surinkimo gerinimo planas sąlygoja, kad 
būtų pasiektas surinkimo rodiklis, jokiu 
būdu ne mažesnis nei nustatyta 
7 straipsnyje. Surinkimo gerinimo planas 
peržiūrimas kas treji metai, o Komisijai 
teikiamos reguliarios ataskaitos. Į tokį 
gerinimo planą reikėtų įtraukti 
reguliarius tyrimus, kuriais vertinamos 
surinkimo schemos, EEĮ, kurią galima 
perdirbti, ir didėjantis EEĮ atliekų 
potencialas valstybės narės lygmeniu.

Or. en

Pagrindimas

Privalomas gerinimo planas valstybių narių lygmeniu – pats geriausias būdas pagerinti 
žinias apie EEĮ atliekų srautus ir užtikrinti geresnę stebėseną ir geresnius rezultatus.
Įpareigojimas teikti ataskaitą Komisijai ne tik dėl paties plano, bet ir dėl pasiektų rezultatų –
tai būdas pasiekti, kad planas taptų veiksmų pagrindu, o ne tik gerų ketinimų sąrašu.
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Pakeitimas 125
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės uždraudžia neapdorotų 
atskirai surinktų EEĮ atliekų šalinimą.

1. Valstybės narės uždraudžia ir 
kontroliuoja neapdorotų atskirai surinktų 
EEĮ atliekų šalinimą.

Or. en

Pagrindimas

Reikalinga stebėsenos sistema siekiant išvengti atskirai surinktų ir neapdorotų EEĮ atliekų 
šalinimo.

Pakeitimas 126
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Jo Leinen, 
Vittorio Prodi, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Michail Tremopoulos, Vladko Todorov 
Panayotov 

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad atskirai 
surenkamos EEĮ atliekos būtų renkamos ir 
vežamos taip, kad jas būtų kuo lengviau 
pakartotinai naudoti bei perdirbti ir kad 
kuo geriau būtų izoliuojamos pavojingos 
medžiagos.

2. Valstybės narės užtikrina, kad atskirai 
surenkamos EEĮ atliekos būtų renkamos ir 
vežamos taip, kad jas būtų kuo lengviau 
pakartotinai naudoti bei perdirbti ir kad 
kuo geriau būtų izoliuojamos pavojingos 
medžiagos. Siekiant kuo labiau padidinti 
pakartotinį visos įrangos panaudojimą 
valstybės narės užtikrina, kad prieš bet 
kokį vežimą, naudojant surinkimo 
sistemas, surinkimo punktuose galima 
atskirti pakartotinai naudojamą įrengą 
nuo atskirai surenkamų EEĮ atliekų. 

Or. en

Pagrindimas

Yra retas atvejis, kai pakartotinai naudojama įranga atskirai surenkama , taigi reikia 
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valstybėms narėms teikti paramą siekiant padidinti surinkimo lygį šiose konkrečiose srityse, 
taip pat teikti pirmenybę visos įrangos pakartotinam panaudojimui (EEį atliekų direktyvos 
buvusio 7 straipsnio 1 dalis) taikant konkrečias priemones šioje srityje. Siekiant suteikti 
pirmenybę visos įrangos pakartotinam panaudojimui, geriausias būdas yra  atrinkti ir atskirti 
galimus pakartotinai panaudoti elementus, kiek įmanoma ankstesniame etape. Tai apsaugos 
jų kokybę ir kiek įmanoma labiau padidins potencialų EEĮ atliekų panaudojimą.

Pakeitimas 127
Michail Tremopoulos

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeisdamos 5 straipsnio 1 dalies, 
valstybės narės užtikrina, kad gamintojai 
arba jų vardu veikiančios trečiosios šalys 
pasiektų minimalų 65 % atliekų 
surinkimo lygį. Surinkimo lygis 
apskaičiuojamas remiantis atitinkamais 
metais toje valstybėje pagal 5 ir 6 
straipsnius surinktų EEĮ atliekų bendru 
svoriu, išreikštu elektros ir elektroninės 
įrangos, per dvejus ankstesnius metus 
pateiktos tos valstybės narės rinkai, 
vidutinio svorio procentine dalimi. Šis 
atliekų surinkimo lygis nuo 2016 m. 
pasiekiamas kasmet.

1. Nepažeisdamos 5 straipsnio 1 dalies, 
valstybės narės užtikrina, kad iki 2016 m. 
bus surenkama mažiaužiai 85% valstybėje 
narėje surinktų EEĮ atliekų.

Valstybės narės užtikrina, kad 2013 –
2016 m. laikotarpiu EEĮ surinktų atliekų 
kiekis palaipsniui augtų. Valstybės narės 
praneša Komisijai apie veiksmus, kurių 
ketina imtis ne vėliau kaip [...*]
Siekdamos dokumentais pagrįsti 
rezultatus, susijusius su minimaliu atliekų 
surinkimo lygiu valstybės narės užtikrina, 
kad informacija dėl EEĮ atliekų kiekio, 
kurios:
– buvo parengtos pakartotiniam 
naudojimui ar bet kurio veikėjo nusiųstos 
apdorojimo punktams ir apdorotos pagal 
8 straipsnį,
– buvo grąžintos į surinkimo punktus 
pagal 5 straipsnio 2 dalies a punktą;
– buvo grąžintos platintojams pagal 5 
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straipsnio 2 dalies b punktą,
– kurias atskirai surinko ir apdorojo 
gamintojai ar jų vardu veikiančios 
trečiosios šalys,
– arba kurios buvo kito EEĮ atliekų 
tvarkytojo atskirai surinktos ir apdorotos 
kitu būdu
yra nemokamai perduodama valstybei 
narei pagal šios direktyvos 16 straipsnį.
*data įrašoma praėjus 18 mėnesių po 
įsigaliojimo

Or. en

Pagrindimas

Valstybė narė privalo atsakyti už tai, kad būtų pasiekta surinkimo norma. Gamintojai negali 
kontroliuoti kitų veikėjų atliekamo surinkimo. Taip pat negalima individualiems 
gamintojams nustatyti kolektyvinės nacionalinės normos.

Norma, taikoma kiekvienai valstybei narei, turėtų būti mažiausiai 85% susidarančių EEĮ 
atliekų (tai atitinka 65%, kuriuos nustatė Komisija: statistiškai 85% iš 80% EEĮ sudarančių 
atliekų).

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeisdamos 5 straipsnio 1 dalies, 
valstybės narės užtikrina, kad gamintojai 
arba jų vardu veikiančios trečiosios šalys 
pasiektų minimalų 65 % atliekų surinkimo 
lygį. Surinkimo lygis apskaičiuojamas 
remiantis atitinkamais metais toje 
valstybėje pagal 5 ir 6 straipsnius surinktų 
EEĮ atliekų bendru svoriu, išreikštu 
elektros ir elektroninės įrangos, per dvejus
ankstesnius metus pateiktos tos valstybės 
narės rinkai, vidutinio svorio procentine 
dalimi. Šis atliekų surinkimo lygis nuo 
2016 m. pasiekiamas kasmet.

1. Nepažeisdamos 5 straipsnio 1 dalies, 
valstybės narės užtikrina, kad gamintojai 
arba jų vardu veikiančios trečiosios šalys 
2016 m. pasiektų minimalų 40% atliekų 
surinkimo lygį, 2020 m. padidindami jį iki 
65%. Surinkimo lygis apskaičiuojamas 
remiantis atitinkamais metais toje 
valstybėje pagal 5 ir 6 straipsnius surinktų 
EEĮ atliekų bendru svoriu, išreikštu 
elektros ir elektroninės įrangos, per trejus 
ankstesnius metus pateiktos tos valstybės 
narės rinkai, vidutinio svorio procentine 
dalimi. Šis atliekų surinkimo lygis nuo 
2016 m. pasiekiamas kasmet.
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Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 129
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeisdamos 5 straipsnio 1 dalies, 
valstybės narės užtikrina, kad gamintojai 
arba jų vardu veikiančios trečiosios šalys 
pasiektų minimalų 65 % atliekų surinkimo 
lygį. Surinkimo lygis apskaičiuojamas 
remiantis atitinkamais metais toje 
valstybėje pagal 5 ir 6 straipsnius surinktų 
EEĮ atliekų bendru svoriu, išreikštu 
elektros ir elektroninės įrangos, per 
dvejus ankstesnius metus pateiktos tos 
valstybės narės rinkai, vidutinio svorio 
procentine dalimi. Šis atliekų surinkimo 
lygis nuo 2016 m. pasiekiamas kasmet.

1. Nepažeisdamos 5 straipsnio 1 dalies, 
valstybės narės užtikrina, kad iki 2016 m. 
bus surenkama mažiaužiai 85% valstybėje 
narėje surinktų EEĮ atliekų. Valstybė 
narė užtikrina, kad 2011 m. EEĮ atliekų 
bus surinkta mažiausiai 4 kg. vienam 
žmogui. Valstybės narės užtikrina, kad 
2012–2016 m. laikotarpiu EEĮ surinktų 
atliekų kiekis palaipsniui augtų. Atliekų 
surinkimo normų laikomasi kasmet.
Valstybės narės, jei yra iš tikrųjų 
motyvuotos, nustato platesnio užmojo 
individualias normas ir šiuo atveju apie 
tai praneša Komisijai.

Or. en

Pakeitimas 130
José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeisdamos 5 straipsnio 1 dalies, 1. Nepažeisdamos 5 straipsnio 1 dalies, 
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valstybės narės užtikrina, kad gamintojai 
arba jų vardu veikiančios trečiosios šalys 
pasiektų minimalų 65 % atliekų 
surinkimo lygį. Surinkimo lygis 
apskaičiuojamas remiantis atitinkamais 
metais toje valstybėje pagal 5 ir 6 
straipsnius surinktų EEĮ atliekų bendru 
svoriu, išreikštu elektros ir elektroninės 
įrangos, per dvejus ankstesnius metus 
pateiktos tos valstybės narės rinkai, 
vidutinio svorio procentine dalimi. Šis 
atliekų surinkimo lygis nuo 2016 m. 
pasiekiamas kasmet.

valstybės narės užtikrina, kad iki 2016 m. 
bus surenkama mažiaužiai 85% valstybėje 
narėje sukauptų EEĮ atliekų. Surinkimo 
lygis apskaičiuojamas remiantis 
atitinkamais metais toje valstybėje pagal 5 
ir 6 straipsnius surinktų EEĮ atliekų bendru 
svoriu, išreikštu elektros ir elektroninės 
įrangos, per dvejus ankstesnius metus 
pateiktos tos valstybės narės rinkai, 
vidutinio svorio procentine dalimi. Šis 
atliekų surinkimo lygis nuo 2016 m. 
pasiekiamas kasmet.

Or. en

Pagrindimas

Nustatydama 65% atliekų surinkimo normą pagal vidutinį svorį Komisija de facto leidžia, kad 
kai kurios EEĮ atliekos nebūtų surenkamos oficialiais būdais, ir jos neprivalo būti tinkamai 
apdorojamos. Taigi kyla pavojus, kad bus nesirūpinama lengvesne ir smulkesne įranga, ir 
dėmesys sutelkiamas tik į sunkesnius, didesnius įrenginius.

Pakeitimas 131
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeisdamos 5 straipsnio 1 dalies, 
valstybės narės užtikrina, kad gamintojai 
arba jų vardu veikiančios trečiosios šalys
pasiektų minimalų 65 % atliekų surinkimo 
lygį. Surinkimo lygis apskaičiuojamas 
remiantis atitinkamais metais toje 
valstybėje pagal 5 ir 6 straipsnius surinktų 
EEĮ atliekų bendru svoriu, išreikštu 
elektros ir elektroninės įrangos, per dvejus
ankstesnius metus pateiktos tos valstybės 
narės rinkai, vidutinio svorio procentine 
dalimi. Šis atliekų surinkimo lygis nuo 
2016 m. pasiekiamas kasmet.

1. Nepažeisdamos 5 straipsnio 1 dalies, 
valstybės narės užtikrina, kad būtų
pasiektas minimalus 85% atliekų 
surinkimo lygis. Surinkimo lygis 
apskaičiuojamas remiantis atitinkamais 
metais toje valstybėje pagal 5 ir 6 
straipsnius surinktų EEĮ atliekų bendru,
kiekvienoje iš I priede nurodytų įrangos 
kategorijų, svoriu, išreikštu elektros ir 
elektroninės įrangos, kiekvienoje iš I 
priede nurodytų įrangos kategorijų, per 
trejus ankstesnius metus pateiktos tos 
valstybės narės rinkai, vidutinio svorio 
procentine dalimi. Šis atliekų surinkimo 
lygis nuo 2016 m. pasiekiamas kasmet.
Nuo 2013 m. iki 2015 m. pabaigos 
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valstybės narės užtikrina, kad taikant tokį 
patį skaičiavimo metodą kasmet būtų 
pasiektas minimalus 45 % atliekų 
surinkimo lygis.

Or. de

Pagrindimas

Tik atskirai skaičiuojant kiekvienos kategorijos surinkimo lygį, galima užtikrinti smulkios 
įrangos surinkimo lygį. Jei įrangos kategorijos neišskiriamos, tik didelė ir sunki įranga bus 
įtraukiama į panaudojimo procesą. Smulki įranga ir toliau bus naikinama kartu su buitinėmis 
atliekomis bei ji bus deginama. Didelis deginamos smulkios įrangos kiekis yra pavojingas 
žmonių ir gyvūnų sveikatai bei aplinkai ir yra bereikalingas išteklių naudojimas.

Pakeitimas 132
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeisdamos 5 straipsnio 1 dalies, 
valstybės narės užtikrina, kad gamintojai 
arba jų vardu veikiančios trečiosios šalys 
pasiektų minimalų 65 % atliekų surinkimo 
lygį. Surinkimo lygis apskaičiuojamas 
remiantis atitinkamais metais toje 
valstybėje pagal 5 ir 6 straipsnius surinktų 
EEĮ atliekų bendru svoriu, išreikštu 
elektros ir elektroninės įrangos, per dvejus
ankstesnius metus pateiktos tos valstybės 
narės rinkai, vidutinio svorio procentine 
dalimi. Šis atliekų surinkimo lygis nuo 
2016 m. pasiekiamas kasmet. 

1. Nepažeisdamos 5 straipsnio 1 dalies, 
valstybės narės užtikrina, kad būtų 
pasiektas minimalus 55% atliekų 
surinkimo lygis. Surinkimo lygis 
apskaičiuojamas remiantis atitinkamais 
metais toje valstybėje pagal 5 ir 6 
straipsnius surinktų EEĮ atliekų bendru 
svoriu, išreikštu elektros ir elektroninės 
įrangos, per trejus ankstesnius metus 
pateiktos tos valstybės narės rinkai, 
vidutinio svorio procentine dalimi. Šis 
atliekų surinkimo lygis nuo 2016 m. 
pasiekiamas kasmet. Nuo 2013 m. iki 
2015 m. pabaigos valstybės narės 
užtikrina, kad taikant tokį patį 
skaičiavimo metodą kasmet būtų pasiektas 
minimalus 45 % atliekų surinkimo lygis. 

Or. de

Pagrindimas

Remiantis duomenimis ir turimais apskaičiavimais yra sunku pasiekti minimalų atliekų 
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surinkimo 65% lygį. Pavyzdžiui Vokietijoje yra prieinami vieninteliai 2006 m. duomenys, 
susiję su EEĮ atliekų registravimu, pakartotiniu naudojimu ir apdorojimu. Jais nurodomas 
41% atliekų surinkimo lygis (apskaičiuotas atsižvelgiant į tais pačiais metais į rinką pateiktos 
įrangos kiekį). Nustatytas surinkimo lygis turėtų būti paremtas turimomis žiniomis ir 
statistiniais duomenimis apie EEĮ atliekų surinkimo tvarką. 55% atliekų surinkimo lygis yra 
plataus užmojo, tačiau jį galima pasiekti.

Pakeitimas 133
Chris Davies

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeisdamos 5 straipsnio 1 dalies, 
valstybės narės užtikrina, kad gamintojai 
arba jų vardu veikiančios trečiosios šalys 
pasiektų minimalų 65 % atliekų surinkimo 
lygį. Surinkimo lygis apskaičiuojamas 
remiantis atitinkamais metais toje 
valstybėje pagal 5 ir 6 straipsnius surinktų 
EEĮ atliekų bendru svoriu, išreikštu 
elektros ir elektroninės įrangos, per dvejus 
ankstesnius metus pateiktos tos valstybės 
narės rinkai, vidutinio svorio procentine 
dalimi. Šis atliekų surinkimo lygis nuo 
2016 m. pasiekiamas kasmet.

1. Nepažeisdamos 5 straipsnio 1 dalies, 
valstybės narės užtikrina, kad būtų 
pasiektas minimalus 75% atliekų 
surinkimo lygis. Surinkimo lygis 
apskaičiuojamas remiantis atitinkamais 
metais toje valstybėje pagal 5 ir 6 
straipsnius surinktų EEĮ atliekų bendru 
svoriu, išreikštu elektros ir elektroninės 
įrangos, per dvejus ankstesnius metus 
pateiktos tos valstybės narės rinkai, 
vidutinio svorio procentine dalimi. Šis 
atliekų surinkimo lygis nuo 2016 m. 
pasiekiamas kasmet.  Nuo 2013 m. iki 
2015 m. pabaigos valstybės narės 
užtikrina, kad, taikant tokį patį 
skaičiavimo metodą, kas mėnesį būtų 
pasiektas minimalus 50% atliekų 
surinkimo lygis.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama padidinti pranešėjo pasiūlytų normų mastą.
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Pakeitimas 134
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeisdamos 5 straipsnio 1 dalies, 
valstybės narės užtikrina, kad gamintojai 
arba jų vardu veikiančios trečiosios šalys 
pasiektų minimalų 65 % atliekų 
surinkimo lygį. Surinkimo lygis 
apskaičiuojamas remiantis atitinkamais 
metais toje valstybėje pagal 5 ir 6 
straipsnius surinktų EEĮ atliekų bendru 
svoriu, išreikštu elektros ir elektroninės 
įrangos, per dvejus ankstesnius metus
pateiktos tos valstybės narės rinkai, 
vidutinio svorio procentine dalimi. Šis 
atliekų surinkimo lygis nuo 2016 m. 
pasiekiamas kasmet.

1. Nepažeisdamos 5 straipsnio 1 dalies, 
valstybės narės užtikrina, kad iki 2016 m. 
bus surenkama mažiaužiai 85% 
valstybėje narėje surinktų EEĮ atliekų. 
Valstybės narės užtikrina, kad 2012–
2016 m. laikotarpiu EEĮ surinktų atliekų 
kiekis palaipsniui didėtų. Iki 2012 m. 
valstybės narės pristatys Komisijai savo 
gerinimo planus.

Valstybė narė užtikrina, kad 2011 m. EEĮ 
atliekų bus surinkta mažiausiai 4 kg. 
vienam žmogui.
Atliekų surinkimo normų turėtų būti 
siekiama kasmet.
Valstybės narės, jei yra iš tikrųjų 
motyvuotos, nustato platesnio užmojo 
individualias normas ir šiuo atveju apie 
tai praneša Komisijai.
Pagal 8 straipsnį apdorotų EEĮ atliekų 
kiekis, įskaitant paruoštą pakartotiniam 
naudojimui, turėtų būti laikomas metiniu 
surinktų EEĮ atliekų kiekiu.
Siekdamos dokumentais pagrįsti 
rezultatus, susijusius su minimaliu atliekų 
surinkimo lygiu, valstybės narės užtikrina, 
kad informacija dėl atliekų, paruoštų 
pakartotiniam naudojimui ar bet kurio 
kito veikėjo nusiųstų apdorojimo įmonėms 
ir apdorotų pagal 8 straipsnį, kiekio bus 
perduota valstybei narei pagal šios 
direktyvos 16 straipsnį.

Or. en
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Pagrindimas

Taikomi skirtingi surinkimo normų apskaičiavimo metodai.

Pakeitimas 135
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Corinne 
Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeisdamos 5 straipsnio 1 dalies, 
valstybės narės užtikrina, kad gamintojai 
arba jų vardu veikiančios trečiosios šalys 
pasiektų minimalų 65 % atliekų 
surinkimo lygį. Surinkimo lygis 
apskaičiuojamas remiantis atitinkamais 
metais toje valstybėje pagal 5 ir 6 
straipsnius surinktų EEĮ atliekų bendru 
svoriu, išreikštu elektros ir elektroninės 
įrangos, per dvejus ankstesnius metus 
pateiktos tos valstybės narės rinkai, 
vidutinio svorio procentine dalimi. Šis 
atliekų surinkimo lygis nuo 2016 m. 
pasiekiamas kasmet.

1. Nepažeisdamos 5 straipsnio 1 dalies, 
valstybės narės užtikrina, kad iki 2016 m. 
bus surenkama mažiaužiai 85% valstybėje 
narėje sukauptų EEĮ atliekų.

Valstybės narės užtikrina, kad 2012–
2016 m. laikotarpiu EEĮ surinktų atliekų 
kiekis palaipsniui didėtų. Iki 2011 m. 
valstybės narės pristatys Komisijai savo 
gerinimo planus.
Valstybė narė užtikrina, kad 2011 m. EEĮ 
atliekų bus surinkta mažiausiai 4 kg. 
vienam žmogui. 
Atliekų surinkimo normų turėtų būti 
siekiama kasmet. Valstybės narės, jei yra 
iš tikrųjų motyvuotos, nustato platesnio 
užmojo individualias normas ir šiuo 
atveju apie tai praneša Komisijai.
Pagal 8 straipsnį apdorotų EEĮ atliekų 
kiekis, įskaitant paruoštą pakartotinam 
naudojimui, turėtų būti laikomas metiniu 
surinktų EEĮ atliekų kiekiu.
Siekdamos dokumentais pagrįsti 
rezultatus, susijusius su minimaliu atliekų 
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surinkimo lygiu, valstybės narės užtikrina, 
kad informacija dėl EEĮ atliekų kiekio, 
kurios: 
– buvo parengtos pakartotiniam 
naudojimui ar bet kurio veikėjo nusiųstos 
apdorojimo įmonėms ir apdorotos pagal 8 
straipsn,
– buvo grąžintos į surinkimo punktus 
pagal 5 straipsnio 2 dalies a punktą,
– buvo grąžintos platintojams pagal 5 
straipsnio 2 dalies b punktą,
– kurias atskirai surinko ir apdorojo 
gamintojai ar jų vardu veikiančios 
trečiosios šalys, 
– arba kurios buvo kito EEĮ atliekų 
tvarkytojo atskirai surinktos ir apdorotos 
kitu būdu,
nemokamai perduodama valstybei narei 
pagal šios direktyvos 16 straipsnį.
Tikslas apibrėžiamas kaip realus EEĮ 
atliekų, paruoštų pakartotinam 
naudojimui ar apdorojimui pagal 8 
straipsnį, kiekis.

Or. en

Pagrindimas

Valstybė narė atsakinga už tai, kad būtų laikomasi surinkimo normos. 
Gamintojai negali būti atsakingi už bendrą surinkimo normą, kadangi jie negali kontroliuoti 
kitų veikėjų, kurie surenka EEĮ atliekas, siekdami pelno, ir neturi vykdymo įgaliojimų. 
Bendras gamintojų terminas yra nesusijęs su juridiniu asmeniu, į kurį būtų galima kreiptis. 
Reikia pasiekti minimalų 85 % EEĮ atliekų surinkimo lygį valstybės narės lygmeniu (tai 
atitinka 65%, kuriuos nustatė Komisija, arba 85% iš 80% EEĮ atliekų, kurios pagal Komisijos 
statistinius apskaičiavimus turėtų atsirasti praėjus dvejiems metams po 100% EEĮ pateikimo į 
rinką).

Pakeitimas 136
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeisdamos 5 straipsnio 1 dalies, 
valstybės narės užtikrina, kad gamintojai 
arba jų vardu veikiančios trečiosios šalys 

1. Nepažeisdamos 5 straipsnio 1 dalies, 
valstybės narės užtikrina, kad gamintojai 
arba jų vardu veikiančios trečiosios šalys 
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pasiektų minimalų 65 % atliekų surinkimo 
lygį. Surinkimo lygis apskaičiuojamas 
remiantis atitinkamais metais toje 
valstybėje pagal 5 ir 6 straipsnius surinktų 
EEĮ atliekų bendru svoriu, išreikštu 
elektros ir elektroninės įrangos, per dvejus 
ankstesnius metus pateiktos tos valstybės 
narės rinkai, vidutinio svorio procentine 
dalimi. Šis atliekų surinkimo lygis nuo 
2016 m. pasiekiamas kasmet.

pasiektų minimalų 65 % atliekų surinkimo 
lygį. Surinkimo lygis apskaičiuojamas 
remiantis atitinkamais metais toje 
valstybėje pagal 5 ir 6 straipsnius surinktų 
EEĮ atliekų bendru svoriu, išreikštu 
elektros ir elektroninės įrangos, per dvejus 
ankstesnius metus pateiktos tos valstybės 
narės rinkai, vidutinio svorio procentine 
dalimi. Šis atliekų surinkimo lygis nuo 
2016 m. pasiekiamas kasmet. Įtraukiamos 
ir EEĮ atliekos, surinktos atskirai siekiant 
pakartotinio panaudojimo.

Or. fr

Pagrindimas

Jei valstybė narė laikosi plataus užmojo politikos, kuria siekiama vystyti pakartotinį 
naudojimą, ji gali būti nubausta, jei EEĮ atliekos, surenkamos siekiant pakartotino 
naudojimo, nepatenka į surinkimo lygių normas. Taigi svarbu užtikrinti, kad į EEĮ atliekas 
būtų atsižvelgta ne tik dėl minėtosios priežasties, bet ir dėl to, kad tam tikras minėtų EEĮ 
atliekų kiekis surenkamas nepasiekus savartyno, taigi nėra įtraukiamas į bendrą surinktą 
svorį.

Pakeitimas 137
János Áder

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeisdamos 5 straipsnio 1 dalies, 
valstybės narės užtikrina, kad gamintojai 
arba jų vardu veikiančios trečiosios šalys 
pasiektų minimalų 65 % atliekų surinkimo 
lygį. Surinkimo lygis apskaičiuojamas 
remiantis atitinkamais metais toje 
valstybėje pagal 5 ir 6 straipsnius surinktų 
EEĮ atliekų bendru svoriu, išreikštu 
elektros ir elektroninės įrangos, per dvejus
ankstesnius metus pateiktos tos valstybės 
narės rinkai, vidutinio svorio procentine 
dalimi. Šis atliekų surinkimo lygis nuo 
2016 m. pasiekiamas kasmet.

1. Nepažeisdamos 5 straipsnio 1 dalies, 
valstybės narės užtikrina, kad gamintojai 
arba jų vardu veikiančios trečiosios šalys
2016 m. pasiektų minimalų 50% atliekų 
surinkimo lygį, 2020 m. padidindami jį iki 
65%. Surinkimo lygis apskaičiuojamas 
remiantis atitinkamais metais toje 
valstybėje pagal 5 ir 6 straipsnius surinktų 
EEĮ atliekų bendru svoriu, išreikštu 
elektros ir elektroninės įrangos, per trejus 
ankstesnius metus pateiktos tos valstybės 
narės rinkai, vidutinio svorio procentine 
dalimi. Šis atliekų surinkimo lygis nuo 
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2016 m. pasiekiamas kasmet. Prieš tai 
taikomas EEĮ atliekų surinkimo kiekis –
mažiausiai vidutiniškai keturi kilogramai 
vienam gyventojui.

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 138
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Siekdamos nustatyti minimalų atliekų 
surinkimo lygį valstybės narės užtikrina, 
kad informacija apie EEĮ atliekas, kurios: 
– buvo grąžintos į surinkimo punktus 
pagal 5 straipsnio 2 dalies a punktą,

– buvo grąžintos platintojams pagal 5 
straipsnio 2 dalies b punktą,

– kurias atskirai surinko ir apdorojo 
gamintojai ar jų vardu veikiančios 
trečiosios šalys,
– arba kurios buvo kito EEĮ atliekų 
tvarkytojo atskirai surinktos ir apdorotos 
kitu būdu

yra joms suteikiama kasmet nemokamai.

Or. en
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Pakeitimas 139
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nepažeisdamos 5 straipsnio 1 dalies, 
valstybės narės užtikrina, kad iki 2016 m. 
pradžios būtų pasiektas minimalus 45% 
lempų, kurių sudėtyje yra gyvsidabrio, 
atliekų surinkimo lygis. Surinkimo lygis 
apskaičiuojamas remiantis atitinkamais 
metais surinktų lempų, kurių sudėtyje yra 
gyvsidabrio, bendru svoriu, išreikštu 
lempų, kurių sudėtyje yra gyvsidabrio, per 
trejus ankstesnius metus pateiktos tos 
valstybės narės rinkai, vidutinio svorio 
procentine dalimi. Nuo 2012 m. iki 
2015 m. pabaigos valstybės narės 
užtikrina, kad taikant tokį patį 
skaičiavimo metodą kasmet būtų pasiektas 
minimalus 30% atliekų surinkimo lygis.

Or. de

Pakeitimas 140
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės užtikrina, kad 
kiekvienas tiekėjas, negalintis įrodyti, kad 
elektros ar elektronikos prietaiso 
gamintojas nepažeidė finansinių ar 
procedūrinių bei techninių įsipareigojimų, 
susijusių su įranga, pats laikosi 
įsipareigojimų, ar užtikrinta, kad 
įsipareigojimų įvykdymą prieš minimos 
įrangos pardavimą.
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Or. de

Pagrindimas

Valstybės narės užtikrina, kad gamintojai prisiima atsakomybę už surinkimą ir perdirbimą.
Tuo pat metu prekybininkams turėtų būti teikiama paskata.

Pakeitimas 141
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
nustatytas minimalus atliekų surinkimo 
lygis lempoms, patenkančioms į I priedo 3 
kategoriją. Lempų, patenkančių į 3 
kategoriją, gamintojai turėtų atitikti šias 
surinkimo normas: 
a) 30% nuo 2012 m.
b) 45% nuo 2016 m.
išreikštas lempų, per trejus ankstesnius 
metus pateiktų tos valstybės narės rinkai, 
vidutinio svorio procentine dalimi.

Or. en

Pagrindimas

Palyginus su kitomis EEĮ prekėmis fluorescencinių lempų rinka nėra užpildyta Ateityje 
vartotojai senas kaitinamąsias elektros lemputes pakeis naujomis kompaktinėmis 
fluorescencinėmis lempomis. Šios lempos galioja daugiau nei penkis metus. Taigi 65% 
surinkimo norma, remiantis parduotų lempų skaičiumi, yra nepasiekiama. Taikant atskiro 
surinkimo normą skatinama rinkti lempas, patenkančias į 3 kategoriją, į kurias surinkimo 
proceso metu gali būti neatsižvelgta dėl jų itin nedidelio svorio.
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Pakeitimas 142
Chris Davies

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Siekdamos nustatyti minimalų atliekų 
surinkimo lygį valstybės narės, 
veikiančios jų vardu, užtikrina, kad 
informacija apie EEĮ atliekas, kurios: 
– buvo grąžintos į surinkimo punktus 
pagal 5 straipsnio 2 dalies a punktą,
– buvo grąžintos platintojams pagal 5 
straipsnio 2 dalies b punktą,
– kurias atskirai surinko ir apdorojo 
gamintojai ar trečiosios šalys, 
– ar buvo atskirai surinktos kitais būdais, 
yra joms nemokamai pranešama.

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjo pristatytas pakeitimas priimamas, tačiau ypatingai pabrėžiama gamintojų 
atsakomybė ir faktas, kad trečiosios šalys, užtikrinančios surinkimą ir jiems teikiančios EEĮ 
atliekas, veiktų jų vardu. Nesilaikant šio reikalavimo, ypač Jungtinėje Karalystėje, trikdomas 
šios direktyvos veikimas toje šalyje.

Pakeitimas 143
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Siekdamos nustatyti, kad buvo 
pasiektas minimalus atliekų surinkimo 
lygis, valstybės narės užtikrina, kad 
informacija apie EEĮ atliekas, kurios: 
– buvo grąžintos į surinkimo punktus 
pagal 5 straipsnio 2 dalies a punktą,
– buvo grąžintos platintojams pagal 5 
straipsnio 2 dalies b punktą,
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– kurias atskirai surinko ir apdorojo 
gamintojai ar jų vardu veikiančios 
trečiosios šalys,
– arba kurios buvo kito EEĮ atliekų 
tvarkytojo atskirai surinktos ir apdorotos 
kitu būdu, yra joms pateikiama kasmet 
nemokamai.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės atsako už tai, kad būtų laikomasi surinkimo normos, ir pagal 16 straipsnio 5 
dalies nuostatas jos turi pranešti apie surinktą ir apdorotą EEĮ atliekų kiekį, taip pat ir apie 
pakartotinam naudojimui paruoštus atliekų kiekius. Dėl šios priežasties yra svarbu, kad apie 
visus atskirai surinktus kiekius būtų valstybėms narėms pranešta, įskaitant ir EEĮ atliekų 
tvarkytojų, kitų nei gamintojai ar jų vardu veikiančios trečiosios šalys, surinktus atliekų 
kiekius. Tai  padėtų geriau kontroliuoti atliekų srautus.

Pakeitimas 144
José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės kasmet Komisijai turi 
pranešti:
– EEĮ atliekų, per  ankstesnius metus 
surinktų valstybėje narėje, kiekį, 
atsižvelgiant į bendrą metodologiją, 
nustatytą 3 punkte;
– EEĮ atliekų, per ankstesnius metus 
surinktų valstybėje narėje, kiekį;
– per ankstesnius metus rinkai pateiktų 
EEĮ atliekų kiekį ir EEĮ atliekų, kurios 
buvo atvežtos ir išvežtos iš valstybės narės, 
kiekius; 
– EEĮ atliekų, kurios praėjusiais metais 
buvo netinkamai apdorotos, išverstos į 
sąvartynus ar neteisėtai eksportuojamos, 
kiekio įvertinimą.

Or. en
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Pagrindimas

Valstybės narės turi kaip įmanoma labiau papildyti duomenis kitais elementais, pvz.,
duomenimis apie netinkamai apdorotas EEĮ atliekas (išverstas į sąvartynus, išmestas ir 
neteisėtai eksportuojamas).

Pakeitimas 145
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės kasmet Komisijai turi 
pranešti:
– EEĮ atliekų, per trejus ankstesnius 
metus surinktų valstybėje narėje, kiekį, 
atsižvelgiant į bendrą metodologiją, 
nustatytą 3 punkte;
– EEĮ atliekų, per  ankstesnius metus 
surinktų valstybėje narėje, kiekį,
– per ankstesnius metus rinkai pateiktų 
EEĮ atliekų kiekį ir EEĮ atliekų, kurios 
buvo atvežtos ir išvežtos iš valstybės narės, 
apytikslius kiekius
– EEĮ atliekų, kurios ankstesniais metais 
buvo netinkamai apdorotos, išverstos į 
sąvartynus ar neteisėtai eksportuojamos, 
kiekio įvertinimą.

Or. en

Pakeitimas 146
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės kasmet Komisijai turi 
pranešti:
– EEĮ atliekų, per trejus ankstesnius 
metus surinktų valstybėje narėje, kiekį, 
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atsižvelgiant į bendrą metodologiją, 
nustatytą 3 punkte;
– EEĮ atliekų, per  ankstesnius metus 
surinktų valstybėje narėje, kiekį;
– per ankstesnius metus rinkai pateiktų 
EEĮ  kiekį ir EEĮ, atvežtos ir išvežtos iš 
valstybės narės, apytikslius kiekius
– EEĮ atliekų, kurios ankstesniais metais 
buvo netinkamai apdorotos, išverstos į 
sąvartynus ar neteisėtai eksportuojamos, 
kiekio įvertinimą.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų kontroliuoti EEĮ srautus ir kiekvienais metais apie tai pranešti. Valstybės 
narės Komisijai turi pranešti apie: surinktų EEĮ atliekų kiekį, pateiktų į rinką EEĮ kiekį ir EEĮ 
atliekų tvarkomų skirtingais kanalais kiekį 

Valstybės narės turi taip pat atlikti tyrimą, kuriuo siekiama nustatyti EEĮ atliekų kiekį, nustatytą 
renkant duomenis apie EEĮ atliekų, susidariusių per metus, bendrą svorį.

Šiuos įvertinimus reikia kiek įmanoma papildyti kita naudinga informacija, pvz., informacija 
apie netinkamai apdorotas EEĮ atliekas.

Pakeitimas 147
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Jo Leinen, Justas Vincas 
Paleckis, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Michail Tremopoulos

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a.) Valstybės narės kasmet Komisijai turi 
pranešti:
– EEĮ atliekų, per  ankstesnius metus 
sukauptų valstybėje narėje, kiekį, 
atsižvelgiant į bendrą metodologiją, 
nustatytą 3 punkte;
– EEĮ atliekų, per  ankstesnius metus 
surinktų valstybėje narėje, kiekį;
– per ankstesnius metus rinkai pateiktų 
EEĮ kiekį ir atvežtos ir išvežtos iš valstybės 
narės EEĮ apytikslius kiekius
– EEĮ atliekų, kurios praėjusiais metais 
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buvo netinkamai apdorotos, išverstos į 
sąvartynus ar neteisėtai eksportuojamos, 
kiekio įvertinimą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant susidaryti aiškų EEĮ ir EEĮ atliekų srautų vaizdą Bendrijos lygmeniu ir sugebėti 
nuolat nustatyti monitoringo silpnasias vietas yra svarbu, kad valstybės narės surinktų 
skirtingų EEĮ gyvavimo ciklo grandinės etapų duomenis  bei duomenis apie jų tarpvalstybinį 
judėjimą.

Pakeitimas 148
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nustatoma nacionalinei rinkai pateiktos 
elektros ir elektroninės įrangos bendro 
svorio apskaičiavimo bendra metodika.

3. Vėliausiai iki 2011 m. liepos 31 d. 
nustatoma nacionalinei rinkai pateiktos 
elektros ir elektroninės įrangos bendro 
svorio apskaičiavimo bendra metodika.

Or. en

Pagrindimas

Yra reikalingi įpareigojantys terminai siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir pagerinti bendrą 
metodiką.

Pakeitimas 149
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Jo Leinen, Justas Vincas 
Paleckis, Vittorio Prodi, Karin Kadenbach, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Michail 
Tremopoulos, Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nustatoma nacionalinei rinkai 
pateiktos elektros ir elektroninės įrangos 

3. Iki 2014 m. nustatoma bendra metodika, 
kuria siekiama apibrėžti EEĮ atliekų kiekį 
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bendro svorio apskaičiavimo bendra 
metodika.

(pagal svorį ir pagal vienetus) kiekvienoje 
valstybėje narėje.

Or. en

Pagrindimas

Tam, kad būtų galima palyginti valstybių narių vystymąsi šioje srityje ir nustatyti, kaip yra 
pasiekti tikslai, reikia, kad minėtos normos būtų paremtos bendra metodika. Taip valstybėse
narėse sudaromos vienodos sąlygos.

Pakeitimas 150
Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nustatoma nacionalinei rinkai pateiktos 
elektros ir elektroninės įrangos bendro 
svorio apskaičiavimo bendra metodika.

3. Siekiant užtikrinti veiksmingą 
surinkimo sistemų veikimą Komisija, 
priimdama deleguotuosius teisės aktus 
pagal 18a, 18b ir 18c straipsnius, nustato
nacionalinei rinkai pateiktos elektros ir 
elektroninės įrangos bendro svorio 
apskaičiavimo bendrą metodiką.

Ši priemonė, kuria siekiama iš dalies 
pakeisti šios direktyvos neesmines 
nuostatas ją papildant, patvirtinama 
taikant 18 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime senoji komitologijos procedūra pakeičiama naująja procedūra pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį.
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Pakeitimas 151
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nustatoma nacionalinei rinkai 
pateiktos elektros ir elektroninės įrangos 
bendro svorio apskaičiavimo bendra 
metodika.

3. Iki 2012 m. nustatoma bendra metodika, 
kuria siekiama apibrėžti EEĮ atliekų kiekį 
kiekvienoje valstybėje narėje.

Or. en

Pakeitimas 152
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nustatoma nacionalinei rinkai 
pateiktos elektros ir elektroninės įrangos 
bendro svorio apskaičiavimo bendra 
metodika.

3. Iki 2014 m. nustatoma bendra 
metodika, kuria siekiama apibrėžti EEĮ 
atliekų kiekį (pagal svorį ir pagal 
vienetus) kiekvienoje valstybėje narėje.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama patikslinti terminą ir tikslą.

Pakeitimas 153
Chris Davies

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nustatoma nacionalinei rinkai 
pateiktos elektros ir elektroninės įrangos 
bendro svorio apskaičiavimo bendra 

3. Iki 2014 m. nustatoma bendra metodika, 
kuria siekiama apibrėžti EEĮ atliekų kiekį 
(pagal svorį ir pagal vienetus) kiekvienoje 
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metodika. valstybėje narėje. 

Or. en

Pagrindimas

Reikalinga aiški metodika.

Pakeitimas 154
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Ne vėliau kaip iki 2012 m. gruodžio 31 
d. Europos Parlamentas ir Taryba, 
remdamiesi Komisijos ataskaita ir prireikus 
kartu su ja pateiktu pasiūlymu, persvarsto 
atliekų surinkimo lygį ir 1 dalyje minimą 
planuojamą datą, siekdami nustatyti ir 
galimą šaldymo ir užšaldymo įrenginių 
atliekų atskiro surinkimo normą.

4. Ne vėliau kaip iki 2012 m. gruodžio 
31 d. Europos Parlamentas ir Taryba, 
remdamiesi Komisijos ataskaita ir 
prireikus kartu su ja pateiktu pasiūlymu, 
persvarsto atliekų surinkimo normą ir 1 
dalyje minimą planuojamą datą, siekdami 
nustatyti galimas atliekų atskiro 
surinkimo normas, ypač taikomas 
įrenginiams, kuriuose yra ozono 
sluoksnį ardančių ar visuotinį klimato 
atšilimą sukeliančių medžiagų, tokių 
kaip šaldymo ir užšaldymo įrenginiai, 
taip pat ir smulkiai įrangai (įskaitant 
žaislus ir įrenginius, kuriems 
naudojamos baterijos ar akumuliatoriai, 
kaip ir įrenginiams, kurių sudėtyje yra 
gyvsidabrio, pvz., fluorescencinės 
lempos.

Or. en

Pagrindimas

Smulkiai įrangai ir pavojingiausiems atliekų srautams turėtų būti taikomos konkrečios 
normos. 

Šaldymo ir užšaldymo įrangos atliekoms, taip pat ir lempų, kurių sudėtyje yra gyvsidabrio, 
atliekoms turėtų būti taikomos konkrečios normos dėl jose esančių pavojingų medžiagų. 
Smulkiai įrangai ir lempų atliekų srautams reikia taikyti konkrečias normas siekiant 
užtikrinti, kad dėmesys būtų kreipiamas į surinkimą ir sąvartynų naudojimo mažinimą, 
kadangi, netaikant normų, yra didelė galimybė, kad smulkiausi įrenginiai ir toliau bus dažnai 
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išmetami kartu su bendromis buitinėmis atliekomis.

Pakeitimas 155
José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Ne vėliau kaip iki 2012 m. gruodžio 31 
d. Europos Parlamentas ir Taryba, 
remdamiesi Komisijos ataskaita ir prireikus 
kartu su ja pateiktu pasiūlymu, persvarsto 
atliekų surinkimo lygį ir 1 dalyje minimą 
planuojamą datą, siekdami nustatyti ir 
galimą šaldymo ir užšaldymo įrenginių 
atliekų atskiro surinkimo normą.

4. Ne vėliau kaip iki 2012 m. gruodžio 
31 d. Europos Parlamentas ir Taryba, 
remdamiesi Komisijos ataskaita ir prireikus 
kartu su ja pateiktu pasiūlymu, persvarsto 
atliekų surinkimo lygį ir 1 dalyje minimą 
planuojamą datą, siekdami nustatyti ir 
galimą atliekų atskiro surinkimo normą, 
ypač taikomas įrenginiams, kuriuose yra 
ozono sluoksnį ardančių ar visuotinį 
klimato atšilimą sukeliančių medžiagų, 
tokių kaip šaldymo ir užšaldymo 
įrenginiai, taip pat ir smulkiai įrangai 
(įskaitant žaislus ir įrenginius, kuriems 
naudojamos baterijos ar akumuliatoriai, 
kaip ir įrenginiams, kurių sudėtyje yra 
gyvsidabrio, pvz., fluorescencinės lempos.

Or. en

Pagrindimas

Šaldymo ir užšaldymo įrangos atliekos, taip pat ir lempų, kurių sudėtyje yra gyvsidabrio, 
atliekos turėtų būti konkrečiai įvertinamos dėl jose esančių pavojingų medžiagų. Kitu atveju 
kyla didelis pavojus, kad smulki įranga ir toliau dažnai bus išmeta į bendroms buitinėms 
atliekoms skirtus konteinerius.

Pakeitimas 156
Julie Girling

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip iki 2012 m. gruodžio 31 d. 
Europos Parlamentas ir Taryba, 

4. Ne vėliau kaip iki 2012 m. gruodžio 
31 d. Europos Parlamentas ir Taryba, 
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remdamiesi Komisijos ataskaita ir prireikus 
kartu su ja pateiktu pasiūlymu, persvarsto 
atliekų surinkimo lygį ir 1 dalyje minimą 
planuojamą datą, siekdami nustatyti ir 
galimą šaldymo ir užšaldymo įrenginių 
atliekų atskiro surinkimo normą.

remdamiesi Komisijos ataskaita ir prireikus 
kartu su ja pateiktu pasiūlymu, persvarsto 
atliekų surinkimo normą ir 1 dalyje 
minimą planuojamą datą, siekdami 
nustatyti ir galimas įreginių, patenkančių į 
Direktyvos 20xx/xx/EB (Pavojingų 
medžiagų naudojimo apribojimo 
direktyvos) I priedą, ypač šaldymo bei 
užšaldymo įrenginių ir lempų, kurių 
sudėtyje yra gyvsidabrio, atliekų atskiro 
surinkimo normas.

Or. en

Pagrindimas

Smulkiai įrangai ir pavojingiausiems atliekų srautams turėtų būti taikomos konkrečios 
normos. Jei į šias normas konkrečiai neatsižvelgiama, kyla didelis pavojus, kad smulkiausia 
įranga ir toliau bus išmetama į bendroms buitinėms atliekoms skirtus konteinerius. Turėtų 
būti apsvarstyta galimybė nustatyti konkrečias normas kitoms EEĮ atliekų kategorijoms, jei 
taikant atskiras normas kitoms įrangos kategorijoms būtų geriau apsaugoma aplinka.

Pakeitimas 157
Michail Tremopoulos

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Ne vėliau kaip iki 2012 m. gruodžio 31 
d. Europos Parlamentas ir Taryba, 
remdamiesi Komisijos ataskaita ir prireikus 
kartu su ja pateiktu pasiūlymu, persvarsto 
atliekų surinkimo lygį ir 1 dalyje minimą 
planuojamą datą, siekdami nustatyti ir 
galimą šaldymo ir užšaldymo įrenginių 
atliekų atskiro surinkimo normą.

4. Ne vėliau kaip iki 2012 m. gruodžio 
31 d. Europos Parlamentas ir Taryba, 
remdamiesi Komisijos ataskaita ir prireikus 
kartu su ja pateiktu pasiūlymu, persvarsto 
atliekų surinkimo lygį ir 1 dalyje minimą 
planuojamą datą, siekdami nustatyti ir 
galimą šaldymo bei užšaldymo įrenginių ir 
lempų, kurių sudėtyje yra gyvsidabrio, bei 
smulkios įrangos atliekų atskiro surinkimo 
normą.

Or. en

Pagrindimas

Lempos, kurių sudėtyje yra gyvsidabrio, kelia pavojų sveikatai ir aplinkai. Šiuo metu ne 
visose šalyse pasiektas aukštas lempų surinkimo lygis, ypač dėl to, kad jos dar nėra labai 
svarbios. Dėl šios priežasties ir atsižvelgiant į ekologinius reikalavimus reikėtų pagalvoti apie 
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atskirą tokių lempų surinkimo normą. Tas pats turėtų būti taikoma ir smulkiai įrangai, kurios 
sudėtyje dažnai yra pavojingų medžiagų, ir kuri dažnai patenka į bendrą atliekų strautą.

Pakeitimas 158
Chris Davies

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Ne vėliau kaip iki 2012 m. gruodžio 31 
d. Europos Parlamentas ir Taryba, 
remdamiesi Komisijos ataskaita ir prireikus 
kartu su ja pateiktu pasiūlymu, persvarsto 
atliekų surinkimo lygį ir 1 dalyje minimą 
planuojamą datą, siekdami nustatyti ir 
galimą šaldymo ir užšaldymo įrenginių 
atliekų atskiro surinkimo normą.

4. Ne vėliau kaip iki 2012 m. gruodžio 
31 d. Europos Parlamentas ir Taryba, 
remdamiesi Komisijos ataskaita ir prireikus 
kartu su ja pateiktu pasiūlymu, persvarsto 
atliekų surinkimo lygį ir 1 dalyje minimą 
planuojamą datą, siekdami nustatyti ir 
galimą atliekų atskiro surinkimo normą, 
taikomą įrenginiams, kuriuose yra ozono 
sluoksnį ardančių ar visuotinį klimato 
atšilimą sukeliančių medžiagų, tokių kaip 
šaldymo ir užšaldymo įrenginiai, taip pat 
ir smulkiai įrangai (įskaitant žaislus ir 
įrenginius, kuriems naudojamos baterijos 
ar akumuliatoriai, kaip ir įrenginiams, 
kurių sudėtyje yra gyvsidabrio, pvz., 
fluorescencinės lempos.

Or. en

Pagrindimas

Reikia užsibrėžti atskiro atliekų surinkimo normas produktams, kurių sudėtyje yra 
kenksmingų medžiagų.

Pakeitimas 159
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Jo Leinen, 
Vittorio Prodi, Åsa Westlund, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Ne vėliau kaip iki 2012 m. gruodžio 31 4. Ne vėliau kaip iki 2012 m. gruodžio 
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d. Europos Parlamentas ir Taryba, 
remdamiesi Komisijos ataskaita ir prireikus 
kartu su ja pateiktu pasiūlymu, persvarsto 
atliekų surinkimo lygį ir 1 dalyje minimą 
planuojamą datą, siekdami nustatyti ir 
galimą šaldymo ir užšaldymo įrenginių
atliekų atskiro surinkimo normą. 

31 d. Europos Parlamentas ir Taryba, 
remdamiesi Komisijos ataskaita ir prireikus 
kartu su ja pateiktu pasiūlymu, persvarsto 
atliekų surinkimo normą ir 1 dalyje 
minimą planuojamą datą, siekdami 
nustatyti galimas atliekų atskiro 
surinkimo normas, ypač taikomas 
įrenginiams, kuriuose yra ozono sluoksnį 
ardančių ar visuotinį klimato atšilimą 
sukeliančių medžiagų, tokių kaip šaldymo 
ir užšaldymo įrenginiai, taip pat ir 
smulkiai įrangai (įskaitant žaislus ir 
įrenginius, kuriems naudojamos baterijos 
ar akumuliatoriai, kaip ir įrenginiams, 
kurių sudėtyje yra gyvsidabrio, pvz., 
fluorescencinės lempos.

Or. en

Pagrindimas

Šaldymo ir užšaldymo įrangos, lempų, kurių sudėtyje yra gyvsidabrio, ir smulkios įrangos 
(pvz., žaislų, mobiliųjų telefonų, nešiojamų kompiuterių ir t.t.) sudėtyje yra pavojingų 
medžiagų ir (ar) retų medžiagų. Dėl aplinkos apsaugos ir sveikatos priežasčių, taip pat 
siekiant patikimo išteklių valdymo reikia užsibrėžti atskiro atliekų surinkimo normas, ir jos 
turėtų būti taikomos greičiau nei normos, taikomos kitai į šios direktyvos taikymo sritį 
įeinančiai įrangai.

Pakeitimas 160
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad visos 
atskirai surinktos EEĮ atliekos būtų 
apdorojamos .

1. Valstybės narės užtikrina, kad visos 
atskirai surinktos EEĮ atliekos būtų 
apdorojamos . Komisija skatina EEĮ 
atliekų surinkimo, apdorojimo ir  
perdirbimo suderintų standartų kūrimą, 
ypač pavesdama tam tikras užduotis 
Europos standartizacijos komitetui, tam 
kad suderinti standartai per 12 mėnesių 
nuo šios direktyvos įsigaliojimo pradžios 
būtų sukurti. 

Standartai naudojami siekiant sukurti 
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nebenaudojamų produktų savybių 
kontrolės metodus, kai kalbama apie 
išardymą, tinkamumą naudoti ir 
kenksmingų medžiagų sumažinimą.

Uždrausti sandoriai su organizacijomis, 
kurios nėra registruotos, ar kurios nėra 
gavusios leidimo, ir kurioms dėl to 
netaikomos tokios patikros.

Or. de

Pagrindimas

Vienas iš direktyvos tikslų yra sustabdyti EEĮ nelegalią prekybą ir eksportą. Turėtų būti aišku, 
kad tik organizacijos, priklausančios oficialiai grandinei gali būti įtraukiamos į atliekų 
surinkimo ir naudojimo susitarimus. 

Pakeitimas 161
Chris Davies

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad visos 
atskirai surinktos EEĮ atliekos būtų 
apdorojamos .

1. Valstybės narės užtikrina, kad visos 
atskirai surinktos EEĮ atliekos būtų 
apdorojamos . Komisija stebi EEĮ atliekų 
surinkimo, apdorojimo ir  perdirbimo 
suderintų standartų kūrimą, ypač 
pavesdama tam tikras užduotis Europos 
standartizacijos komitetui. Nuoroda į 
šiuos suderintus standartus publikuojama 
Europos bendrijų oficialiame leidinyje ir 
sąrašas nuolat atnaujinamas.

Or. en

Pagrindimas

Komisija turėtų skatinti standartų tobulinimą.
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Pakeitimas 162
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad visos 
atskirai surinktos EEĮ atliekos būtų 
apdorojamos .

1. Valstybės narės užtikrina, kad visos 
atskirai surinktos EEĮ atliekos būtų 
apdorojamos . Komisija siekia tobulinti 
EEĮ atliekų surinkimo, apdorojimo ir  
perdirbimo suderintų standartų kūrimą 
per 12 mėnesių nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo pradžios, ypač atitinkamai 
pavesdama užduotis Europos 
standartizacijos komitetui. Šie standartai 
apima nebenaudojamų produktų savybių 
vertinimo metodus, kaip reikalaujama 4 
straipsnyje, be kita ko, palengvinant 
smulkinimą, menkų strateginių išteklių 
naudojimą, kenksmingų išmetamų 
medžiagų perdirbimą ir mažinimą.

Or. en

Pagrindimas

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).
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Pakeitimas 163
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi, Åsa Westlund, 
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad visos 
atskirai surinktos EEĮ atliekos būtų 
apdorojamos .

1. Valstybės narės užtikrina, kad visos 
atskirai surinktos EEĮ atliekos būtų 
apdorojamos atsižvelgiant į Direktyvoje 
2008/98/EB nustatytą atliekų hierarchijos 
prioritetų tvarką. Siekiant suteikti 
pirmenybę parengimui pakartotinam 
naudojimui prieš bet kokį apdorojimą 
turėtų būti vykdoma patikra norint 
įsitikinti, kad įrangos atliekas ar atskiras 
jos dalis.galima pakartotinai panaudoti.  
Patikrą atsižvelgiant į 11 straipsnio 1 dalį 
ir Direktyvos 2008/98/EB IV priedą turi 
atlikti akredituoti remonto ar pakartotino 
naudojimo centrai arba panašią 
kvalifikaciją turintis darbuotojai. 

Or. en

Pagrindimas

Yra labai svarbu, kad EEĮ atliekų surinkimas ir apdorojimas būtų atliekamas ne tik naudojant 
geriausius prieinamus gamybos būdus, bet taip pat atsižvelgiant į atliekų hierarchiją, 
nustatytą Pagrindų direktyvoje dėl atliekų (2008/98/EB). Atsižvelgiant į atliekų hierarchiją 
atskirai surinktos EEĮ atliekos pirmenybės tvarka turėtų būti paruoštos pakartotiniam 
naudojimui, ir tik tuo atveju, jei atliekos negali būti pakartotinai panaudotos, jos 
apdorojamos perdirbimo, energijai gavimo ar šalinimo tikslais. Kaip atitinkama priemonė 
taikomas privalomas pakartotino panaudojimo patikrinimas. Siekiant tai atlikti tinkamai 
perdirbimo įrenginius turi naudoti arba atitinkamai kvalifikuoti darbuotojai, arba patikrinimą 
ir surūšiavimą turi atlikti akredituoti pakartotinio naudojimo centrai.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija tobulina EEĮ atliekų 
surinkimo, apdorojimo ir grąžinamojo 
perdirbimo suderintų standartų kūrimą 
per 12 mėnesių nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo pradžios, pavesdama užduotis 
Europos standartizacijos komitetui. Šie 
standartai apima nebenaudojamų 
produktų savybių vertinimo metodus, kaip 
reikalaujama 4 straipsnyje, ypač 
palengvinant kenksmingų išmetamų 
medžiagų smulkinimą, perdirbimą ir 
mažinimą.

Or. en

Pagrindimas

Esama grąžinamojo perdirbimo kokybės ir išteklių naudojimo veiksmingumo skirtumų Dėl 
skirtingų standartų iškraipomos konkurencijos sąlygos, todėl reikia sukurti vienodas 
pagrindines sąlygas. Rengiant būsimus standartus reikėtų pabrėžti nebetinkamų naudoti 
produktų ekologinį planavimą, o ne tik atsižvelgti į galiojančią grąžinamojo perdirbimo 
tvarką. Šiame kontekste galima taikyti e-Stewards normą dėl atsakingo elektroninės įrangos 
perdirbimo ir pakartotinio panaudojimo, EEĮ atliekų ženklinimo normas ir rekomendacijas 
dėl nuostatų, kurios taikomos normoms, pateiktoms Matavimų neapibrėžties nustatymo 
vadove, skirtame spręsti aplinkos apsaugos klausimus dėl nebenaudojamų produktų normų 
(2008 m. lapkričio 3 d. leid. ).

Pakeitimas 165
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Be to, kad pašalinami visi skysčiai, 
apdorojimo sąvoka apima rankinį, 
mechaninį, cheminį ar metalurginį 
procesą, kurio metu pavojingos 
medžiagos, preparatai ir sudedamosios 
dalys pašalinamos kuo ankstesniame 
etape ir kiek įmanoma techniškai geriau. 
Toks šalinimas vykdomas prieš taikant 
kitus apdorojimo procesus, kurie gali 
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sukelti pavojingų elementų išplitimą. 
Smulkinimas yra nelaikomas šalinimu.

Or. de

Pagrindimas

Smulkinimas nėra tinkamas būdas izoliuoti pavojingas medžiagas ir jas tinkamai apdoroti.

Pakeitimas 166
Chris Davies

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Taikant apdorojimą maksimaliai 
padidinamas strateginių žaliavų 
atkūrimas, kaip apibrėžta 3 straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

Dėl netinkomo elektros ir elektronikos atliekų perdirbimo netenkama daug strateginių 
žaliavų. Apdorojimo mastas turėtų būti padidintas siekiant atkurti ir kartu saugiai tiekti šias 
žaliavas.

Pakeitimas 167
Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 4 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. II priedas gali būti iš dalies keičiamas 
siekiant įtraukti kitas apdorojimo 
technologijas, užtikrinančias bent tokį pat 
žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį. 

Tos priemonės, kuriomis siekiama iš 
dalies pakeisti šios direktyvos neesmines 
nuostatas ją papildant, patvirtinamos 
taikant 18 straipsnio 3 dalyje nurodytą 

4. Siekiant įtraukti kitas apdorojimo 
technologijas, užtikrinančias bent tokį pat 
žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį 
Komisija, priimdama deleguotuosius 
teisės aktus pagal 18a, 18b ir 18c 
straipsnius, nustato II priedo 
patikslinimus. Komisija prioritetine tvarka 
įvertina, ar įrašai dėl mobiliųjų telefonų 
spausdintinių schemų plokštelių ir skystųjų 
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reguliavimo procedūrą su tikrinimu.
Komisija prioritetine tvarka įvertina, ar 
įrašai dėl mobiliųjų telefonų spausdintinių 
schemų plokštelių ir skystųjų kristalų 
ekranų turi būti iš dalies keičiami.

kristalų ekranų turi būti iš dalies keičiami.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime senoji komitologijos procedūra pakeičiama naująja procedūra pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį.

Pakeitimas 168
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad, kaip 
numatyta Direktyvos 2008/xx/EB dėl 
atliekų 23 straipsnyje  , bet kuri 
apdorojimo operacijas atliekanti 
organizacija ar įmonė gautų kompetentingų 
institucijų leidimą.

1. Valstybės narės užtikrina, kad, kaip 
numatyta Direktyvos 2008/xx/EB dėl 
atliekų 23 straipsnyje  , bet kuri 
apdorojimo operacijas atliekanti 
organizacija ar įmonė būtų registruojama 
ir gautų kompetentingų institucijų leidimą. 
Yra draudžiami sandoriai su 
neregistruotomis ir neleistinomis 
organizacijomis.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo straipsniu siekiama užtikrinti EEĮ atliekų surinkimą ir apdorojimą taikant oficialius 
metodus. Uždraudus visus sandorius su EEĮ atliekų grandinės oficialiai nepripažintais 
veikėjais valstybės narės pačios užtikrins stebėseną ir vykdymą.
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Pakeitimas 169
Chris Davies

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Manoma, kad laikantis Reglamento (EB) 
Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo  ir 2007 
m. lapkričio 29 d. Komisijos reglamento 
(EB) Nr. 1418/2007 dėl tam tikrų 
Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III arba 
IIIA priede išvardytų naudojimui skirtų 
atliekų eksporto į tam tikras šalis, kurioms 
netaikomas EBPO sprendimas dėl atliekų 
tarpvalstybinio vežimo kontrolės  iš 
Bendrijos eksportuojant atliekas šios 
direktyvos 11 straipsnyje nustatyti 
įsipareigojimai bei surinkimo normos
įvykdomi tik tuo atveju, jei eksportuotojas 
gali įrodyti, kad atliekų apdorojimas  buvo 
vykdomas laikantis šios direktyvos 
reikalavimams lygiaverčių sąlygų.

2. Manoma, kad laikantis Reglamento (EB) 
Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo  ir 2007 
m. lapkričio 29 d. Komisijos reglamento 
(EB) Nr. 1418/2007 dėl tam tikrų 
Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III arba 
IIIA priede išvardytų naudojimui skirtų 
atliekų eksporto į tam tikras šalis, kurioms 
netaikomas EBPO sprendimas dėl atliekų 
tarpvalstybinio vežimo kontrolės  iš 
Bendrijos eksportuojant atliekas, kurios 
eksportuojamos tik tuo atveju, jei 
eksportuotojas gali įrodyti, kad atliekų 
naudojimas  buvo vykdomas laikantis šios 
direktyvos reikalavimams lygiaverčių 
sąlygų ir ypač II ir II priedų.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas, kad EEĮ atliekų pervežimai nepriklausytų nuo panaudojimo sąlygų 
įvykdymo pagal direktyvą, bet susieti galimybę eksportuoti EEĮ atliekas tik laikantis sąlygų, 
kurios numatytos apdorojimo proceso metu, yra tarsi žingsnis atgal. Atliekų panaudojimas 
turėtų visada atitikti direktyvoje nustatytas normas tiek Sąjungoje, tiek už Sąjungos ribų.

Pakeitimas 170
Chris Davies

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės neduoda leidimo 
pervežti elektros ir elektroninę įrangą, 
kurią numatoma pakartotinai panaudoti, 
išskyrus atvejus, kai identifikuotas 
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juridinis ar fizinis asmuo patvirtina, kad 
įranga puikiai veikia, ir kai tai yra 
pažymėta ant įrangos etiketės.

Or. en

Pagrindimas

Dideli kiekiai EEĮ atliekų išvežami į užsienį tam, kad būtų sunaikinti žiauriomis sąlygomis, 
pasiteisinant tuo, kad įrenga puikiai veikia ir, kad yra numatoma ją pakartotinai panaudoti.
Taikant reikalavimą, kad įrengimai, kuriuos planuojama pakartotinai panaudoti, būtų atskirai 
patvirtinami kaip veikiantys, bus užkirstas kelias neteisėtiems pervežimams ir palengvintas 
pažeidėjų patraukimas buadžiamojon atsakomybėn.

Pakeitimas 171
Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nustatomos išsamios šio straipsnio 1 ir 
2 dalių įgyvendinimo taisyklės, visų pirma
lygiaverčių sąlygų vertinimo kriterijai. 

3. Siekdama leisti vykdyti apdorojimo 
operacijas už Bendrijos teritorijos ribų 
atitinkamu apsaugos lygmeniu Komisija, 
priimdama deleguotuosius teisės aktus 
pagal 18a, 18b ir 18c straipsnius, nustato 
išsamias šio straipsnio 1 ir 2 dalių 
įgyvendinimo taisykles, visų pirma 
lygiaverčių sąlygų vertinimo kriterijus.

Tos priemonės, kuriomis siekiama iš 
dalies pakeisti šios direktyvos neesmines 
nuostatas ją papildant, patvirtinamos 
taikant 18 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime senoji komitologijos procedūra pakeičiama naująja procedūra pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį.


