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Grozījums Nr. 42
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Šīs direktīvas mērķis ir veicināt 
ilgtspējīgu ražošanu un patēriņu, 
galvenokārt novēršot elektrisko un 
elektronisko iekārtu atkritumu (EEIA) 
rašanos, kā arī veicinot to atkārtotu 
izmantošanu, otrreizēju pārstrādi un citus 
šo atkritumu reģenerācijas veidus, lai 
samazinātu atkritumu apglabāšanu un 
uzlabotu resursu efektīvu izmantošanu. Tās 
mērķis ir arī panākt, lai uzlabotos vides 
aizsardzības prasību izpilde visiem 
uzņēmējiem, kuri iesaistīti elektrisko un 
elektronisko iekārtu aprites ciklā, t.i., 
ražotājiem, izplatītājiem un patērētājiem, 
un jo īpaši tiem uzņēmējiem, kas tieši 
iesaistīti elektrisko un elektronisko iekārtu 
atkritumu savākšanā un apstrādē. Jo īpaši, 
ražotāja atbildības principa atšķirīga 
piemērošana dažādās valstīs var radīt 
būtiski atšķirīgu finansiālo slogu 
uzņēmējiem. Atšķirības valstu politikā 
attiecībā uz EEIA apsaimniekošanu neļauj 
otrreizējas pārstrādes politikai būt 
pietiekami efektīvai. Šā iemesla dēļ 
svarīgākos kritērijus vajadzētu noteikt 
Kopienas līmenī.

(7) Šīs direktīvas mērķis ir veicināt 
ilgtspējīgu ražošanu un patēriņu, 
galvenokārt novēršot elektrisko un 
elektronisko iekārtu atkritumu (EEIA) 
rašanos, kā arī veicinot to atkārtotu 
izmantošanu, otrreizēju pārstrādi un citus 
šo atkritumu reģenerācijas veidus, lai 
samazinātu atkritumu apglabāšanu un 
uzlabotu resursu efektīvu izmantošanu un 
stratēģiski svarīgu izejmateriālu 
reģenerāciju. Tās mērķis ir arī panākt, lai 
uzlabotos vides aizsardzības prasību 
izpilde visiem uzņēmējiem, kuri iesaistīti 
elektrisko un elektronisko iekārtu aprites 
ciklā, t.i., ražotājiem, izplatītājiem un 
patērētājiem, un jo īpaši tiem uzņēmējiem, 
kas tieši iesaistīti elektrisko un elektronisko 
iekārtu atkritumu savākšanā un apstrādē. Jo 
īpaši, ražotāja atbildības principa atšķirīga 
piemērošana dažādās valstīs var radīt 
būtiski atšķirīgu finansiālo slogu 
uzņēmējiem. Atšķirības valstu politikā 
attiecībā uz EEIA apsaimniekošanu neļauj 
otrreizējas pārstrādes politikai būt 
pietiekami efektīvai. Šā iemesla dēļ 
svarīgākos kritērijus vajadzētu noteikt 
Kopienas līmenī.

Or. en

Pamatojums

EEIA dod iespēju reģenerēt stratēģiski svarīgus izejmateriālus, kas atrodas elektriskos un 
elektroniskos izstrādājumos, un atkal iekļaut tos materiālu apritē.
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Grozījums Nr. 43
Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Šīs direktīvas mērķis ir veicināt 
ilgtspējīgu ražošanu un patēriņu, 
galvenokārt novēršot elektrisko un 
elektronisko iekārtu atkritumu (EEIA) 
rašanos, kā arī veicinot to atkārtotu 
izmantošanu, otrreizēju pārstrādi un citus 
šo atkritumu reģenerācijas veidus, lai 
samazinātu atkritumu apglabāšanu un 
uzlabotu resursu efektīvu izmantošanu. Tās 
mērķis ir arī panākt, lai uzlabotos vides 
aizsardzības prasību izpilde visiem 
uzņēmējiem, kuri iesaistīti elektrisko un 
elektronisko iekārtu aprites ciklā, t.i., 
ražotājiem, izplatītājiem un patērētājiem, 
un jo īpaši tiem uzņēmējiem, kas tieši 
iesaistīti elektrisko un elektronisko iekārtu 
atkritumu savākšanā un apstrādē. Jo īpaši, 
ražotāja atbildības principa atšķirīga 
piemērošana dažādās valstīs var radīt 
būtiski atšķirīgu finansiālo slogu 
uzņēmējiem. Atšķirības valstu politikā 
attiecībā uz EEIA apsaimniekošanu neļauj 
otrreizējas pārstrādes politikai būt 
pietiekami efektīvai. Šā iemesla dēļ 
svarīgākos kritērijus vajadzētu noteikt 
Kopienas līmenī. 

(7) Šīs direktīvas mērķis ir veicināt 
ilgtspējīgu ražošanu un patēriņu, 
galvenokārt novēršot elektrisko un 
elektronisko iekārtu atkritumu (EEIA) 
rašanos, kā arī veicinot to atkārtotu 
izmantošanu, otrreizēju pārstrādi un citus 
šo atkritumu reģenerācijas veidus, lai 
samazinātu atkritumu apglabāšanu un 
uzlabotu resursu efektīvu izmantošanu. Tās 
mērķis ir arī panākt, lai uzlabotos vides 
aizsardzības prasību izpilde visiem 
uzņēmējiem, kuri iesaistīti elektrisko un 
elektronisko iekārtu aprites ciklā, t.i., 
ražotājiem, izplatītājiem un patērētājiem, 
un jo īpaši tiem uzņēmējiem, kas tieši 
iesaistīti elektrisko un elektronisko iekārtu 
atkritumu savākšanā un apstrādē. Jo īpaši, 
ražotāja atbildības principa atšķirīga 
piemērošana dažādās valstīs var radīt 
būtiski atšķirīgu finansiālo slogu 
uzņēmējiem. Atšķirības valstu politikā 
attiecībā uz EEIA apsaimniekošanu neļauj 
otrreizējas pārstrādes politikai būt 
pietiekami efektīvai. Šā iemesla dēļ 
svarīgākos kritērijus vajadzētu noteikt 
Kopienas līmenī un vajadzētu izveidot 
saskaņotus savākšanas un apstrādes 
standartus.

Or. en

Pamatojums

Saskaņoti standarti atvieglotu savākšanu un apstrādi, kā arī veicinātu labāku uzraudzību un 
ziņošanu.
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Grozījums Nr. 44
Karl-Heinz Florenz

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Šī direktīva aptver visas elektriskās un 
elektroniskās iekārtas, ko izmanto 
patērētāji, un elektriskās un elektroniskās 
iekārtas, kas paredzētas profesionālajai 
lietošanai. Šī direktīva jāpiemēro, neskarot 
Kopienas tiesību aktus par drošības un 
veselības aizsardzības prasībām, ar kuriem 
aizsargā visas personas, kuras nonāk 
saskarē ar EEIA, kā arī īpašos Kopienas 
tiesību aktus par atkritumu 
apsaimniekošanu, jo īpaši Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2006. gada 
6. septembra Direktīvu 2006/66/EK par 
baterijām un akumulatoriem, un bateriju un 
akumulatoru atkritumiem, un Kopienas 
tiesību aktus par izstrādājumu konstrukciju, 
jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2005/32/EK, ar ko izveido 
sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības 
attiecībā uz enerģiju patērējošiem 
ražojumiem, un ar ko groza Padomes 
Direktīvu 92/42/EEK un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 
96/57/EK un 2000/55/EK.

(10) Šī direktīva aptver visas elektriskās un 
elektroniskās iekārtas, ko izmanto 
patērētāji, un elektriskās un elektroniskās 
iekārtas, kas paredzētas profesionālajai 
lietošanai. Šī direktīva jāpiemēro, neskarot 
Kopienas tiesību aktus par drošības un 
veselības aizsardzības prasībām, ar kuriem 
aizsargā visas personas, kuras nonāk 
saskarē ar EEIA, kā arī īpašos Kopienas 
tiesību aktus par atkritumu 
apsaimniekošanu, jo īpaši Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2006. gada 
6. septembra Direktīvu 2006/66/EK par 
baterijām un akumulatoriem, un bateriju un 
akumulatoru atkritumiem, un Kopienas 
tiesību aktus par izstrādājumu konstrukciju, 
jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2005/32/EK, ar ko izveido 
sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības 
attiecībā uz enerģiju patērējošiem 
ražojumiem, un ar ko groza Padomes 
Direktīvu 92/42/EEK un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 
96/57/EK un 2000/55/EK. Šo direktīvu 
nevajadzētu attiecināt uz lieliem 
stacionāriem rūpniecības kompleksiem, jo 
tos uzstāda un pastāvīgi lieto noteiktā 
vietā, tos montē un demontē speciālisti, 
tādējādi nodrošinot organizētu atkritumu 
plūsmu. Tas pats attiecas uz lielizmēra 
stacionāriem ražošanas mehānismiem, 
kas uzstādīti darbībai noteiktā vietā. No 
darbības jomas būtu jāizslēdz arī mobilas 
ierīces, ko darbina tikai profesionāli 
lietotāji, jo arī tās demontē un iznīcina 
speciālisti, nodrošinot organizētu 
atkritumu plūsmu.  

Or. de
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Pamatojums

Stacionāriem kompleksiem, lielizmēra stacionāriem ražošanas mehānismiem, mobilām 
ierīcēm, ko darbina tikai profesionāli lietotāji, un saules baterijām ir regulēta atkritumu 
plūsma, kas nerada risku, ka atkritumi varētu tikt apglabāti bez iepriekšējas šķirošanas un 
apstrādes.

Grozījums Nr. 45
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) No direktīvas darbības jomas 
vajadzētu izslēgt parastās un ražošanas 
ēku apkures, dzesēšanas un ūdens 
sildīšanas iekārtas un pakalpojumus, kas 
pastāvīgi pievienoti ēkām, jo tās ir 
stacionāras iekārtas, kas pastāvīgi 
darbojas konkrētā vietā, tās montē un 
demontē speciālisti un tādējādi tiek 
nodrošināta organizēta atkritumu plūsma.

Or. de

Pamatojums

Ja iekārta ir stacionāra ēkas daļa, tās instalāciju plāno speciāli apmācīts personāls, tā ir 
stacionāri uzstādīta noteiktā vietā, kurā atrodas visu darbības laiku, un pēc ekspluatācijas tā 
tiek demontēta un nosūtīta pārstrādei.

Grozījums Nr. 46
Chris Davies

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Dalīta vākšana ir EEIA īpašas 
apstrādes un otrreizējas pārstrādes 
priekšnosacījums, un tā ir vajadzīga, lai 
sasniegtu cilvēku veselības un vides 

(13) Dalīta vākšana ir EEIA īpašas 
apstrādes un otrreizējas pārstrādes 
priekšnosacījums, un tā ir vajadzīga, lai 
sasniegtu cilvēku veselības un vides 
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aizsardzības noteikto līmeni Kopienā. 
Patērētājiem aktīvi jāiesaistās savākšanā, 
un viņi ir jāmudina nodot atpakaļ EEIA. 
Tādēļ izveido viegli pieejamas vietas EEIA 
atpakaļnodošanai, izveidojot sabiedriskos 
savākšanas punktus, kur privātām 
mājsaimniecībām ir iespēja nodot atpakaļ 
savus atkritumus vismaz bez maksas. 
Izplatītājiem ir svarīga loma, lai sekmētu 
EEIA savākšanu.

aizsardzības noteikto līmeni Kopienā. 
Patērētājiem aktīvi jāiesaistās savākšanā, 
un viņi ir jāmudina nodot atpakaļ EEIA. 
Tādēļ izveido viegli pieejamas vietas EEIA 
atpakaļnodošanai, izveidojot sabiedriskos 
savākšanas punktus, kur privātām 
mājsaimniecībām ir iespēja nodot atpakaļ 
savus atkritumus vismaz bez maksas. 
Izplatītājiem, pašvaldībām un 
pārstrādātājiem ir svarīga loma, lai 
sekmētu EEIA savākšanu un apstrādi, 
tādēļ uz tiem jāattiecina šīs direktīvas 
prasības.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir uzsvērt to, cik svarīgi ir nodrošināt, ka visiem EEIA savākšanā 
iesaistītajiem EEIA operatoriem būs jānodrošina tiesību aktu ievērošana. 

Grozījums Nr. 47
Struan Stevenson

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Lai sasniegtu noteikto aizsardzības 
līmeni un saskaņotos Kopienas vides 
mērķus, dalībvalstis ievieš attiecīgus 
pasākumus, lai līdz minimumam 
samazinātu EEIA kā nešķirotu sadzīves 
atkritumu likvidēšanu un sasniegtu augstu 
EEIA dalītas vākšanas līmeni. Lai 
dalībvalstīs nodrošinātu efektīvas 
savākšanas programmas ieviešanu, tām 
jāpieprasa augsts savākto EEIA līmenis, jo 
īpaši tādu dzesēšanas un saldēšanas iekārtu 
savākšana, kurās izmantotas ozonu 
noārdošas vielas un fluorētas 
siltumnīcefektu izraisošas gāzes, ņemot 
vērā to lielo ietekmi uz vidi un 
nepieciešamību ievērot Regulā (EK) 
Nr. 2037/2000 un Regulā (EK) 

(14) Lai sasniegtu noteikto aizsardzības 
līmeni un saskaņotos Kopienas vides 
mērķus, dalībvalstis ievieš attiecīgus 
pasākumus, lai līdz minimumam 
samazinātu EEIA kā nešķirotu sadzīves 
atkritumu likvidēšanu un sasniegtu augstu 
EEIA dalītas vākšanas līmeni. Lai 
dalībvalstīs nodrošinātu efektīvas 
savākšanas programmas ieviešanu, tām 
jāpieprasa augsts savākto EEIA līmenis, jo 
īpaši tādu dzesēšanas un saldēšanas iekārtu 
savākšana, kurās izmantotas ozonu 
noārdošas vielas un fluorētas 
siltumnīcefektu izraisošas gāzes, ņemot 
vērā to lielo ietekmi uz vidi un 
nepieciešamību ievērot Regulā (EK) 
Nr. 2037/2000 un Regulā (EK) 
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Nr. 842/2006 noteiktās prasības. Ietekmes 
novērtējumā iekļautie dati liecina, ka jau 
pašlaik atsevišķi tiek savākti 65 % no tirgū 
laistajām elektriskajām un elektroniskajām 
iekārtām, tomēr vairāk nekā puse no tām, 
iespējams, tiek nepareizi apstrādātas vai 
nelikumīgi izvestas. Tādējādi tiek zaudēti 
vērtīgas otrreizējās izejvielas un veicināta 
vides degradēšanās. Lai to novērstu, 
jānosaka vērienīgi savākšanas mērķi.

Nr. 842/2006 noteiktās prasības. Ietekmes 
novērtējumā iekļautie dati liecina, ka jau 
pašlaik atsevišķi tiek savākti 65 % no tirgū 
laistajām elektriskajām un elektroniskajām 
iekārtām, tomēr vairāk nekā puse no tām, 
iespējams, tiek nepareizi apstrādātas vai 
nelikumīgi izvestas. Tādējādi tiek zaudēti 
vērtīgas otrreizējās izejvielas un veicināta 
vides degradēšanās. Lai to novērstu, 
jānosaka vērienīgi savākšanas mērķi. Ir 
būtiski svarīgi nodrošināt, lai ar 
atbilstības shēmām nevis izmaksātu 
vienreizēju maksājumu īstenošanas 
procesa sākumā, bet gan laika gaitā 
pienācīgi un regulāri kompensētu 
attiecīgajām vietējām vai pašvaldības 
iestādēm jebkādu finansiālu vai 
administratīvu slogu, kas radies, īstenojot 
šo direktīvu.

Or. en

Pamatojums

Daudzās dalībvalstīs par EEIA savākšanas nodrošināšanu ir atbildīgas vietējās vai 
reģionālās iestādes. Tādēļ ar atbilstības shēmām ir nevis jāizmaksā vienreizēja kompensācija, 
bet gan jānodrošina pienācīgas kompensācijas direktīvas īstenošanas laikā.

Grozījums Nr. 48
Chris Davies

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Lai sasniegtu noteikto aizsardzības 
līmeni un saskaņotos Kopienas vides 
mērķus, dalībvalstis ievieš attiecīgus 
pasākumus, lai līdz minimumam 
samazinātu EEIA kā nešķirotu sadzīves 
atkritumu likvidēšanu un sasniegtu augstu 
EEIA dalītas vākšanas līmeni. Lai 
dalībvalstīs nodrošinātu efektīvas 
savākšanas programmas ieviešanu, tām 
jāpieprasa augsts savākto EEIA līmenis, jo 
īpaši tādu dzesēšanas un saldēšanas iekārtu 

(14) Lai sasniegtu noteikto aizsardzības 
līmeni un saskaņotos Kopienas vides 
mērķus, dalībvalstis ievieš attiecīgus 
pasākumus, lai līdz minimumam 
samazinātu EEIA kā nešķirotu sadzīves 
atkritumu likvidēšanu un sasniegtu augstu 
EEIA dalītas vākšanas līmeni. Lai 
dalībvalstīs nodrošinātu efektīvas 
savākšanas programmas ieviešanu, tām 
jāpieprasa augsts savākto EEIA līmenis, jo 
īpaši tādu dzesēšanas un saldēšanas iekārtu 
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savākšana, kurās izmantotas ozonu 
noārdošas vielas un fluorētas 
siltumnīcefektu izraisošas gāzes, ņemot 
vērā to lielo ietekmi uz vidi un 
nepieciešamību ievērot Regulā (EK) 
Nr. 2037/2000 un Regulā (EK) 
Nr. 842/2006 noteiktās prasības. Ietekmes 
novērtējumā iekļautie dati liecina, ka jau 
pašlaik atsevišķi tiek savākti 65 % no tirgū 
laistajām elektriskajām un elektroniskajām 
iekārtām, tomēr vairāk nekā puse no tām, 
iespējams, tiek nepareizi apstrādātas vai 
nelikumīgi izvestas. Tādējādi tiek zaudēti 
vērtīgas otrreizējās izejvielas un veicināta 
vides degradēšanās. Lai to novērstu, 
jānosaka vērienīgi savākšanas mērķi.

savākšana, kurās izmantotas ozonu 
noārdošas vielas un fluorētas 
siltumnīcefektu izraisošas gāzes, ņemot 
vērā to lielo ietekmi uz vidi un 
nepieciešamību ievērot Regulā (EK) 
Nr. 2037/2000 un Regulā (EK) 
Nr. 842/2006 noteiktās prasības. Ietekmes 
novērtējumā iekļautie dati liecina, ka jau 
pašlaik atsevišķi tiek savākti 65 % no tirgū 
laistajām elektriskajām un elektroniskajām 
iekārtām, tomēr vairāk nekā puse no tām, 
iespējams, tiek nepareizi apstrādātas vai 
nelikumīgi izvestas, vai arī tiek 
apstrādātas pareizi, taču netiek ziņots par 
apstrādātajiem daudzumiem. Tādējādi tiek 
zaudēti vērtīgas otrreizējās izejvielas,
veicināta vides degradēšanās un sniegti 
nepareizi dati. Lai to novērstu, jānosaka 
vērienīgi savākšanas mērķi, uzliekot pat 
pienākumu visiem, kas savāc EEIA, 
nodrošināt, ka to apstrāde ir videi 
nekaitīga, un ziņot par savākto, apgūto un 
apstrādāto atkritumu daudzumu. Ir 
ārkārtīgi būtiski, lai dalībvalstis 
nodrošinātu direktīvā noteikto prasību 
efektīvu īstenošanu, it īpaši attiecībā uz 
lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu 
izvešanu no ES.

Or. en

Pamatojums

Teksts papildina referenta priekšlikumu, uzsverot to, cik svarīga ir datu vākšana, efektīva 
piemērošana un visu EEIA savākšanā un apstrādē iesaistīto iekļaušana.

Grozījums Nr. 49
Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Iekārtu reģenerāciju, sagatavošanu 
atkārtotai izmantošanai un otrreizēju 

(17) Iekārtu reģenerāciju, sagatavošanu 
atkārtotai izmantošanai un otrreizēju 
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pārstrādi var pieskaitīt mērķiem, kas 
noteikti šīs direktīvas 7. pantā, tikai tad, ja 
reģenerācija vai sagatavošana atkārtotai 
izmantošanai, vai otrreizējā pārstrāde nav 
pretrunā ar citiem Eiropas un dalībvalstu 
tiesību aktiem, kas piemērojami šīm 
iekārtām.

pārstrādi var pieskaitīt mērķiem, kas 
noteikti šīs direktīvas 7. pantā, tikai tad, ja 
reģenerācija vai sagatavošana atkārtotai 
izmantošanai, vai otrreizējā pārstrāde nav 
pretrunā ar citiem Eiropas un dalībvalstu 
tiesību aktiem, kas piemērojami šīm 
iekārtām. Nodrošinot pienācīgu 
aprīkojuma reģenerāciju un sagatavošanu 
atkārtotai izmantošanai un pārstrādei, tiks 
nodrošināta racionāla resursu pārvaldība 
un optimizēts nodrošinājums ar 
resursiem.

Or. en

Pamatojums

Šie procesi ir svarīga resursu reģenerācijas daļa, un tie ir būtiski svarīgi iekārtu pienācīgai 
izmantošanai.

Grozījums Nr. 50
Esther de Lange

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Elektrisko un elektronisko iekārtu 
lietotājiem privātās mājsaimniecībās 
jānodrošina iespēja vismaz bez maksas 
nodod atpakaļ EEIA. Ražotājiem būtu 
jāfinansē vismaz savākšana un apstrāde, 
reģenerācija un EEIA likvidēšana. 
Dalībvalstīm vajadzētu mudināt ražotājus 
pilnībā pārņemt EEIA savākšanu, jo īpaši 
finansējot EEIA savākšanu visā atkritumu 
ķēdē, tostarp no privātajām 
mājsaimniecībām, lai novērstu atsevišķi 
savāktu EEIA aizplūšanu uz neoptimālu 
apstrādi un to nelikumīgu eksportēšanu, 
izveidotu vienlīdzīgus nosacījumus, 
harmonizējot ražotāju finansējumu visā 
ES, novirzītu maksājumus par šo atkritumu 
savākšanu no nodokļu maksātājiem 
kopumā uz EEI izmantotājiem un 
pieskaņotu finansējumu principam „maksā 
piesārņotājs”. Lai ražotāja atbildības 
princips darbotos maksimāli efektīvi, katrs 

(19) Elektrisko un elektronisko iekārtu 
lietotājiem privātās mājsaimniecībās 
jānodrošina iespēja vismaz bez maksas 
nodod atpakaļ EEIA. Tāpēc visā atkritumu 
ķēdē, tostarp izplatīšanas posmā,
ražotājiem būtu jāfinansē savākšana un 
apstrāde, reģenerācija un EEIA 
likvidēšana. Dalībvalstīm vajadzētu 
mudināt visu EEIA savākšanā iesaistīto 
pušu līdzdalība direktīvā izvirzītā mērķa 
sasniegšanā, lai novērstu atsevišķi savāktu 
EEIA aizplūšanu uz neoptimālu apstrādi un 
to nelikumīgu eksportēšanu. Dalībvalstīm 
vajadzētu mudināt ražotājus apstrādāt 
visus savāktos EEIA, lai novirzītu 
maksājumus par šo atkritumu savākšanu no 
nodokļu maksātājiem kopumā uz EEI 
izmantotājiem un pieskaņotu finansējumu 
principam „maksā piesārņotājs”. Lai 
veicinātu pienācīgu apstrādi, patērētāji ir 
atbildīgi par savu laiku nokalpojušo EEI 
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ražotājs atbild par ražotās produkcijas 
atkritumu apsaimniekošanas finansējumu. 
Ražotājam ir izvēles iespēja, lai, 
individuāli vai pievienojoties kādai 
kopsistēmai, pildītu šīs saistības. Katrs 
ražotājs, laižot tirgū kādu produktu, sniedz 
finanšu galvojumu, lai novērstu sabiedrības 
vai pārējo ražotāju izmaksas sakarā ar 
EEIA apsaimniekošanu attiecībā uz 
„pamestajiem izstrādājumiem”. Atbildību 
par iepriekš radušos atkritumu 
apsaimniekošanas finansēšanu dala esošie 
ražotāji atbilstīgi kolektīvām finansējuma 
sistēmām, kuras darbojas rodoties 
izdevumiem un kurās visi tirgū esošie 
ražotāji veic proporcionālas iemaksas. No 
kolektīvajām finansējuma sistēmām nav 
jāizslēdz “nišas produktu” un mazu apjomu 
ražotāji, importētāji, un jaunpienācēji tirgū. 

nodošanu savākšanas vietās. Lai ražotāja 
atbildības princips darbotos maksimāli 
efektīvi, katrs ražotājs atbild par ražotās 
produkcijas atkritumu apsaimniekošanas 
finansējumu. Ražotājam ir izvēles iespēja, 
lai, individuāli vai pievienojoties kādai 
kopsistēmai, pildītu šīs saistības. Katrs 
ražotājs, laižot tirgū kādu produktu, sniedz 
finanšu galvojumu, lai novērstu sabiedrības 
vai pārējo ražotāju izmaksas sakarā ar 
EEIA apsaimniekošanu attiecībā uz 
„pamestajiem izstrādājumiem”. Atbildību 
par iepriekš radušos atkritumu 
apsaimniekošanas finansēšanu dala esošie 
ražotāji atbilstīgi kolektīvām finansējuma 
sistēmām, kuras darbojas rodoties 
izdevumiem un kurās visi tirgū esošie 
ražotāji veic proporcionālas iemaksas. No 
kolektīvajām finansējuma sistēmām nav 
jāizslēdz “nišas produktu” un mazu apjomu 
ražotāji, importētāji, un jaunpienācēji tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 51
Chris Davies

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Elektrisko un elektronisko iekārtu 
lietotājiem privātās mājsaimniecībās 
jānodrošina iespēja vismaz bez maksas 
nodod atpakaļ EEIA. Ražotājiem būtu 
jāfinansē vismaz savākšana un apstrāde, 
reģenerācija un EEIA likvidēšana. 
Dalībvalstīm vajadzētu mudināt ražotājus 
pilnībā pārņemt EEIA savākšanu, jo īpaši 
finansējot EEIA savākšanu visā atkritumu 
ķēdē, tostarp no privātajām 
mājsaimniecībām, lai novērstu atsevišķi 
savāktu EEIA aizplūšanu uz neoptimālu 
apstrādi un to nelikumīgu eksportēšanu, 
izveidotu vienlīdzīgus nosacījumus, 

(19) Elektrisko un elektronisko iekārtu 
lietotājiem privātās mājsaimniecībās 
jānodrošina iespēja vismaz bez maksas 
nodod atpakaļ EEIA. Ražotājiem būtu 
jāfinansē vismaz savākšana un apstrāde, 
reģenerācija un EEIA likvidēšana. 
Dalībvalstīm vajadzētu mudināt ražotājus 
pilnībā pārņemt EEIA savākšanu, jo īpaši 
finansējot EEIA savākšanu visā atkritumu 
ķēdē, tostarp no privātajām 
mājsaimniecībām, lai novērstu atsevišķi 
savāktu EEIA aizplūšanu uz neoptimālu 
apstrādi un to nelikumīgu eksportēšanu, 
izveidotu vienlīdzīgus nosacījumus, 
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harmonizējot ražotāju finansējumu visā ES, 
novirzītu maksājumus par šo atkritumu 
savākšanu no nodokļu maksātājiem 
kopumā uz EEI izmantotājiem un 
pieskaņotu finansējumu principam „maksā 
piesārņotājs”. Lai ražotāja atbildības 
princips darbotos maksimāli efektīvi, katrs 
ražotājs atbild par ražotās produkcijas 
atkritumu apsaimniekošanas finansējumu. 
Ražotājam ir izvēles iespēja, lai, 
individuāli vai pievienojoties kādai 
kopsistēmai, pildītu šīs saistības. Katrs 
ražotājs, laižot tirgū kādu produktu, sniedz 
finanšu galvojumu, lai novērstu sabiedrības 
vai pārējo ražotāju izmaksas sakarā ar 
EEIA apsaimniekošanu attiecībā uz 
„pamestajiem izstrādājumiem”. Atbildību 
par iepriekš radušos atkritumu 
apsaimniekošanas finansēšanu dala esošie 
ražotāji atbilstīgi kolektīvām finansējuma 
sistēmām, kuras darbojas rodoties 
izdevumiem un kurās visi tirgū esošie 
ražotāji veic proporcionālas iemaksas. No 
kolektīvajām finansējuma sistēmām nav 
jāizslēdz “nišas produktu” un mazu apjomu 
ražotāji, importētāji, un jaunpienācēji tirgū.

harmonizējot ražotāju finansējumu visā ES, 
novirzītu maksājumus par šo atkritumu 
savākšanu no nodokļu maksātājiem 
kopumā uz EEI izmantotājiem un 
pieskaņotu finansējumu principam „maksā 
piesārņotājs”. Lai ražotāja atbildības 
princips darbotos maksimāli efektīvi, katrs 
ražotājs atbild par ražotās produkcijas 
atkritumu apsaimniekošanas finansējumu. 
Ražotājam ir izvēles iespēja, lai, 
individuāli vai pievienojoties kādai 
kopsistēmai, pildītu šīs saistības. Katrs 
ražotājs vai trešā puse, kas darbojas tā 
vārdā, laižot tirgū kādu produktu, sniedz 
finanšu galvojumu, lai novērstu sabiedrības 
vai pārējo ražotāju izmaksas sakarā ar 
EEIA apsaimniekošanu attiecībā uz 
„pamestajiem izstrādājumiem”. Atbildību 
par iepriekš radušos atkritumu 
apsaimniekošanas finansēšanu dala esošie 
ražotāji atbilstīgi kolektīvām finansējuma 
sistēmām, kuras darbojas rodoties 
izdevumiem un kurās visi tirgū esošie 
ražotāji veic proporcionālas iemaksas. No 
kolektīvajām finansējuma sistēmām nav 
jāizslēdz “nišas produktu” un mazu apjomu 
ražotāji, importētāji, un jaunpienācēji tirgū.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek labota kļūdaina direktīvas interpretācija atsevišķās dalībvalstīs, īpaši 
Apvienotajā Karalistē, kuras liedz ražotājiem iespēju uzņemties pilnu atbildību par EEIA 
apsaimniekošanu un nodrošināt, ka tas tiek darīts efektīvi un ekonomiski.

Grozījums Nr. 52
Chris Davies

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Elektrisko un elektronisko iekārtu 
lietotājiem privātās mājsaimniecībās 

(19) Elektrisko un elektronisko iekārtu 
lietotājiem privātās mājsaimniecībās 
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jānodrošina iespēja vismaz bez maksas 
nodod atpakaļ EEIA. Ražotājiem būtu 
jāfinansē vismaz savākšana un apstrāde, 
reģenerācija un EEIA likvidēšana. 
Dalībvalstīm vajadzētu mudināt ražotājus 
pilnībā pārņemt EEIA savākšanu, jo īpaši 
finansējot EEIA savākšanu visā 
atkritumu ķēdē, tostarp no privātajām 
mājsaimniecībām, lai novērstu atsevišķi 
savāktu EEIA aizplūšanu uz neoptimālu 
apstrādi un to nelikumīgu eksportēšanu, 
izveidotu vienlīdzīgus nosacījumus, 
harmonizējot ražotāju finansējumu visā 
ES, novirzītu maksājumus par šo atkritumu 
savākšanu no nodokļu maksātājiem 
kopumā uz EEI izmantotājiem un 
pieskaņotu finansējumu principam „maksā 
piesārņotājs”. Lai ražotāja atbildības 
princips darbotos maksimāli efektīvi, katrs 
ražotājs atbild par ražotās produkcijas 
atkritumu apsaimniekošanas finansējumu. 
Ražotājam ir izvēles iespēja, lai, 
individuāli vai pievienojoties kādai 
kopsistēmai, pildītu šīs saistības. Katrs 
ražotājs, laižot tirgū kādu produktu, sniedz 
finanšu galvojumu, lai novērstu sabiedrības 
vai pārējo ražotāju izmaksas sakarā ar 
EEIA apsaimniekošanu attiecībā uz 
„pamestajiem izstrādājumiem”. Atbildību 
par iepriekš radušos atkritumu 
apsaimniekošanas finansēšanu dala esošie 
ražotāji atbilstīgi kolektīvām finansējuma 
sistēmām, kuras darbojas rodoties 
izdevumiem un kurās visi tirgū esošie 
ražotāji veic proporcionālas iemaksas. No 
kolektīvajām finansējuma sistēmām nav 
jāizslēdz “nišas produktu” un mazu apjomu 
ražotāji, importētāji, un jaunpienācēji tirgū.

jānodrošina iespēja vismaz bez maksas 
nodod atpakaļ EEIA. Ražotājiem būtu 
jāfinansē savākšana un apstrāde, 
reģenerācija un EEIA likvidēšana. 
Dalībvalstīm vajadzētu mudināt visu EEIA 
savākšanā iesaistīto pušu līdzdalība 
direktīvā izvirzītā mērķa sasniegšanā, lai 
novērstu atsevišķi savāktu EEIA 
aizplūšanu uz neoptimālu apstrādi un to 
nelikumīgu eksportēšanu. Visu iesaistīto 
pušu savāktie EEIA ir jāuzskaita un par 
tiem jāziņo. Lai novirzītu maksājumus par 
šo atkritumu savākšanu no nodokļu 
maksātājiem kopumā uz EEI 
izmantotājiem un pieskaņotu finansējumu 
principam „maksā piesārņotājs”, 
dalībvalstīm vajadzētu mudināt ražotājus 
apstrādāt visus EEIA, ko tiem bez maksas 
nodod EEIA savācēji. Ja uzņēmumi 
izvēlas nenodot EEIA bez maksas un bez 
iepriekšējas vienošanās ar ražotāju vai 
ražotāju pārstāvošo organizāciju paši 
apstrādāt EEIA un rodas ar savākšanu, 
pārvadāšanu un apstrādi saistītas neto 
izmaksas vai neto kredīts, ražotājiem nav 
jāsedz nekādas ar šiem EEIA saistītas 
izmaksas. Patērētāji ir atbildīgi par savu 
laiku nokalpojušo elektrisko un 
elektronisko iekārtu nodošanu savākšanas 
vietās pareizas apstrādes nodrošināšanai.
Lai ražotāja atbildības princips darbotos 
maksimāli efektīvi, katrs ražotājs atbild par 
ražotās produkcijas atkritumu 
apsaimniekošanas finansējumu. Ražotājam 
ir izvēles iespēja, lai, individuāli vai 
pievienojoties kādai kopsistēmai, pildītu šīs 
saistības. Katrs ražotājs, laižot tirgū kādu 
produktu, sniedz finanšu galvojumu, lai 
novērstu sabiedrības vai pārējo ražotāju 
izmaksas sakarā ar EEIA apsaimniekošanu 
attiecībā uz „pamestajiem izstrādājumiem”. 
Atbildību par iepriekš radušos atkritumu 
apsaimniekošanas finansēšanu dala esošie 
ražotāji atbilstīgi kolektīvām finansējuma 
sistēmām, kuras darbojas rodoties 
izdevumiem un kurās visi tirgū esošie 
ražotāji veic proporcionālas iemaksas. No 
kolektīvajām finansējuma sistēmām nav 
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jāizslēdz “nišas produktu” un mazu apjomu 
ražotāji, importētāji, un jaunpienācēji tirgū.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek papildināts referenta priekšlikums un labota kļūdaina direktīvas 
interpretācija atsevišķās dalībvalstīs, īpaši Apvienotajā Karalistē, kuras liedz ražotājiem 
iespēju uzņemties pilnu atbildību par EEIA apsaimniekošanu vai nodrošināt, ka tas tiek darīts 
efektīvi un ekonomiski.

Grozījums Nr. 53
Struan Stevenson

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Elektrisko un elektronisko iekārtu 
lietotājiem privātās mājsaimniecībās 
jānodrošina iespēja vismaz bez maksas 
nodod atpakaļ EEIA. Ražotājiem būtu 
jāfinansē vismaz savākšana un apstrāde, 
reģenerācija un EEIA likvidēšana. 
Dalībvalstīm vajadzētu mudināt ražotājus
pilnībā pārņemt EEIA savākšanu, jo īpaši 
finansējot EEIA savākšanu visā atkritumu 
ķēdē, tostarp no privātajām 
mājsaimniecībām, lai novērstu atsevišķi 
savāktu EEIA aizplūšanu uz neoptimālu 
apstrādi un to nelikumīgu eksportēšanu, 
izveidotu vienlīdzīgus nosacījumus, 
harmonizējot ražotāju finansējumu visā ES, 
novirzītu maksājumus par šo atkritumu 
savākšanu no nodokļu maksātājiem 
kopumā uz EEI izmantotājiem un
pieskaņotu finansējumu principam „maksā 
piesārņotājs”. Lai ražotāja atbildības 
princips darbotos maksimāli efektīvi, katrs 
ražotājs atbild par ražotās produkcijas 
atkritumu apsaimniekošanas finansējumu. 
Ražotājam ir izvēles iespēja, lai, 
individuāli vai pievienojoties kādai 
kopsistēmai, pildītu šīs saistības. Katrs 

(19) Elektrisko un elektronisko iekārtu 
lietotājiem privātās mājsaimniecībās 
jānodrošina iespēja vismaz bez maksas 
nodod atpakaļ EEIA. Ražotājiem būtu 
jāfinansē savākšana un apstrāde, 
reģenerācija un EEIA likvidēšana. 
Dalībvalstīm vajadzētu nodrošināt, ka 
ražotāji pilnībā pārņem EEIA savākšanu, 
jo īpaši finansējot EEIA savākšanu visā 
atkritumu ķēdē, tostarp no privātajām 
mājsaimniecībām, lai novērstu atsevišķi 
savāktu EEIA aizplūšanu uz neoptimālu 
apstrādi un to nelikumīgu eksportēšanu, 
izveidotu vienlīdzīgus nosacījumus, 
harmonizējot ražotāju finansējumu visā ES, 
novirzītu maksājumus par šo atkritumu 
savākšanu no nodokļu maksātājiem 
kopumā uz EEI izmantotājiem un 
pieskaņotu finansējumu principam „maksā 
piesārņotājs”. Lai ražotāja atbildības 
princips darbotos maksimāli efektīvi, katrs 
ražotājs atbild par ražotās produkcijas 
atkritumu apsaimniekošanas finansējumu. 
Ražotājam ir izvēles iespēja, lai, 
individuāli vai pievienojoties kādai 
kopsistēmai, pildītu šīs saistības. Katrs 
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ražotājs, laižot tirgū kādu produktu, sniedz 
finanšu galvojumu, lai novērstu sabiedrības 
vai pārējo ražotāju izmaksas sakarā ar 
EEIA apsaimniekošanu attiecībā uz 
„pamestajiem izstrādājumiem”. Atbildību 
par iepriekš radušos atkritumu 
apsaimniekošanas finansēšanu dala esošie 
ražotāji atbilstīgi kolektīvām finansējuma 
sistēmām, kuras darbojas rodoties 
izdevumiem un kurās visi tirgū esošie 
ražotāji veic proporcionālas iemaksas. No 
kolektīvajām finansējuma sistēmām nav 
jāizslēdz “nišas produktu” un mazu apjomu 
ražotāji, importētāji, un jaunpienācēji tirgū.

ražotājs, laižot tirgū kādu produktu, sniedz 
finanšu galvojumu, lai novērstu sabiedrības 
vai pārējo ražotāju izmaksas sakarā ar 
EEIA apsaimniekošanu attiecībā uz 
„pamestajiem izstrādājumiem”. Atbildību 
par iepriekš radušos atkritumu 
apsaimniekošanas finansēšanu dala esošie 
ražotāji atbilstīgi kolektīvām finansējuma 
sistēmām, kuras darbojas rodoties 
izdevumiem un kurās visi tirgū esošie 
ražotāji veic proporcionālas iemaksas. No 
kolektīvajām finansējuma sistēmām nav 
jāizslēdz “nišas produktu” un mazu apjomu 
ražotāji, importētāji, un jaunpienācēji tirgū.

Or. en

Pamatojums

Ražotāju finansiālajai atbildībai vajadzētu iestāties brīdī, kad patērētājs izmet elektronisko 
izstrādājumu, kas parasti notiek mājsaimniecībā. Ar šo direktīvu iepriekš minēto iemeslu dēļ 
jāizvairās no atšķirībām ražotāja atbildības īstenošanā un jānodrošina optimāla EEIA 
apsaimniekošana.

Grozījums Nr. 54
Michail Tremopoulos

Direktīvas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Nav pietiekami daudz informācijas 
par nanomateriālu izmantošanu 
elektriskās un elektroniskās ierīcēs un ar 
šādu izmantošanu saistītajiem riskiem.
Tas apdraud pienācīgu tādu EEIA 
apstrādi, kas satur nanomateriālus. Lai 
būtu iespējama pienācīga apstrāde, 
ražotājiem vajadzētu sniegt 
apstrādātājiem visu nepieciešamo 
informāciju par nanomateriālu 
izmantošanu savos ražojumos.

Or. en
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Pamatojums

15. pants paredz, ka ražotājiem ir jāsniedz apstrādātājiem informācija par dažādiem EEI 
komponentiem un materiāliem, kā arī bīstamu vielu atrašanās vietu un EEI sagatavošanu. Šie 
noteikumi būtu jāattiecina arī uz nanomateriāliem elektriskās un elektroniskās iekārtās.

Grozījums Nr. 55
Karl-Heinz Florenz

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Komisija, ņemot vērā zinātnes un 
tehnikas attīstību un saskaņā ar komitejas 
procedūru, pielāgo dažus šīs direktīvas 
noteikumus, EEIA esošo materiālu un 
sastāvdaļu dalītu apstrādi, EEIA 
savākšanas, glabāšanas un apstrādes 
tehniskās prasības un EEI marķēšanas 
simbolu.

(26) Saskaņā ar LESD 291. pantu 
noteikumi un pamatprincipi dalībvalstīm 
attiecībā uz Komisijas pilnvaru 
īstenošanas kontroli ir jānosaka iepriekš, 
pieņemot regulu atbilstīgi parastajai 
likumdošanas procedūrai. Kamēr šī jaunā 
regula nav pieņemta un, ņemot vērā 
nepieciešamību pēc iespējas ātrāk pieņemt 
un īstenot šo direktīvu, dalībvalstis īsteno 
kontroli saskaņā ar Padomes 1999. gada 
28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko 
nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas 
pilnvaru īstenošanas kārtību, tiktāl, ciktāl 
šie noteikumi atbilst grozītajiem 
Līgumiem. Tomēr atsauces uz šiem 
noteikumiem jāaizstāj ar atsaucēm uz 
jaunās regulas noteikumiem un 
principiem, tiklīdz šī regula stājusies 
spēkā.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu vecā, tā sauktā „komitoloģijas procedūra” tiek saskaņota ar jauno 
procedūru atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantam.



AM\808628LV.doc 17/93 PE439.856v01-00

LV

Grozījums Nr. 56
Chris Davies

Direktīvas priekšlikums
26.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26a) Lai samazinātu šķēršļus, kas šobrīd 
kavē iekšējā tirgus darbību, ir jāsamazina 
administratīvais slogs, standartizējot 
reģistrāciju un ziņošanu un novēršot 
vairākkārtēju maksājumu rašanos, ko 
rada daudzkārtēja reģistrācija atsevišķās 
dalībvalstīs. Lai saņemtu atļauju 
elektrisko un elektronisko iekārtu laišanai 
tirgū, vairs nebūs nepieciešama juridiskā 
adrese katrā dalībvalstī; pietiks ar vienu 
pilnvaroto pārstāvi tās teritorijā. 
Praktiskai šo tiesību aktu piemērošanai 
dalībvalstīm būtu jābūt iespējai identificēt 
ražotāju, kurš ir atbildīgs par ražojumu 
un atrast to piegādes ķēdē no pēdējā 
izplatītāja. Dalībvalstīm vajadzētu 
nodrošināt, ka izplatītājs, kurš pirmo 
valsts teritorijā laiž apgrozībā iekārtu no 
kādas Kopienas valsts, vai nu slēdz 
līgumu ar ražotāju, vai arī veic 
reģistrāciju un sedz ar šo iekārtu saistīto 
EEIA apsaimniekošanas izdevumus.

Or. en

Pamatojums

Pievienots teksts, kas papildina referenta priekšlikumus. Tā mērķis ir veicināt reģistrācijas un 
ziņošanas saskaņošanu un sekmēt dalībvalstu reģistru savietojamību, nostiprināt iekšējo tirgu 
un ierobežot nemaksāšanu.
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Grozījums Nr. 57
Karl-Heinz Florenz

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Šīs direktīvas īstenošanai vajadzīgie 
pasākumi jāpieņem saskaņā ar Padomes 
1999. gada 28. jūnija 
Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka 
Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru 
īstenošanas kārtību. Komisija būtu 
jāpilnvaro pielāgot pielikumus un 
uzraudzības noteikumus. Tā kā šie 
pasākumi ir vispārīgi un to mērķis ir 
grozīt nebūtiskus Direktīvas 2002/96/EK 
elementus, inter alia, papildinot minēto 
direktīvu ar jauniem nebūtiskiem 
elementiem, tie jāpieņem saskaņā ar 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā 
paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

(27) Lai šīs direktīvas noteikumus varētu 
pielāgot zinātnes un tehnikas attīstībai un 
būtu iespējams pieņemt vajadzīgos 
pasākumus, Komisija būtu jāpilnvaro 
pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 
290. pantu attiecībā uz pielikumu un 
uzraudzības noteikumu pielāgošanu.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu vecā, tā sauktā „komitoloģijas procedūra” tiek saskaņota ar jauno 
procedūru atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantam.

Grozījums Nr. 58
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā direktīvā ir paredzēti pasākumi, lai 
aizsargātu vidi un cilvēku veselību, 
novēršot vai samazinot elektrisko un 
elektronisko iekārtu atkritumu rašanās un 
apsaimniekošanas negatīvo ietekmi, 
palīdzot mazināt resursu izmantošanas 
vispārējo ietekmi un veicinot resursu 
izmantošanas efektivitāti.

Šajā direktīvā ir paredzēti pasākumi, lai 
atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 19. novembra 
Direktīvas 2008/98/EK par atkritumiem1

1. un 4. pantam aizsargātu vidi un cilvēku 
veselību, novēršot vai samazinot elektrisko 
un elektronisko iekārtu atkritumu rašanās 
un apsaimniekošanas negatīvo ietekmi, 
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palīdzot mazināt resursu izmantošanas 
vispārējo ietekmi un veicinot resursu 
izmantošanas efektivitāti. Tā veicina 
ilgtspējīgu ražošanu un reģenerāciju, 
nosakot prasību, ka visiem operatoriem, 
kas iesaistīti ražojuma aprites ciklos, ir 
jāuzlabo savi vides standarti.
1OV L 312, 22.11.2008., 3. lpp.

Or. de

Pamatojums

Šeit Komisija izsvītroja atsauci uz Atkritumu direktīvu, kurā cita starpā noteikta videi 
nekaitīga piecu posmu atkritumu hierarhija, un iekļāva to 7. apsvērumā.
2003. gada EEIA direktīva paredz ar visaptverošu aprites cikla pieeju uzlabot visu to 
operatoru vides standartus, kuri darbojas ar EEI vai EEIA. Šī tiesību aktu iezīme ir 
jāsaglabā, tādēļ to nevajadzētu izņemt no 1. panta.

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

Direktīvas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā direktīvā ir paredzēti pasākumi, lai 
aizsargātu vidi un cilvēku veselību, 
novēršot vai samazinot elektrisko un 
elektronisko iekārtu atkritumu rašanās un 
apsaimniekošanas negatīvo ietekmi, 
palīdzot mazināt resursu izmantošanas 
vispārējo ietekmi un veicinot resursu 
izmantošanas efektivitāti.

Šajā direktīvā ir paredzēti pasākumi, lai 
atbilstīgi Direktīvas 2008/98/EK 1. un 
4. pantam aizsargātu vidi un cilvēku 
veselību, novēršot vai samazinot elektrisko 
un elektronisko iekārtu atkritumu rašanās 
un apsaimniekošanas negatīvo ietekmi, 
palīdzot mazināt resursu izmantošanas 
vispārējo ietekmi un veicinot resursu 
izmantošanas efektivitāti. Tā arī veicina 
ilgtspējīgu patēriņu un ražošanu, 
uzlabojot visu to operatoru vides 
aizsardzības prasību izpildi, kuri ir 
iesaistīti elektrisko un elektronisko ierīču 
aprites ciklā.

Or. en
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Pamatojums

Komisija ir pārvietojusi uz 7. pasvērumu Atkritumu pamatdirektīvā nostiprinātos principus 
(mērķis novērst atkritumu rašanos un atkritumu hierarhija, kas izveido prioritāru secību 
atkritumu apsaimniekošanas paņēmienos atbilstīgi to pozitīvajai ietekmei uz vidi). Tā kā 
sākotnējā EEIA direktīvā tika uzstāts uz vides prasību ievērošanas uzlabošanu visiem 
operatoriem, kas ir saistīti ar EEI un EEIA, atbilstīgi aprites cikla pieejai, tas jāsaglabā un 
skaidri jāiekļauj tajos šīs direktīvas aspektos, kas neattiecas uz pašiem atkritumiem. 

Grozījums Nr. 60
Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā direktīvā ir paredzēti pasākumi, lai 
aizsargātu vidi un cilvēku veselību, 
novēršot vai samazinot elektrisko un 
elektronisko iekārtu atkritumu rašanās un 
apsaimniekošanas negatīvo ietekmi, 
palīdzot mazināt resursu izmantošanas 
vispārējo ietekmi un veicinot resursu 
izmantošanas efektivitāti.

Šajā direktīvā ir paredzēti pasākumi, lai 
aizsargātu vidi un cilvēku veselību, 
novēršot vai samazinot elektrisko un 
elektronisko iekārtu atkritumu rašanās un 
apsaimniekošanas negatīvo ietekmi, 
palīdzot mazināt resursu izmantošanas 
vispārējo negatīvo ietekmi un veicinot 
resursu izmantošanas efektivitāti.

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski svarīgi samazināt un novērst negatīvo ietekmi.

Grozījums Nr. 61
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šo direktīvu piemēro elektriskām un 
elektroniskām iekārtām, kas atbilst 
Direktīvas 20xx/xx/EK (RoHS)
I pielikumā norādītajām kategorijām.

1. Šo direktīvu piemēro elektriskām un 
elektroniskām iekārtām, kas atbilst 
Direktīvas I A pielikumā norādītajām 
kategorijām, un šādu iekārtu radītajiem 
EEIA.
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Or. en

Pamatojums

Lai izvairītos no juridiskās nenoteiktības, EEIE direktīvas joma ir skaidri jādefinē pašā EEIE 
direktīvā, bez jebkādām savstarpējām norādēm uz atsevišķiem noteikumiem RoHS.

Grozījums Nr. 62
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines,

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) iekārtas, kas ir īpaši konstruētas kā daļa 
no kāda cita tipa iekārtas, uz ko neattiecas 
šī direktīva, un var funkcionēt tikai kā 
šādas citas iekārtas daļa;

(b) iekārtas, kas ir īpaši konstruētas kā daļa 
no kāda cita tipa iekārtas, uz ko neattiecas 
šī direktīva, piemēram, daļa no gatava 
ražojuma, uz kuru šī direktīva neattiecas, 
vai daļa no stacionāras iekārtas, un var 
funkcionēt tikai kā šādas citas iekārtas 
daļa;

Or. en

Pamatojums

Šo direktīvu nevajadzētu attiecināt uz „uzņēmumi uzņēmumiem” (B2B) ražojumiem, ko 
izmanto profesionāliem nolūkiem. Pirmkārt, to ietekme uz vidi Komisijas sagatavošanās 
pētījumos nav novērtēta kā ievērojama, otrkārt, šādas iekārtas nenonāk sadzīves atkritumu 
plūsmā.

Grozījums Nr. 63
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) iekārtas, kas ir īpaši konstruētas kā daļa 
no kāda cita tipa iekārtas, uz ko neattiecas 
šī direktīva, un var funkcionēt tikai kā 
šādas citas iekārtas daļa;

(b) iekārtas, kas ir īpaši konstruētas kā daļa 
no kāda cita tipa iekārtas, uz ko neattiecas 
šī direktīva, piemēram, daļa no gatava 
ražojuma, uz kuru šī direktīva neattiecas, 
vai daļa no stacionāras iekārtas, un var 
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funkcionēt tikai kā šādas citas iekārtas 
daļa;

Or. en

Pamatojums

Šo direktīvu nevajadzētu attiecināt uz „uzņēmumi uzņēmumiem” (B2B) ražojumiem, ko 
izmanto profesionāliem nolūkiem. Pirmkārt, to ietekme uz vidi Komisijas sagatavošanās 
pētījumos nav novērtēta kā ievērojama; otrkārt, šādas iekārtas nenonāk sadzīves atkritumu 
plūsmā.

Grozījums Nr. 64
Christofer Fjellner

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) iekārtas, kas ir īpaši konstruētas kā daļa 
no kāda cita tipa iekārtas, uz ko neattiecas 
šī direktīva, un var funkcionēt tikai kā 
šādas citas iekārtas daļa; 

(b) iekārtas, kas ir īpaši konstruētas kā daļa 
no kāda cita tipa iekārtas, uz ko neattiecas 
šī direktīva, un var funkcionēt tikai kā 
šādas citas iekārtas daļa, tādēļ nav gatavs 
ražojums;

Or. en

Pamatojums

Šīs direktīvas primārais mērķis ir elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pareiza 
savākšana un likvidēšana. Stacionārus rūpniecības kompleksus montē un demontē speciālisti; 
tie veido atsevišķu atkritumu plūsmu, kas jau ir reglamentēta. Šādas iekārtas nenokļūst 
sadzīves atkritumu plūsmā.
Direktīva neattiecas arī uz personu vai preču pārvadāšanas iekārtām. Šādi ražojumi ir 
izslēgto no Ekodizaina direktīvas darbības jomas. Direktīva par nolietotajiem 
transportlīdzekļiem arī atbilst EEIA un RoHS attiecībā uz automašīnām, un tas radītu 
juridisku pārklāšanos.
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Grozījums Nr. 65
Christofer Fjellner

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) stacionāras iekārtas

Or. en

Pamatojums

Šīs direktīvas primārais mērķis ir elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pareiza 
savākšana un likvidēšana. Stacionārus rūpniecības kompleksus montē un demontē speciālisti; 
tie veido atsevišķu atkritumu plūsmu, kas jau ir reglamentēta. Šādas iekārtas nenokļūst 
sadzīves atkritumu plūsmā.
Direktīva neattiecas arī uz personu vai preču pārvadāšanas iekārtām. Šādi ražojumi ir 
izslēgto no Ekodizaina direktīvas darbības jomas. Direktīva par nolietotajiem 
transportlīdzekļiem arī atbilst EEIA un RoHS attiecībā uz automašīnām, un tas radītu 
juridisku pārklāšanos.

Grozījums Nr. 66
Christofer Fjellner

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) cilvēku un preču pārvadāšanas 
līdzekļi

Or. en

Pamatojums

Šīs direktīvas primārais mērķis ir elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pareiza 
savākšana un likvidēšana. Stacionārus rūpniecības kompleksus montē un demontē speciālisti; 
tie veido atsevišķu atkritumu plūsmu, kas jau ir reglamentēta. Šādas iekārtas nenokļūst 
sadzīves atkritumu plūsmā.
Direktīva neattiecas arī uz personu vai preču pārvadāšanas iekārtām. Šādi ražojumi ir 
izslēgto no Ekodizaina direktīvas darbības jomas. Direktīva par nolietotajiem 
transportlīdzekļiem arī atbilst EEIA un RoHS attiecībā uz automašīnām, un tas radītu 
juridisku pārklāšanos.
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Grozījums Nr. 67
Karl-Heinz Florenz

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) stacionārām lielizmēra ražošanas vai 
komerciālām iekārtām un stacionāriem 
lielizmēra ražošanas mehānismiem;

Or. de

Pamatojums

Šīs direktīvas primārais mērķis ir elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pareiza 
savākšana un likvidēšana. Lielas stacionāras ražošanas iekārtas un lielus stacionārus 
ražošanas mehānismus montē un demontē speciālisti. Šajā gadījumā rodas organizēta 
atkritumu plūsma. Šā iemesla dēļ šādas iekārtas un mehānismi netika iekļauti arī 
Direktīvas 2002/96/EK darbības jomā.

Grozījums Nr. 68
Karl-Heinz Florenz

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(eb) mobiliem mehānismiem, kas 
paredzēti tikai profesionāliem lietotājiem;

Or. de

Pamatojums

Šīs direktīvas primārais mērķis ir elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pareiza 
savākšana un likvidēšana. Mobilus mehānismus, kas paredzēti tikai profesionāliem 
lietotājiem, demontē un iznīcina speciālisti. Šajā gadījumā rodas organizēta atkritumu 
plūsma. Šā iemesla dēļ šādas iekārtas un mehānismi netika iekļauti arī 
Direktīvas 2002/96/EK darbības jomā.



AM\808628LV.doc 25/93 PE439.856v01-00

LV

Grozījums Nr. 69
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) stacionāras iekārtas;

Or. de

Pamatojums

Ja iekārta ir stacionāra ēkas daļa, kā arī ar tādu iekārtu saistīta izmantošanas mērierīce, tās 
uzstādīšanu plāno speciāli apmācīts personāls, stacionāri uzstāda to noteiktā vietā, veic tās 
apkopi visā tās darbības laikā un pēc ekspluatācijas demontē to un nosūtīta pārstrādei.

Grozījums Nr. 70
Michail Tremopoulos

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ne vēlāk kā līdz 2014. gada 
31. decembrim un pēc tam reizi piecos 
gados Komisija Eiropas Parlamentam un 
Padomei iesniedz ziņojumu, kurā 
pārbaudīta direktīvas darbības joma, it 
īpaši attiecībā uz saules bateriju 
iespējamo iekļaušanu. Ziņojumā par 
saules baterijām jo īpaši novērtē, kāds ir 
sasniegtais efektīvas savākšanas un 
pārstrādes līmenis. Vajadzības gadījumā, 
pamatojoties uz šo ziņojumu, Komisija 
izstrādā priekšlikumu.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas darbības joma ir jāpārbauda, jo šī direktīva tagad attiecas uz visām elektriskām un 
elektroniskām iekārtām. Turklāt jāpārbauda, cik lielu daudzumu no kopējā saražotā ražo 
uzņēmumi, kas noslēguši brīvprātīgo nolīgumu vides jomā par saules bateriju savākšanu un 
otrreizēju pārstrādi, un vai ir sasniegts mērķis pārstrādāt 85 % saules bateriju. Tās jāizslēdz 
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no darbības jomas arī turpmāk tikai tad, ja izrādās, ka ar brīvprātīgo nolīgumu iespējams 
panākt tikpat daudz, cik ar šīs direktīvas prasībām.

Grozījums Nr. 71
Chris Davies

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) stacionāras iekārtas

Or. en

Pamatojums

Stacionāras iekārtas var būt arī elektriskās durvis un lifti, un priekšmeti, kas paredzēti 
pastāvīgai izmantošanai un ir daļa no ēkas, uz kuriem ļoti bieži attiecas dažādi drošības 
standarti. Stacionāras iekārtas nav pie sienas piestiprināti televizori un citi priekšmeti, kuru 
izmantošana ir mazāk pastāvīga.

Grozījums Nr. 72
Linda McAvan

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. EEIA klasificē kā privātu 
mājsaimniecību atkritumus un kā 
atkritumus no lietotājiem, kas nav privātas 
mājsaimniecības. Nosaka EEIA veidu 
iedalījumu šajās kategorijās. Šo 
pasākumu, kas paredzēts šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 18. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru. Šī 
klasifikācija cita starpā pamatojas arī uz 
novērtējumu par privātajām 
mājsaimniecībām vai uzņēmumiem
pārdoto iekārtu daļu.  

4. EEIA klasificē kā privātu 
mājsaimniecību atkritumus un kā 
atkritumus no lietotājiem, kas nav privātas 
mājsaimniecības. Laižot ražojumu tirgū, 
ražotājiem ir jādeklarē EEI, kas pārdotas 
privātām mājsaimniecībām vai 
lietotājiem, kuri nav privātas 
mājsaimniecības, atkarībā no paredzētā 
ražojuma galalietotāja atbilstīgi šādiem 
kritērijiem:

a) pierādījums starp komerciālu lietotāju 
un ražotāju (vai ražotāja pārstāvi, 
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piemēram, tālākpārdevēju, kurš rīkojas 
saskaņā ar līgumu) noslēgta līguma 
veidā, kurā nepārprotami noteikta 
atbildība par savākšanas un apstrādes 
izmaksām pēc aprites cikla beigām, 
nodrošinot, ka EEI nenonāks sadzīves 
atkritumu plūsmā, vai
b) EEI, kas savu īpašību dēļ netiek 
izmantoti privātās mājsaimniecībās, tādēļ 
nenonāks sadzīves atkritumu plūsmā. Šis 
kritērijs jābalsta uz vismaz vienu no 
šādiem kritērijiem:
i. EEI darbina specializēta 
programmatūra, piemēram, 
operētājsistēma vai sistēmvide, kuras 
specializētai izmantošanai ir nepieciešama 
speciāla konfigurācija;
ii. EEI darbībai nepieciešamais spriegums 
vai elektroenerģijas patēriņš privātām 
mājsaimniecībām nav pieejams;
iii. darbam ar EEI nepieciešama 
profesionāla licence, piemēram, tā ir 
bāzes stacija, kurai nepieciešama 
telekomunikāciju regulatora izsniegta 
licence;
iv. lielas vai smagas EEI, kas jāuzstāda, 
jādemontē vai jātransportē speciālistiem; 
v. EEI, kuru darbībai nepieciešama 
profesionāla vide un/vai profesionāla 
izglītība (piemēram, medicīniskās 
rentgena iekārtas);
vi. EEI, kas ietilpst Direktīvas 20xx/xx/EK 
(RoHS, COM(2008)809/4) I pielikuma 
10. kategorijā;
vii. EEI, uz kuru neattiecas Vispārējā 
produktu drošības direktīva par patēriņa 
precēm;
c) EEI, kas piegādātās patērētājiem, bet to 
īpašības ir tādas, ka pēc izmantošanas tie 
jānogādā atpakaļ komerciālos 
uzņēmumos pārstrādei, tādēļ nekad 
nenonāk sadzīves atkritumu plūsmā 
(piemēram, vienreiz izmantojami 
fotoaparāti).

Or. en
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Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 73
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
3. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) „elektriskās un elektroniskās iekārtas” 
jeb „EEI” ir iekārtas, ko darbina ar 
elektrisko strāvu vai elektromagnētisko 
lauku, un iekārtas šādas strāvas un lauka 
ģenerēšanai, piegādei un mērīšanai, kas 
atbilst kategorijām, kuras norādītas 
Direktīvas 20xx/xx/EK (RoHS) I 
pielikumā, un kas konstruētas izmantošanai 
ar spriegumu, kurš nepārsniedz 1000 voltus 
maiņstrāvai un 1500 voltus līdzstrāvai;

(a) a) „elektriskās un elektroniskās 
iekārtas” jeb „EEI” ir iekārtas, ko darbina 
ar elektrisko strāvu vai elektromagnētisko 
lauku, un iekārtas šādas strāvas un lauka 
ģenerēšanai, piegādei un mērīšanai, kas 
atbilst kategorijām, kuras norādītas šīs 
Direktīvas I A pielikumā, un kas 
konstruētas izmantošanai ar spriegumu, 
kurš nepārsniedz 1000 voltus maiņstrāvai 
un 1500 voltus līdzstrāvai;

Or. en

Pamatojums

Lai izvairītos no juridiskās nenoteiktības, EEIE direktīvas joma ir skaidri jādefinē pašā EEIE 
direktīvā, bez jebkādām savstarpējām norādēm uz atsevišķiem noteikumiem RoHS.
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Grozījums Nr. 74
Julie Girling

Direktīvas priekšlikums
3. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) „elektriskās un elektroniskās iekārtas” 
jeb „EEI” ir iekārtas, ko darbina ar 
elektrisko strāvu vai elektromagnētisko 
lauku, un iekārtas šādas strāvas un lauka 
ģenerēšanai, piegādei un mērīšanai, kas 
atbilst kategorijām, kuras norādītas 
Direktīvas 20xx/xx/EK (RoHS) I 
pielikumā, un kas konstruētas izmantošanai 
ar spriegumu, kurš nepārsniedz 1000 voltus 
maiņstrāvai un 1500 voltus līdzstrāvai;

(a) „elektriskās un elektroniskās iekārtas” 
jeb „EEI” ir iekārtas, ko darbina ar 
elektrisko strāvu vai elektromagnētisko 
lauku, un iekārtas šādas strāvas un lauka 
ģenerēšanai, piegādei un mērīšanai, kas 
atbilst kategorijām, kuras norādītas 
Direktīvas 20xx/xx/EK (RoHS) I 
pielikumā, un kas konstruētas izmantošanai 
ar spriegumu, kurš nepārsniedz 1000 voltus 
maiņstrāvai un 1500 voltus līdzstrāvai; Ar 
darbināšanu saprot to, ka iekārtai savas 
pamatfunkcijas veikšanai ir nepieciešama 
elektroenerģija.

Or. en

Pamatojums

Iekārtu, kas uzskatāmas par „elektriskām un elektroniskām iekārtām” definīcijai ir jābūt 
precīzākai. Ar grozījumu tiek nošķirtas iekārtas, kurām pamatfunkciju veikšanai nepieciešama 
elektroenerģija, no iekārtām, kas pamatfunkcijas var veikt bez elektroenerģijas.

Grozījums Nr. 75
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
3. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) „elektrisko un elektronisko iekārtu 
atkritumi” jeb „EEIA” ir elektriskas un 
elektroniskas iekārtas, kas ir atkritumi 
Direktīvas 2008/xx/EK par atkritumiem 
3. panta 1. punkta nozīmē, ietverot visas 
sastāvdaļas, detaļu blokus un 
palīgmateriālus, kas ir izstrādājuma daļa 
brīdī, kad to atzīst par nolietojušos;

(b) „elektrisko un elektronisko iekārtu 
atkritumi” jeb „EEIA” ir elektriskas un 
elektroniskas iekārtas, kas ir atkritumi 
Direktīvas 2008/98/EK par atkritumiem 
3. panta 1. punkta nozīmē, ietverot visas 
sastāvdaļas, detaļu blokus un 
palīgmateriālus, kas ir izstrādājuma daļa 
brīdī, kad to atzīst par nolietojušos, vai kas 
tiek pārdoti vai nodoti citam uzņēmējam, 
kurš apstrādās EEIA vai pārdos tos tālāk, 
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lai reģenerētu atsevišķus materiālus vai 
daļas, kuriem pozitīva pievienotā 
ekonomiskā vērtība;

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir izvairīties no pārāk skrupulozas vērtēšanas un nostiprinātu šīs direktīvas 
vides mērķi un jo īpaši palielināt pienācīgi apstrādāto EEIA daudzumu.

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

Direktīvas priekšlikums
3. pants – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) „medicīniska ierīce” ir elektriska 
iekārta, kas ietilpst Direktīvas 93/42/EK 
un Direktīvas 98/79/EK darbības jomā.

Or. en

Pamatojums

Nepieciešams definēt medicīniskas ierīces, kas ietvertas šīs direktīvas darbības jomā.

Grozījums Nr. 77
Chris Davies

Direktīvas priekšlikums
3. pants – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) „stacionāra iekārta” ir īpaša dažādu 
veidu aparātu un, attiecīgos gadījumos, 
citu ierīču kombinācija, ko montē un 
uzstāda iepriekš noteiktā vietā, kur to 
paredzēts lietot pastāvīgi;

Or. en
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Pamatojums

Jāiekļauj definīcija, lai nodrošinātu, ka visās dalībvalstīs termins „stacionāra iekārta” tiek 
interpretēts vienādi. Šī definīcija ir iekļauta Elektromagnētiskās savietojamības direktīvā 
(2004/108/EK).

Grozījums Nr. 78
Chris Davies

Direktīvas priekšlikums
3. pants – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) „lielizmēra stacionāri ražošanas 
mehānismi” ir mehānismi vai sistēmas, 
kas sastāv no iekārtu, sistēmu, gatavu 
ražojumu un/vai to daļu kombinācijas un 
tos noteiktajā ražošanas mehānisma vai 
ražošanas ēkas vietā, kurā tie veiks 
noteiktas funkcijas, uzstāda speciālisti;

Or. en

Pamatojums

Definīcija ir izmantota Eiropas Komisijas dokumentā par biežāk uzdotajiem jautājumiem 
saistībā ar RoHS.

Grozījums Nr. 79
Karin Kadenbach

Direktīvas priekšlikums
3. pants – j apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(j) „ražotājs” ir jebkura fiziska vai juridiska 
persona, kas neatkarīgi no pielietotās 
tirdzniecības metodes, ietverot tālsaziņas 
tirdzniecību saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes 1997. gada 20. maija 
Direktīvu 97/7/EK par patērētāju 
aizsardzību attiecībā uz tālpārdošanas 
līgumiem:

(j) „ražotājs” ir jebkura dalībvalsts fiziska 
vai juridiska persona, kas neatkarīgi no 
pielietotās tirdzniecības metodes, ietverot 
tālsaziņas tirdzniecību saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1997. gada 20. 
maija Direktīvu 97/7/EK par patērētāju 
aizsardzību attiecībā uz tālpārdošanas 
līgumiem:
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Or. de

Pamatojums

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.

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

Direktīvas priekšlikums
3. pants – j apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(j)„ražotājs” ir jebkura fiziska vai juridiska 
persona, kas neatkarīgi no pielietotās 
tirdzniecības metodes, ietverot tālsaziņas 
tirdzniecību saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes 1997. gada 20. maija 
Direktīvu 97/7/EK par patērētāju 
aizsardzību attiecībā uz tālpārdošanas 
līgumiem:

(j) „ražotājs” ir jebkura dalībvalsts fiziska 
vai juridiska persona, kas neatkarīgi no 
pielietotās tirdzniecības metodes, ietverot 
tālsaziņas tirdzniecību saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1997. gada 20. 
maija Direktīvu 97/7/EK par patērētāju 
aizsardzību attiecībā uz tālpārdošanas 
līgumiem:

Or. en

Pamatojums

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 
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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.

Grozījums Nr. 81
Christofer Fjellner

Direktīvas priekšlikums
3. pants – j apakšpunkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) izgatavo elektriskas un elektroniskas 
iekārtas ar savu vārdu vai preču zīmi vai 
uzdod konstruēt vai izgatavot elektriskas 
un elektroniskas iekārtas un laiž tirgū šādas 
elektriskas un elektroniskas iekārtas ar 
savu vārdu vai preču zīmi, 

(i) izgatavo elektriskas un elektroniskas 
iekārtas ar savu vārdu vai preču zīmi vai 
uzdod konstruēt vai izgatavot elektriskas 
un elektroniskas iekārtas un laiž 
apgrozībā tirgū šādas elektriskas un 
elektroniskas iekārtas ar savu vārdu vai 
preču zīmi,

Or. en

Pamatojums

Precizējums mērķis ir nodrošināt, ka atbildība par EEIA ir skaidra. Svarīgi, lai tiesību akti un 
atbildība ir definēti skaidri un pienākumu sadalījums ir nepārprotams.

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

Direktīvas priekšlikums
3. pants – j apakšpunkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) izgatavo elektriskas un elektroniskas 
iekārtas ar savu vārdu vai preču zīmi vai 
uzdod konstruēt vai izgatavot elektriskas 
un elektroniskas iekārtas un laiž tirgū šādas 
elektriskas un elektroniskas iekārtas ar 
savu vārdu vai preču zīmi,

(i) dalībvalsts teritorijā izgatavo 
elektriskas un elektroniskas iekārtas ar 
savu vārdu vai preču zīmi vai uzdod 
konstruēt vai izgatavot elektriskas un 
elektroniskas iekārtas un laiž tirgū šādas 
elektriskas un elektroniskas iekārtas ar 
savu vārdu vai preču zīmi,
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Or. en

Pamatojums

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 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.

Grozījums Nr. 83
Karin Kadenbach

Direktīvas priekšlikums
3. pants – j apakšpunkts – iii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iii) veic uzņēmējdarbību Kopienā 
un profesionāli laiž Kopienas tirgū 
elektriskas un elektroniskas iekārtas no 
trešās valsts.

(iii) profesionāli pirmo reizi šīs dalībvalsts 
teritorijā laiž tirgū elektriskas un 
elektroniskas iekārtas.

Or. de

Pamatojums

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

Direktīvas priekšlikums
3. pants – j apakšpunkts – iii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iii) veic uzņēmējdarbību Kopienā 
un profesionāli laiž Kopienas tirgū 
elektriskas un elektroniskas iekārtas no 
trešās valsts.

(iii) profesionāli dalībvalsts teritorijā laiž 
tirgū elektriskas un elektroniskas iekārtas.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 85
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Direktīvas priekšlikums
3. pants – j apakšpunkts – iii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iii) veic uzņēmējdarbību Kopienā 
un profesionāli laiž Kopienas tirgū 
elektriskas un elektroniskas iekārtas no 
trešās valsts.

(iii) veic uzņēmējdarbību Kopienā 
un profesionāli laiž dalībvalsts tirgū 
elektriskas un elektroniskas iekārtas no 
trešās valsts vai importē vai eksportē šādu 
iekārtu, veicot uzņēmējdarbību.
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Or. fr

Pamatojums

Viens no Komisijas priekšlikuma rezultātiem ir tāds, ka ražotāja statuss tiks deleģēts 
uzņēmējam, kurš laiž aprīkojumu Eiropas tirgū. Taču vieta, kurā iekārta nonāk Eiropas tirgū, 
un vieta, kurā to iegādājas gala lietotājs, var nebūt vienā un tajā pašā dalībvalstī. Šā iemesla 
dēļ būs grūtāk noteikt, kādā mērā ražotājs ir atbildīgs par EEIA savākšanas apjomu. Tā 
rezultātā mazināsies to svarīgāko valsts tirdzniecības skaitļu precizitāte, kurus izmanto jauno 
savākšanas mērķu aprēķināšanai.

Grozījums Nr. 86
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Direktīvas priekšlikums
3. pants – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(k) „izplatītājs” ir jebkura fiziska vai 
juridiska persona piegādes ķēdē, kas tirgū 
dara pieejamas elektriskas un 
elektroniskas iekārtas; 

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Viens no Komisijas priekšlikuma rezultātiem ir tāds, ka ražotāja statuss tiks deleģēts 
uzņēmējam, kurš laiž aprīkojumu Eiropas tirgū. Taču vieta, kurā iekārta nonāk Eiropas tirgū, 
un vieta, kurā to iegādājas gala lietotājs, var nebūt vienā un tajā pašā dalībvalstī. Šā iemesla 
dēļ būs grūtāk noteikt, kādā mērā ražotājs ir atbildīgs par EEIA savākšanas apjomu. Tā 
rezultātā mazināsies to svarīgāko valsts tirdzniecības skaitļu precizitāte, kurus izmanto jauno 
savākšanas mērķu aprēķināšanai.

Grozījums Nr. 87
Chris Davies

Direktīvas priekšlikums
3. pants – ka apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ka) „trešās puses” ir organizācijas, ko 
ražotājs vai ražotāju grupa iecēlusi 
noteiktu ražotāja vai ražotāju grupas 
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saistību pildīšanai;

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski svarīgi labot kļūdainu direktīvas interpretāciju atsevišķās dalībvalstīs, īpaši 
Apvienotajā Karalistē, kuras liedz ražotājiem iespēju uzņemties pilnu atbildību par EEIA 
apsaimniekošanu vai nodrošināt, ka tas tiek darīts efektīvi un ekonomiski.

Grozījums Nr. 88
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Direktīvas priekšlikums
3. pants – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(l) „EEIA no privātām mājsaimniecībām” 
ir EEIA no privātām mājsaimniecībām un 
komerciālām, rūpnieciskām, iestāžu 
struktūrām un citām vietām un kas veida 
vai daudzuma ziņā ir līdzīgi tiem, kuri ir 
no privātām mājsaimniecībām;

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Viens no Komisijas priekšlikuma rezultātiem ir tāds, ka ražotāja statuss tiks deleģēts 
uzņēmējam, kurš laiž aprīkojumu Eiropas tirgū. Taču vieta, kurā iekārta nonāk Eiropas tirgū, 
un vieta, kurā to iegādājas gala lietotājs, var nebūt vienā un tajā pašā dalībvalstī. Šā iemesla 
dēļ būs grūtāk noteikt, kādā mērā ražotājs ir atbildīgs par EEIA savākšanas apjomu. Tā 
rezultātā mazināsies to svarīgāko valsts tirdzniecības skaitļu precizitāte, kurus izmanto jauno 
savākšanas mērķu aprēķināšanai.

Grozījums Nr. 89
Chris Davies

Direktīvas priekšlikums
3. pants – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(l) „EEIA no privātām mājsaimniecībām” (l) „EEIA no privātām mājsaimniecībām” 
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ir EEIA no privātām mājsaimniecībām un 
komerciālām, rūpnieciskām, iestāžu 
struktūrām un citām vietām un kas veida 
vai daudzuma ziņā ir līdzīgi tiem, kuri ir no 
privātām mājsaimniecībām;

ir EEIA no privātām mājsaimniecībām un 
komerciālām, rūpnieciskām, iestāžu 
struktūrām un citām vietām un kas veida 
vai daudzuma ziņā ir līdzīgi tiem, kuri ir no 
privātām mājsaimniecībām; EEI atkritumi 
no privātām mājsaimniecībām un citiem 
avotiem, kas savākti, izmantojot kopējās 
un individuālās sistēmas, jebkurā 
gadījumā ir uzskatāmi par EEIA no 
privātām mājsaimniecībām.

Or. en

Pamatojums

Daudziem atbildīgiem uzņēmumiem ir līgumos noteiktas prasības nodot nolietotos ražojumus 
ražotājām pienācīgas apstrādes veikšanai. Tas jāieskaita ražotāja vispārējos pienākumos.

Grozījums Nr. 90
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Direktīvas priekšlikums
3. pants – m apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(m) „likvidācija” ir likvidācija Direktīvas 
2008/xx/EK par atkritumiem 3. panta 
2. punkta nozīmē ;

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Viens no Komisijas priekšlikuma rezultātiem ir tāds, ka ražotāja statuss tiks deleģēts 
uzņēmējam, kurš laiž aprīkojumu Eiropas tirgū. Taču vieta, kurā iekārta nonāk Eiropas tirgū, 
un vieta, kurā to iegādājas gala lietotājs, var nebūt vienā un tajā pašā dalībvalstī. Šā iemesla 
dēļ būs grūtāk noteikt, kādā mērā ražotājs ir atbildīgs par EEIA savākšanas apjomu. Tā 
rezultātā mazināsies to svarīgāko valsts tirdzniecības skaitļu precizitāte, kurus izmanto jauno 
savākšanas mērķu aprēķināšanai.
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Grozījums Nr. 91
Chris Davies

Direktīvas priekšlikums
3. pants – ma apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ma) „stratēģiski svarīgs izejmateriāls” ir 
ES konkurētspējai stratēģiski svarīgs 
materiāls, tostarp, hroms, kobalts, varš, 
gallijs, indijs, litijs, mangāns, molibdēns, 
niķelis, niobijs, platīna grupas metāli 
(pallādijs, platīns, rodijs), retzemju 
elementi, selēns, tantāls, titāns, vanādijs; 

Or. en

Pamatojums

Definīcijā iekļauts ASV izveidotais stratēģiski svarīgo izejmateriālu saraksts. Šos materiālus 
izmanto plašā elektrisko un elektronisko izstrādājumu klāstā, un tie ir būtiski svarīgi ES 
ekonomiskās konkurētspējas saglabāšanai.

Grozījums Nr. 92
Michail Tremopoulos

Direktīvas priekšlikums
3. pants – ma apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ma) „bīstama viela” ir viela, kas atbilst 
kritērijiem, saskaņā ar kuriem vielu 
klasificē kā bīstamu atbilstīgi 
Regulai (EK) Nr. 1272/2008, vai viela, kas 
atbilst kritērijiem, saskaņā ar kuriem 
vielu klasificē kā nanomateriālu;

Or. en

Pamatojums

Komisija no EEIA direktīvas (bijušais 3. panta l) apakšpunkts bija izsvītrojusi „bīstamas 
vielas vai preparāta” definīciju. Taču 15. pants par informāciju apstrādes iekārtām vēl 
aizvien attiecas uz bīstamām vielām un preparātiem, kā tam arī vajadzētu būt. Tādēļ 
jāatjauno atjaunināta bīstamas vielas definīcija. Tajā jāiekļauj arī nanomateriāli, lai 
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apstrādes iekārtas saņemtu informāciju, kas nepieciešama pienācīgai apstrādei.

Grozījums Nr. 93
Michail Tremopoulos

Direktīvas priekšlikums
3. pants – mb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(mb) „bīstams preparāts” ir maisījums, 
kas atbilst kritērijiem, lai to klasificētu kā 
bīstamu atbilstīgi Direktīvai 1999/45/EK, 
vai preparāts, kas satur nanomateriālu.

Or. en

Pamatojums

Komisija no EEIA direktīvas (bijušais 3. panta l) apakšpunkts bija izsvītrojusi „bīstamas 
vielas vai preparāta” definīciju. Taču 15. pants vēl aizvien attiecas uz bīstamām vielām un 
preparātiem, kā tam arī vajadzētu būt. Tādēļ jāatjauno atjaunināta bīstama preparāta 
definīcija. Tajā jāiekļauj arī nanomateriāli, lai apstrādes uzņēmumi saņemtu informāciju, kas 
nepieciešama pienācīgai apstrādei.

Grozījums Nr. 94
Michail Tremopoulos

Direktīvas priekšlikums
3. pants – mc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(mc) „nanomateriāls” ir ar nodomu 
izgatavots materiāls, kam vismaz viens 
ārējais parametrs ir 100 nm vai mazāks 
vai kas iekšpusē vai virsmas līmenī sastāv 
no smalkām funkcionālajām daļām, no 
kurām daudzām vismaz viens parametrs ir 
100 nm vai mazāks, tostarp struktūras, 
aglomerācijas un sakopojumi, kuru 
izmērs var būt virs 100 nm un kuri 
vienlaicīgi var saglabāt nano izmēram 
raksturīgās īpašības.

Nano izmēram raksturīgās īpašības ir:
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i) īpašības, kas saistītas ar attiecīgo 
materiālu lielo īpatnējo virsmu, un/vai
ii) specifiskas fizikālķīmiskās īpašības, kas 
atšķiras no tādu pašu materiālu īpašībām, 
kuriem nav nano izmēra.

Or. en

Pamatojums

Jāpievieno nanomateriālu definīcija. Šeit ievietota definīcija, par kuru vienojušās visas trīs 
iestādes, apspriežot regulu par jaunajiem pārtikas produktiem.

Grozījums Nr. 95
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Direktīvas priekšlikums
3. pants – n apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(n) „finansējuma nolīgums” ir jebkurš 
aizdevuma, nomas, īres līgums vai 
vienošanās par pārdošanu uz nomaksu 
vai vienošanās attiecībā uz jebkādu 
iekārtu neatkarīgi no tā, vai minētā 
līguma vai vienošanās vai jebkura līguma 
vai papildu līguma noteikumos paredzēts 
vai nav paredzēts šo iekārtu īpašumtiesību 
nodošana;

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Viens no Komisijas priekšlikuma rezultātiem ir tāds, ka ražotāja statuss tiks deleģēts 
uzņēmējam, kurš laiž aprīkojumu Eiropas tirgū. Taču vieta, kurā iekārta nonāk Eiropas tirgū, 
un vieta, kurā to iegādājas gala lietotājs, var nebūt vienā un tajā pašā dalībvalstī. Šā iemesla 
dēļ būs grūtāk noteikt, kādā mērā ražotājs ir atbildīgs par EEIA savākšanas apjomu. Tā 
rezultātā mazināsies to svarīgāko valsts tirdzniecības skaitļu precizitāte, kurus izmanto jauno 
savākšanas mērķu aprēķināšanai.

.
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Grozījums Nr. 96
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Direktīvas priekšlikums
3. pants – o apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(o) „darīt pieejamu tirgū” ir par samaksu 
vai bez maksas piegādāt kādu ražojumu 
izplatīšanai, patēriņam vai izmantošanai 
Kopienas tirgū, veicot komercdarbību;

(o) „darīt pieejamu tirgū” ir piegādāt kādu 
ražojumu izplatīšanai, patēriņam vai 
izmantošanai dalībvalsts tirgū tirdzniecības 
gaitā par samaksu vai par brīvu;

Or. fr

Pamatojums

Viens no Komisijas priekšlikuma rezultātiem ir tāds, ka ražotāja statuss tiks deleģēts 
uzņēmējam, kurš laiž aprīkojumu Eiropas tirgū. Taču vieta, kurā iekārta nonāk Eiropas tirgū, 
un vieta, kurā to iegādājas gala lietotājs, var nebūt vienā un tajā pašā dalībvalstī. Šā iemesla 
dēļ būs grūtāk noteikt, kādā mērā ražotājs ir atbildīgs par EEIA savākšanas apjomu. Tā 
rezultātā mazināsies to svarīgāko valsts tirdzniecības skaitļu precizitāte, kurus izmanto jauno 
savākšanas mērķu aprēķināšanai.

.

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

Direktīvas priekšlikums
3. pants – o apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(o) „darīt pieejamu tirgū” ir par samaksu 
vai bez maksas piegādāt kādu ražojumu 
izplatīšanai, patēriņam vai izmantošanai 
Kopienas tirgū, veicot komercdarbību;

(o) „darīt pieejamu tirgū” ir par samaksu 
vai bez maksas piegādāt kādu ražojumu 
izplatīšanai, patēriņam vai izmantošanai 
dalībvalsts tirgū, veicot komercdarbību;

Or. en

Pamatojums

Tā kā savākšanas mērķi nosaka dalībvalstis, vēlams pragmatiski definēt, ko nozīmē „darīt 
pieejamu tirgū”, tā nodrošinot, ka šīs regulas īstenošana un piemērošana un līdz ar to EEIA 
savākšana un apstrāde būs katras dalībvalsts ziņā.
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Grozījums Nr. 98
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Direktīvas priekšlikums
3. pants – p apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(p) „laist tirgū” ir pirmo reizi darīt 
ražojumu pieejamu Kopienas tirgū; 

(p) „laist tirgū” ir pirmo reizi darīt 
ražojumu pieejamu dalībvalsts tirgū;

Or. fr

Pamatojums

Viens no Komisijas priekšlikuma rezultātiem ir tāds, ka ražotāja statuss tiks deleģēts 
uzņēmējam, kurš laiž aprīkojumu Eiropas tirgū. Taču vieta, kurā iekārta nonāk Eiropas tirgū, 
un vieta, kurā to iegādājas gala lietotājs, var nebūt vienā un tajā pašā dalībvalstī. Šā iemesla 
dēļ būs grūtāk noteikt, kādā mērā ražotājs ir atbildīgs par EEIA savākšanas apjomu. Tā 
rezultātā mazināsies to svarīgāko valsts tirdzniecības skaitļu precizitāte, kurus izmanto jauno 
savākšanas mērķu aprēķināšanai..

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

Direktīvas priekšlikums
3. pants – p apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(p) „Laist tirgū” ir pirmo reizi darīt 
ražojumu pieejamu Kopienas tirgū.

(p) „Laist tirgū” ir pirmo reizi darīt 
ražojumu pieejamu dalībvalsts tirgū.

Or. en

Pamatojums

Tā kā savākšanas mērķi nosaka dalībvalstis, vēlams pragmatiski definēt, ko nozīmē „laist 
tirgū”, tā nodrošinot, ka šīs regulas īstenošana un piemērošana un līdz ar to EEIA savākšana 
un apstrāde būs katras dalībvalsts ziņā.
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Grozījums Nr. 100
Karin Kadenbach

Direktīvas priekšlikums
3. pants – p apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(p) „laist tirgū” ir pirmo reizi darīt 
ražojumu pieejamu Kopienas tirgū;

(p) „laist tirgū” ir pirmo reizi darīt 
ražojumu pieejamu dalībvalsts teritorijā;

Or. de

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 101
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
3. pants – q apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(q) „atdalīšana” ir manuāla, mehāniska, 
ķīmiska vai metalurģiska apstrāde, kuras 
rezultātā bīstamas vielas, preparāti un 
komponenti apstrādes procesa beigās tiek 
uztverti kā identificējama plūsma vai 
identificējama plūsmas daļa. Viela, 
preparāts vai komponents ir 
identificējams, ja to var monitorēt, lai 
pierādītu, ka apstrāde notiek videi 
draudzīgā veidā.

(q) „atdalīšana” ir manuāla vai mehāniska 
II pielikumā minēto bīstamo vielu, 
preparātu un komponentu atdalīšana.

Or. en
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Pamatojums

Komisijas ierosinātā atdalīšanas definīcija ir jāmaina, jo tā būtiski maina II pielikumā 
minētās apstrādes metodes, kā rezultātā: a) var samazināties darba vietas, jo manuālie 
šķirotāji ES nevar ekonomiski konkurēt ar termisko apstrādi (nemetāla daļu sadedzināšanu) 
metalurģijas rūpnīcās; b) piešarņojuma ierobežošanai var notikt paļaušanās tikai uz 
metālapstrādes uzņēmumu gaisa filtriem; c) definīcijā netiek ievērota Atkritumu 
pamatdirektīvas (2008/98/EK) atkritumu hierarhija (4. pants), saskaņā ar kuru priekšroka 
dodama materiālu pārstrādāšanai (reģenerācijai), nebis „termiskām operācijām”.

Grozījums Nr. 102
Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums
3. pants – q apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(q) „atdalīšana” ir manuāla, mehāniska, 
ķīmiska vai metalurģiska apstrāde, kuras 
rezultātā bīstamas vielas, preparāti un 
komponenti apstrādes procesa beigās tiek 
uztverti kā identificējama plūsma vai 
identificējama plūsmas daļa. Viela, 
preparāts vai komponents ir 
identificējams, ja to var monitorēt, lai 
pierādītu, ka apstrāde notiek videi 
draudzīgā veidā;

(q) „atdalīšana” ir manuāla vai mehāniska 
II pielikumā minēto bīstamo vielu, 
preparātu un komponentu atdalīšana.

Or. es

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir precizēt un vienkāršot atdalīšanas definīciju, kas Komisijas tekstā ir 
pārāk gara. Saskaņā ar referenta nodomu izvairīties no direktīvas darbības jomas 
ierobežošanas izdarīta atsauce uz II pielikumu.
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Grozījums Nr. 103
Michail Tremopoulos

Direktīvas priekšlikums
3. pants – q apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(q) „atdalīšana” ir manuāla, mehāniska, 
ķīmiska vai metalurģiska apstrāde, kuras 
rezultātā bīstamas vielas, preparāti un 
komponenti apstrādes procesa beigās tiek 
uztverti kā identificējama plūsma vai 
identificējama plūsmas daļa. Viela, 
preparāts vai komponents ir identificējams, 
ja to var monitorēt, lai pierādītu, ka 
apstrāde notiek videi draudzīgā veidā;

(q) „atdalīšana” ir manuāla, mehāniska, 
ķīmiska vai metalurģiska apstrāde, kuras 
rezultātā bīstamas vielas, preparāti un 
komponenti kļūst pilnībā tehniski 
izmantojami un apstrādes procesa beigās 
tiek uztverti kā identificējama plūsma vai 
identificējama plūsmas daļa. Viela, 
preparāts vai komponents ir identificējams, 
ja to var monitorēt, lai pierādītu, ka 
apstrāde notiek videi draudzīgā veidā; 
Smalcināšanu neuzskata par atdalīšanu.

Or. en

Pamatojums

Atdalīšanas definīcijā nevajadzētu iekļaut smalcināšanu, jo ar šo darbību nevar atdalīt 
bīstamas vielas.

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

Direktīvas priekšlikums
3. pants – q apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(q) „atdalīšana” ir manuāla, mehāniska, 
ķīmiska vai metalurģiska apstrāde, kuras 
rezultātā bīstamas vielas, preparāti un 
komponenti apstrādes procesa beigās tiek 
uztverti kā identificējama plūsma vai 
identificējama plūsmas daļa. Viela, 
preparāts vai komponents ir 
identificējams, ja to var monitorēt, lai 
pierādītu, ka apstrāde notiek videi 
draudzīgā veidā;

(q)„atdalīšana” ir manuāla, mehāniska, 
ķīmiska vai metalurģiska apstrāde, kuras 
rezultātā bīstamas vielas, preparāti un 
komponenti tiek iegūti pēc iespējas agrīnā 
apstrādes procesa posmā un ir pilnībā 
tehniski izmantojami. Atdalīšanas 
procesam ir jānotiek pirms jebkuras citas 
apstrādes, lai izvairītos no riska, ka 
bīstamas vielas nokļūst vai noplūst 
atkritumu plūsmā.

Or. en
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Pamatojums

Jaunajai atdalīšanas definīcijai, kas ieviesta Komisijas priekšlikumā, ir tieša ietekme uz 
direktīvas II pielikuma obligātajām apstrādes prasībām, jo vārds „atdalīt” ir lietots II 
pielikuma 1. un 2. punktā. Tas var radīt šaubas par to, vai apstrādes posmā var ļaut izmantot 
smalcināšanu pirms bīstamu vielu atdalīšanas. Tā nevajadzētu notikt, tādēļ definīcijā šis 
jautājums ir jāprecizē.

Grozījums Nr. 105
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Direktīvas priekšlikums
3. pants – sa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(sa)„stacionāra iekārta” ir stacionāra 
iekārta Direktīvas 2004/108/EK par 
elektromagnētisko savietojamību 2. panta 
c) apakšpunkta izpratnē.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu labāku atbilsmi un konsekvenci ar citiem ES tiesību aktiem, EEIA direktīvā 
ir jāatsaucas uz jau esošo „stacionāru iekārtu” definīciju, kas iekļauta 
Direktīvā 2004/108/EK par elektromagnētisko savietojamību. Ražošanas iekārtas, ko 
izmanto rūpnīcās un ražošanas procesos, direktīvas darbības jomā iekļaut nevajadzētu. 
Pirmkārt, to ietekme uz vidi Komisijas sagatavošanās pētījumos nav novērtēta kā 
ievērojama, otrkārt, šādas iekārtas nenonāk sadzīves atkritumu plūsmā.

Grozījums Nr. 106
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
3. pants – sa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(sa) „stacionāra iekārta” ir stacionāra 
iekārta Direktīvas 2004/108/EK par 
elektromagnētisko savietojamību 2. panta 
c) apakšpunkta izpratnē.
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Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu labāku atbilsmi citiem ES tiesību aktiem, EEIA direktīvā ir jāatsaucas uz jau 
esošo „stacionāru iekārtu” definīciju, kas iekļauta Direktīvā 2004/108/EK par 
elektromagnētisko savietojamību. Lai palielinātu juridisko noteiktību, jāpievieno norādījumi, 
kas iekļauti Komisijas izveidotajās atbildēs uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.

Grozījums Nr. 107
Karl-Heinz Florenz

Direktīvas priekšlikums
3. pants – sa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(sa) „liela stacionāra rūpniecības vai 
komerciāla iekārta” ir īpaša lielizmēra 
dažādu ražošanas vai komerciālu aparātu 
un, attiecīgos gadījumos, citu ierīču 
noteikta kombinācija, kas ir savstarpēji 
saistīti vai ko uzstāda kopā, un kas ir 
paredzēta pastāvīgai lietošanai iepriekš 
noteiktā vietā;

Or. de

Pamatojums

Tā kā šīs iekārtas ir paredzēts izslēgt no direktīvas darbības jomas, ir nepieciešama šāda 
definīcija. Šī definīcija atbilst Direktīvā 2004/108/EK sniegtajai „stacionāras iekārtas” 
definīcijai. Lielas stacionāras ražošanas vai komerciālas iekārtas montē un demontē 
speciālisti. Šajā gadījumā rodas organizēta atkritumu plūsma. Šā iemesla dēļ šādas iekārtas 
netika iekļauti arī Direktīvas 2002/96/EK darbības jomā.

Grozījums Nr. 108
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
3. pants – sb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(sb) „gatavi ražojumi” ir jebkādas 
iekārtas vai aprīkojuma vienības, kurām 
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ir tieša funkcija, pašām savs apvalks un 
vajadzības gadījumā arī pieslēgvietas un 
savienojumi, kas paredzēti gala 
lietotājiem. „Tieša funkcija” ir jebkāda 
komponenta vai gatava ražojuma 
funkcija, kas pilda gala lietotājiem 
paredzētajās lietošanas instrukcijās 
ražotāja precizēto lietojumu. Šo funkciju 
iespējams veikt bez tālākiem 
pielāgojumiem vai pieslēgumiem, izņemot 
tos, ko var veikt ikviens cilvēks.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu labāku atbilsmi citiem ES tiesību aktiem, EEIA direktīvā ir jāatsaucas uz jau 
esošo „stacionāru iekārtu” definīciju, kas iekļauta Direktīvā 2004/108/EK par 
elektromagnētisko savietojamību. Lai palielinātu juridisko noteiktību, jāpievieno norādījumi, 
kas iekļauti Komisijas izveidotajās atbildēs uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.

Grozījums Nr. 109
Karl-Heinz Florenz

Direktīvas priekšlikums
3. pants – sb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(sb) „stacionārs lielizmēra ražošanas 
mehānisms” ir ražošanai paredzētu 
sistēmu, gatavu ražojumu un/vai 
komponentu kombinācija, ko montē 
un/vai uzstāda speciālisti lietošanai 
noteiktā vietā un kas darbojas kopā 
ražošanas vidē.

Or. de

Pamatojums

Tā kā šos mehānismus ir paredzēts izslēgt no direktīvas darbības jomas, ir nepieciešama šāda 
definīcija. Lielizmēra stacionārus ražošanas mehānismus montē un demontē speciālisti. Šajā 
gadījumā rodas organizēta atkritumu plūsma. Šā iemesla dēļ šādi mehānismi netika iekļauti 
arī Direktīvas 2002/96/EK darbības jomā.
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Grozījums Nr. 110
Karl-Heinz Florenz

Direktīvas priekšlikums
3. pants – sc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(sc) „mobilas ierīces, kas paredzētas tikai 
profesionāliem lietotājiem” ir ierīces, 
kuru darbība prasa kustību ekspluatācijas 
laikā vai arī nepārtrauktu vai daļēji 
nepārtrauktu kustību starp fiksētām darba 
vietām, vai daļēji nepārtraukta kustība 
starp noteiktām darbības vietām, vai 
ierīces, kuras darbina nekustinot, taču 
kuras var būt aprīkotas tā, lai dotu iespēju 
tās vieglāk pārvietot no vienas vietas uz 
citu.

Or. de

Pamatojums

Tā kā šīs ierīces ir paredzēts izslēgt no direktīvas darbības jomas, ir nepieciešama šāda 
definīcija. Definīcija atbilst Direktīvas 2006/42/EK I pielikuma 3.1.1. mobilo ierīču 
definīcijai. Mobilus mehānismus, kas paredzēti tikai profesionāliem lietotājiem, demontē un 
iznīcina speciālisti. Šajā gadījumā rodas organizēta atkritumu plūsma. Šā iemesla dēļ šādas 
ierīces netika iekļautas arī Direktīvas 2002/96/EK darbības jomā.

Grozījums Nr. 111
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
3. pants – sa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(sa) „stacionāra iekārta” ir iekārta 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 15. decembra 
Direktīvas 2004/108/EK par to, kā tuvināt 
dalībvalstu tiesību aktus, kas attiecas uz 
elektromagnētisko savietojamību1, 
2. panta c) apakšpunkta izpratnē. Par 
tādu uzskatāmas, piemēram, parastie un 
ražošanas ēku apkures, dzesēšanas un 
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ūdens sildīšanas pakalpojumi un 
komponenti, kas pastāvīgi pievienoti tām, 
tostarp aparatūra patēriņa mērīšanai.
1 OV L 390, 31.12.2004., 24. lpp.

Or. de

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 112
Christofer Fjellner

Direktīvas priekšlikums
3. pants – sa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(sa) "stacionāra iekārta" ir dažādu veidu 
aparātu un, attiecīgos gadījumos, citu 
ierīču noteikta kombinācija, ko montē un 
uzstāda iepriekš noteiktā vietā, kur to 
paredzēts lietot pastāvīgi.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu labāku atbilsmi un konsekvenci ar citiem ES tiesību aktiem, RoHS direktīvā ir 
jāatsaucas uz jau esošo „stacionāru iekārtu” definīciju, kas iekļauta Direktīvā 2004/108/EK 
par elektromagnētisko savietojamību. Šādas iekārtas ir, piemēram, iekārtas naftas ķīmijas 
rūpniecības, automašīnu ražošanas, farmācijas, materiālu apstrādes, elektroenerģijas 
ražošanas, ūdens attīrīšanas un papīra ražošanas uzņēmumos vai atsevišķas elektriskas 
iekārtas.
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Grozījums Nr. 113
Esther de Lange

Direktīvas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis atbilstīgi Kopienas tiesību 
aktiem, kas attiecas uz ražojumiem, tostarp 
atbilstīgi Direktīvai 2005/32/EK par 
ekodizainu veicina pasākumus tādu 
elektrisko un elektronisko iekārtu 
konstruēšanai un ražošanai, lai jo īpaši 
veicinātu EEIA, to komponentu un 
materiālu atkārtotu izmantošanu, 
demontēšanu un reģenerāciju. Šiem 
pasākumiem jābūt tādiem, lai tiktu 
saglabāta iekšējā tirgus pareiza darbība. 
Šajā sakarā dalībvalstis paredz attiecīgus 
pasākumus, lai ražotāji, izmantojot īpašas 
konstrukcijas vai ražošanas procesus, 
nekavētu EEIA atkārtotu izmantošanu, ja 
vien šādas konstrukcijas īpatnības vai 
ražošanas process nesniedz būtiskas 
priekšrocības, piemēram, attiecībā uz vides 
aizsardzības un/vai drošības prasībām.

Dalībvalstis atbilstīgi Kopienas tiesību 
aktiem, kas attiecas uz ražojumiem, tostarp 
atbilstīgi Direktīvai 2005/32/EK par 
ekodizainu veicina finansiālus un citus 
pasākumus tādu elektrisko un elektronisko 
iekārtu konstruēšanai un ražošanai, lai jo 
īpaši veicinātu EEIA, to komponentu un 
materiālu atkārtotu izmantošanu, 
demontēšanu un reģenerāciju. Šiem 
pasākumiem jābūt tādiem, lai tiktu 
saglabāta iekšējā tirgus pareiza darbība. 
Šajā sakarā dalībvalstis paredz attiecīgus 
pasākumus, lai ražotāji, izmantojot īpašas 
konstrukcijas vai ražošanas procesus, 
nekavētu EEIA atkārtotu izmantošanu, ja 
vien šādas konstrukcijas īpatnības vai 
ražošanas process nesniedz būtiskas
priekšrocības, piemēram, attiecībā uz vides 
aizsardzības un/vai drošības prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 114
Chris Davies

Direktīvas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis atbilstīgi Kopienas tiesību 
aktiem, kas attiecas uz ražojumiem, tostarp 
atbilstīgi Direktīvai 2005/32/EK par 
ekodizainu veicina pasākumus tādu 
elektrisko un elektronisko iekārtu 
konstruēšanai un ražošanai, lai jo īpaši 
veicinātu EEIA, to komponentu un 
materiālu atkārtotu izmantošanu, 

Dalībvalstis atbilstīgi Kopienas tiesību 
aktiem, kas attiecas uz ražojumiem, tostarp 
atbilstīgi Direktīvai 2005/32/EK par 
ekodizainu veicina sadarbību starp 
ražotājiem un pārstrādātājiem un
pasākumus tādu elektrisko un elektronisko 
iekārtu konstruēšanai un ražošanai, lai jo 
īpaši veicinātu EEIA, to komponentu un 
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demontēšanu un reģenerāciju. Šiem 
pasākumiem jābūt tādiem, lai tiktu 
saglabāta iekšējā tirgus pareiza darbība. 
Šajā sakarā dalībvalstis paredz attiecīgus 
pasākumus, lai ražotāji, izmantojot īpašas 
konstrukcijas vai ražošanas procesus, 
nekavētu EEIA atkārtotu izmantošanu, ja 
vien šādas konstrukcijas īpatnības vai 
ražošanas process nesniedz būtiskas 
priekšrocības, piemēram, attiecībā uz vides 
aizsardzības un/vai drošības prasībām.

materiālu atkārtotu izmantošanu, 
demontēšanu un reģenerāciju. Šiem 
pasākumiem jābūt tādiem, lai tiktu 
saglabāta iekšējā tirgus pareiza darbība. 
Šajā sakarā dalībvalstis paredz attiecīgus 
pasākumus, lai ražotāji, izmantojot īpašas 
konstrukcijas vai ražošanas procesus, 
nekavētu EEIA atkārtotu izmantošanu, ja 
vien šādas konstrukcijas īpatnības vai 
ražošanas process nesniedz būtiskas 
priekšrocības, piemēram, attiecībā uz vides 
aizsardzības un/vai drošības prasībām.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 115
Michail Tremopoulos

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis paredz attiecīgus 
pasākumus, lai samazinātu EEIA kā 
nešķirotu sadzīves atkritumu 
likvidēšanu un sasniegtu augstu EEIA 
dalītas savākšanas līmeni, jo īpaši 
attiecinot to uz un nosakot prioritāti tādām 
dzesēšanas un saldēšanas iekārtām, kurās 
izmantotas ozonu noārdošas vielas un 
fluorētas siltumnīcefekta gāzes.

1. Dalībvalstis paredz attiecīgus 
pasākumus, lai samazinātu un vēlāk 
izskaustu EEIA kā nešķirotu sadzīves 
atkritumu likvidēšanu un sasniegtu augstu 
EEIA dalītas savākšanas līmeni, jo īpaši 
attiecinot to uz un nosakot prioritāti tādām 
dzesēšanas un saldēšanas iekārtām, kurās 
izmantotas ozonu noārdošas vielas un 
fluorētas siltumnīcefekta gāzes, kā arī 
lampām, kurās ir dzīvsudrabs, un 
nelielām ierīcēm.
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Or. en

Pamatojums

Nepietiek ar to vien, ka dalībvalstīm prasa samazināt nešķiroto EEIA apjomu; no šādiem 
nešķirotiem atkritumiem ir jāatbrīvojas. Lai to panāktu, prioritāte jāpiešķir ne tikai noteiktām 
dzesēšanas un saldēšanas iekārtām, bet arī lampām, kas satur dzīvsudrabu, un nelielām 
ierīcēm, kuras bieži satur bīstamas vielas, baterijām vai akumulatoriem, kas var nonākt 
sadzīves atkritumos, ja šī problēma netiks risināta.

Grozījums Nr. 116
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis paredz attiecīgus 
pasākumus, lai samazinātu EEIA kā 
nešķirotu sadzīves atkritumu 
likvidēšanu un sasniegtu augstu EEIA 
dalītas savākšanas līmeni, jo īpaši 
attiecinot to uz un nosakot prioritāti tādām 
dzesēšanas un saldēšanas iekārtām, kurās 
izmantotas ozonu noārdošas vielas un 
fluorētas siltumnīcefekta gāzes.

1. Dalībvalstis paredz attiecīgus 
pasākumus, lai novērstu EEIA kā nešķirotu 
sadzīves atkritumu likvidēšanu un 
sasniegtu augstu EEIA dalītas savākšanas 
līmeni, jo īpaši attiecinot to uz un nosakot 
prioritāti tādām dzesēšanas un saldēšanas 
iekārtām, kurās izmantotas ozonu 
noārdošas vielas un fluorētas 
siltumnīcefekta gāzes, kā arī lampām, 
kurās ir dzīvsudrabs, un nelielām ierīcēm.

Or. de

Pamatojums

Tieši mazas ierīces un lampas ir priekšmeti, ko bieži vien izmet nešķirotos sadzīves 
atkritumos. Tādēļ ir svarīgi, lai pasākumi, kuru mērķis ir izvairīties no EEI izmešanas 
nešķirotos sadzīves atkritumos, attiektos arī uz nelielām ierīcēm un lampām, kas satur 
dzīvsudrabu.
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Grozījums Nr. 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

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis paredz attiecīgus 
pasākumus, lai samazinātu EEIA kā 
nešķirotu sadzīves atkritumu 
likvidēšanu un sasniegtu augstu EEIA 
dalītas savākšanas līmeni, jo īpaši 
attiecinot to uz un nosakot prioritāti tādām 
dzesēšanas un saldēšanas iekārtām, kurās 
izmantotas ozonu noārdošas vielas un 
fluorētas siltumnīcefekta gāzes.

1. Dalībvalstis paredz attiecīgus 
pasākumus, lai samazinātu EEIA kā 
nešķirotu sadzīves atkritumu likvidēšanu 
un sasniegtu augstu EEIA dalītas 
savākšanas līmeni, jo īpaši attiecinot to uz 
un nosakot prioritāti tādām dzesēšanas un 
saldēšanas iekārtām, kurās izmantotas 
ozonu noārdošas vielas un fluorētas 
siltumnīcefekta gāzes, kā arī lampām, 
kurās ir dzīvsudrabs, un nelielām ierīcēm.

Or. en

Pamatojums

Tas, kas attiecas uz dzesēšanas un saldēšanas iekārtām, attiecas arī uz lampām, kurās ir 
dzīvsudrabs, un nelielām ierīcēm. Pašreizējie dzesēšanas un saldēšanas iekārtu, dzīvsudrabu 
saturošu lampu un neliela izmēra ierīču atsevišķas savākšanas apjomi ir nepietiekami, tādēļ 
ir jāstimulē dalībvalstis uzlabot savākšanas rādītājus šajās kategorijās. Visas iepriekš 
minētās ierīces satur bīstamas vielas, bet lampas un neliela izmēra ierīces bieži nonāk 
sadzīves atkritumos. Nelielas ierīces nereti satur vērtīgus resursus, kas būtu jāpārstrādā.

Grozījums Nr. 118
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis paredz attiecīgus 
pasākumus, lai samazinātu EEIA kā 
nešķirotu sadzīves atkritumu 
likvidēšanu un sasniegtu augstu EEIA 
dalītas savākšanas līmeni, jo īpaši 
attiecinot to uz un nosakot prioritāti tādām 

1. Lai sasniegtu augstu EEIA dalītas 
savākšanas un pareizas visu veidu EEIA 
apstrādes līmeni, jo īpaši attiecinot to uz 
tādām dzesēšanas un saldēšanas iekārtām, 
kurās izmantotas ozonu noārdošas vielas 
un fluorētas siltumnīcefekta gāzes, 
lampas, kurās ir dzīvsudrabs, uz nelielas 
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dzesēšanas un saldēšanas iekārtām, kurās 
izmantotas ozonu noārdošas vielas un 
fluorētas siltumnīcefekta gāzes.

ierīces, dalībvalstis nodrošina, ka visus 
EEIA savāc atsevišķi un tie nesajaucas 
ar lielizmēra vai nešķirotiem sadzīves 
atkritumiem, kā arī to, ka EEIA netiek 
nosūtīti uz izgāztuvēm vai 
sadedzināšanai.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm ir jānodrošina, ka EEIA, īpaši nelielās ierīces, nešķirotā veidā nenonāk sadzīves 
atkritumos. To var izdarīt, pieņemot piemērotus pasākumus, kas nekavējoties samazinās EEIA 
izmešanu sadzīves atkritumos, ar laiku izskaužot šo parādību. 

Atkritumiem no ierīcēm, kas satur ozonu noārdošas vielas un fluorētas gāzes, jāpievērš īpaša 
uzmanība. Tā tiks nodrošināts, ka šīs ierīces, kas to sastāvā esošo vielu īpašību dēļ jāapstrādā 
īpašā veidā, nokļūst atsevišķā atkritumu plūsmā.

Grozījums Nr. 119
Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) ja izplatītāji piedāvā 3. kategorijas 
ražojumu, tiem jābūt atbildīgiem par to, 
ka šādus atkritumus var nodot atpakaļ 
izplatītājam vismaz bez maksas, ja vien 
ierīces veids ir līdzvērtīgs izplatītajai 
ierīcei, un tā ir pildījusi tās pašas 
funkcijas kā piedāvātais aprīkojums, pat 
tad, ja jauns šāda tipa ražojums nav 
nopirkts no šī izplatītāja;

Or. en
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Grozījums Nr. 120
Judith A. Merkies

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis var norīkot uzņēmumus, 
lai tie savāktu EEIA no privātām 
mājsaimniecībām un nodrošinātu, ka 
savākšanas vietās esošie EEIA tiek nodoti 
ražotājiem vai trešām pusēm, kas rīkojas 
to vārdā, vai to sagatavošanai atkārtotai 
izmantošanai — nozīmētām iestādēm vai 
uzņēmumiem.

Or. en

Pamatojums

Lai būtu iespējams sasniegt vērienīgos mērķus, dalībvalstīm tiek dota iespēja deleģēt EEIA 
savākšanu citai ieinteresētai pusei. Ar šo grozījumu tiks nodrošināts, ka ir iespējams sasniegt 
augstākus mērķus.

Grozījums Nr. 121
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) piegādājot jaunu izstrādājumu, 
izplatītāji ir atbildīgi par attiecīgo 
atkritumu vienību atpakaļnodošanas 
iespēju vismaz bez maksas, ja attiecīgā 
iekārta ir līdzīga tipa un veikusi tādas pašas 
funkcijas, kā piegādātā iekārta. Dalībvalstis 
drīkst atkāpties no šā noteikuma, ja tās 
nodrošina, ka galīgajam īpašniekam EEIA 
atpakaļnodošana nerada apgrūtinājumu, un 
ka galīgais īpašnieks šo sistēmu var 
izmantot bez maksas. Ja dalībvalstis 
izmanto šo noteikumu, tās attiecīgi informē 
Komisiju;

(b) piegādājot jaunu izstrādājumu, 
izplatītāji ir atbildīgi par attiecīgo 
atkritumu vienību atpakaļnodošanas 
iespēju vismaz bez maksas, ja attiecīgā 
iekārta ir līdzīga tipa un veikusi tādas pašas 
funkcijas, kā piegādātā iekārta. 
Izplatītājiem, kuriem platība pārsniedz 
1500m2, ir pienākums nodrošināt, lai 
patērētāji varētu atdot EEIA izplatītājam 
vismaz bez maksas, un šim nolūkam tiem 
jāatvēl atsevišķas ūdensdrošas savākšanas 
un uzglabāšanas vietas. Dalībvalstis drīkst 
atkāpties no šā noteikuma, ja tās nodrošina, 
ka galīgajam īpašniekam EEIA 
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atpakaļnodošana nerada apgrūtinājumu, un 
ka galīgais īpašnieks šo sistēmu var 
izmantot bez maksas. Ja dalībvalstis 
izmanto šo noteikumu, tās attiecīgi informē 
Komisiju;

Or. en

Pamatojums

Lai uzlabotu EEIA, īpaši nelielo ierīču, savākšanu, kuras bieži netiek nestas atpakaļ, kā to 
paredz pašreizējā obligātās atpakaļ atdošanas shēma, lielajiem izplatītājiem tiesību aktos 
jāuzliek par pienākumu darboties kā savākšanas punktiem. Tas ievērojami atvieglos 
savākšanu, palielinot savākšanas punktu skaitu, un padarīs gala lietotājiem nolietoto EEI 
atdošanu vieglāku un vienkāršāku.

Grozījums Nr. 122
Michail Tremopoulos

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) piegādājot jaunu izstrādājumu, 
izplatītāji ir atbildīgi par attiecīgo 
atkritumu vienību atpakaļnodošanas 
iespēju vismaz bez maksas, ja attiecīgā 
iekārta ir līdzīga tipa un veikusi tādas pašas 
funkcijas, kā piegādātā iekārta. Dalībvalstis 
drīkst atkāpties no šā noteikuma, ja tās 
nodrošina, ka galīgajam īpašniekam EEIA 
atpakaļnodošana nerada apgrūtinājumu, un 
ka galīgais īpašnieks šo sistēmu var 
izmantot bez maksas. Ja dalībvalstis 
izmanto šo noteikumu, tās attiecīgi informē 
Komisiju;

(b) piegādājot jaunu izstrādājumu, 
izplatītāji ir atbildīgi par attiecīgo 
atkritumu vienību atpakaļnodošanas 
iespēju vismaz bez maksas, ja attiecīgā 
iekārta ir līdzīga tipa un veikusi tādas pašas 
funkcijas, kā piegādātā iekārta. EEI 
izplatītājiem, kuriem veikala platība 
pārsniedz 1500m2, ir pienākums 
nodrošināt, lai patērētāji varētu atdot tiem 
EEIA bez maksas, un šim nolūkam tiem 
jāatvēl atsevišķas ūdensdrošas savākšanas 
un uzglabāšanas vietas. Dalībvalstis drīkst 
atkāpties no šā noteikuma, ja tās nodrošina, 
ka galīgajam īpašniekam EEIA 
atpakaļnodošana nerada apgrūtinājumu, un 
ka galīgais īpašnieks šo sistēmu var 
izmantot bez maksas. Ja dalībvalstis 
izmanto šo noteikumu, tās attiecīgi informē 
Komisiju;

Or. en
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Pamatojums

Nepietiek ar pašreizējo atdošanas tieši izplatītājiem sistēmu. Savākto atkritumu daudzumu var 
ievērojami palielināt, ja patērētājiem būs iespējams atdot EEIA jebkuram lielam izplatītājam.

Grozījums Nr. 123
Julie Girling

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) piegādājot jaunu izstrādājumu, 
izplatītāji ir atbildīgi par attiecīgo 
atkritumu vienību atpakaļnodošanas 
iespēju vismaz bez maksas, ja attiecīgā 
iekārta ir līdzīga tipa un veikusi tādas pašas 
funkcijas, kā piegādātā iekārta. Dalībvalstis 
drīkst atkāpties no šā noteikuma, ja tās 
nodrošina, ka galīgajam īpašniekam EEIA 
atpakaļnodošana nerada apgrūtinājumu, un 
ka galīgais īpašnieks šo sistēmu var 
izmantot bez maksas. Ja dalībvalstis 
izmanto šo noteikumu, tās attiecīgi informē
Komisiju;

(b) piegādājot jaunu izstrādājumu, 
izplatītāji ir atbildīgi par attiecīgo 
atkritumu vienību atpakaļnodošanas 
iespēju vismaz bez maksas vai pret nelielu 
izplatītāja izmaksātu atlīdzību, ja attiecīgā 
iekārta ir līdzīga tipa un veikusi tādas pašas 
funkcijas, kā piegādātā iekārta. Dalībvalstis 
drīkst atkāpties no šā noteikuma, ja tās 
nodrošina, ka galīgajam īpašniekam EEIA 
atpakaļnodošana nerada apgrūtinājumu, un 
ka galīgais īpašnieks šo sistēmu var 
izmantot bez maksas. Ja dalībvalstis 
izmanto šo noteikumu, tās attiecīgi informē 
Komisiju;

Or. en

Pamatojums

Nodrošinot, ka par atdotajiem EEIA patērētāji var saņemt nelielas naudas summas, iespējams 
ievērojami palielināt savākto atkritumu daudzumu. Tas sniegs labumu arī ražotājiem, kuri 
iegūs vairāk EEIA pārstrādei.

Grozījums Nr. 124
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Līdz 2013. gadam dalībvalstis īsteno 
EEIA savākšanas uzlabošanas plānu, lai 
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palielinātu EEIA savākšanu no 
mājsaimniecībām visās EEIA kategorijās 
un uzlabotu savākšanas shēmu 
efektivitāti. Savākšanas uzlabošanas 
plānam jābūt tādām, lai būtu iespējams 
vismaz sasniegt 7. pantā minētos 
savākšanas rādītājus. Savākšanas 
uzlabošanas plānu pārskata reizi 3 gados, 
un Komisijai dara pieejamus regulārus 
ziņojumus. Uzlabošanās plānā jāiekļauj 
regulāri pētījumi, ar kuriem dalībvalsts 
līmenī novērtē savākšanas shēmas, 
pieejamās EEI un EEIA rašanās 
potenciālu.

Or. en

Pamatojums

Obligāts uzlabošanas plāns dalībvalstu līmenī ir labākais veids, kā uzlabot zināšanas par 
EEIA plūsmām un nodrošināt labāku uzraudzību un labākus rezultātus. Pienākums darīt 
zināmu Komisijai gan pašu plānu, gan arī sasniegto, ir veids, kā panākt, ka šāds plāns ir 
nevis labu nodomu saraksts, bet kļūst par pamatu rīcībai.

Grozījums Nr. 125
Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis aizliedz likvidēt 
neapstrādātus dalīti savāktus EEIA.

1. Dalībvalstis aizliedz likvidēt 
neapstrādātus dalīti savāktus EEIA un 
uzrauga savākšanu.

Or. en

Pamatojums

Lai izvairītos no tādu EEIA likvidēšanas, kad nav savākti un apstrādāti atsevišķi, ir vajadzīga 
stabila uzraudzība.

Grozījums Nr. 126
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Jo Leinen, 



AM\808628LV.doc 61/93 PE439.856v01-00

LV

Vittorio Prodi, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Michail Tremopoulos, Vladko Todorov 
Panayotov

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka dalīti savāktu 
EEIA savākšana un transportēšana notiek 
tā, lai tiktu optimizēta atkārtota 
izmantošana, otrreizēja pārstrāde un 
bīstamo vielu izplatības ierobežošana.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka dalīti savāktu 
EEIA savākšana un transportēšana notiek 
tā, lai tiktu optimizēta atkārtota 
izmantošana, otrreizēja pārstrāde un 
bīstamo vielu izplatības ierobežošana. Lai 
palielinātu visu iekārtu atkārtotu 
izmantošanu, dalībvalstis nodrošina arī 
to, ka savākšanas shēmas ļauj savākšanas 
punktos pirms transportēšanas nošķirt 
atkārtoti izmantojamas ierīces no atsevišķi 
savāktiem EEIA.

Or. en

Pamatojums

Atsevišķa atkārtoti izmantojamu ierīču savākšana nenotiek bieži, tādēļ dalībvalstis ir 
jāstimulē uzlabot savākšanas rādītājus šajā jomā, kā arī iedzīvināt prioritāti atkārtoti 
izmantot veselas ierīces (EEIA direktīvas vecais 7. panta 1. punkts) konkrētos pasākumos. Lai 
atkārtota veselu ierīču izmantošana kļūtu par prioritāti, vēlams nodrošināt tādu priekšmetu 
savākšanu un nodalīšanu, kurus potenciāli iespējams izmantot atkārtoti, pēc iespējas agrīnās 
stadijā. Tā tiktu saglabāta šo priekšmetu kvalitāte un palielinātas EEIA atkārtotas 
izmantošanas iespējas.

Grozījums Nr. 127
Michail Tremopoulos

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Without prejudice to Article 
5(1)Neskarot 5. panta 1. punktu, 
dalībvalstis nodrošina, ka ražotāji vai 
trešās personas, kas darbojas to vārdā, 
sasniedz minimālo savākšanas apjomu 
65 % apmērā. Šo apjomu aprēķina, 
izmantojot to EEIA kopējo svaru, kas 

1. Neskarot 5. panta 1. punktu, dalībvalstis 
nodrošina, ka līdz 2016. gadam tiek 
savākti ne mazāk kā 85 % dalībvalstī 
saražoto EEIA.
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attiecīgajā gadā un dalībvalstī savākti 
saskaņā ar 5. un 6. pantu, izsakot to kā 
procentu no to elektrisko un elektronisko 
iekārtu vidējā svara, kas šajā dalībvalstī 
laisti tirgū divos iepriekšējos gados. 
Minētais savākšanas apjoms jāsasniedz 
katru gadu, sākot ar 2016. gadu.

Dalībvalstis nodrošina, ka periodā no 
2013. līdz 2016. gadam pakāpeniski
palielinās savākto EEIA apjoms. 
Dalībvalsti ne vēlā kā līdz […*] paziņo 
Komisijai par pasākumiem, ko tās plāno 
veikt.
Lai dokumentētu obligāto savākšanas 
apjomu sasniegšanu, dalībvalstis 
nodrošina, ka informācija par tādu EEIA 
daudzumiem
- ko jebkurš uzņēmējs ir sagatavojis 
atkārtotai izmantošanai vai nosūtījis 
apstrādes iekārtām un kas ir apstrādāti 
saskaņā ar 8. pantu,
- kas atbilstīgi 5. panta 2. a) punktā 
noteiktajām prasībām ir nodoti 
savākšanas punktos,
- kas atbilstīgi 5. panta 2. b) punktā 
noteiktajām prasībām ir nodoti atpakaļ 
izplatītājiem,
- ko atsevišķi ir savākuši un apstrādājuši 
ražotāji vai trešās personas, kuras 
darbojas to vārdā,
- vai ko jebkādiem līdzekļiem savācis un 
apstrādājis cits EEIA uzņēmējs,
bez maksas ir pieejama dalībvalstī 
atbilstīgi šīs direktīvas 16. pantam.
* ierakstīt datumu 18 mēnešus pēc 
stāšanās spēkā.

Or. en

Pamatojums

Par savākšanas mērķa īstenošanu ir jāatbild dalībvalstīm. Ražotāji nevar kontrolēt 
savākšanu, ko veic trešās personas, tāpat arī atsevišķiem ražotājiem nevar likt īstenot valsts 
kopīgo mērķi.

Mērķim, kas jāuzstāda katrai dalībvalstij, ir jābūt 85 % no radītajiem EEIA (tas atbilst 
Komisijas ieteiktajiem 65 % — 85 % no 80 % statistiski radīto EEIA).
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Grozījums Nr. 128
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Bogusław Sonik, Adina-Ioana Vălean

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot 5. panta 1. punktu, dalībvalstis 
nodrošina, ka ražotāji vai trešās personas, 
kas darbojas to vārdā, sasniedz minimālo 
savākšanas apjomu 65 % apmērā. Šo 
apjomu aprēķina, izmantojot to EEIA 
kopējo svaru, kas attiecīgajā gadā un 
dalībvalstī savākti saskaņā ar 5. un 
6. pantu, izsakot to kā procentu no to 
elektrisko un elektronisko iekārtu vidējā 
svara, kas šajā dalībvalstī laisti tirgū divos
iepriekšējos gados. Minētais savākšanas 
apjoms jāsasniedz katru gadu, sākot ar 
2016. gadu.

1. Neskarot 5. panta 1. punktu, dalībvalstis 
nodrošina, ka ražotāji vai trešās personas, 
kas darbojas to vārdā, sasniedz minimālo 
savākšanas apjomu 40% apmērā 
2016. gadā, palielinot to līdz 65 % 
2020. gadā. Šo apjomu aprēķina, 
izmantojot to EEIA kopējo svaru, kas 
attiecīgajā gadā un dalībvalstī savākti 
saskaņā ar 5. un 6. pantu, izsakot to kā 
procentu no to elektrisko un elektronisko 
iekārtu vidējā svara, kas šajā dalībvalstī 
laisti tirgū trijos iepriekšējos gados. 
Minētais savākšanas apjoms jāsasniedz 
katru gadu, sākot ar 2016. gadu.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 129
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot 5. panta 1. punktu, dalībvalstis 
nodrošina, ka ražotāji vai trešās personas, 
kas darbojas to vārdā, sasniedz minimālo 

1. Neskarot 5. panta 1. punktu, dalībvalstis 
nodrošina, ka līdz 2016. gadam tiek 
savākti ne mazāk kā 85 % dalībvalstī 
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savākšanas apjomu 65 % apmērā. Šo 
apjomu aprēķina, izmantojot to EEIA 
kopējo svaru, kas attiecīgajā gadā un 
dalībvalstī savākti saskaņā ar 5. un 
6. pantu, izsakot to kā procentu no to 
elektrisko un elektronisko iekārtu vidējā 
svara, kas šajā dalībvalstī laisti tirgū divos 
iepriekšējos gados. Minētais savākšanas 
apjoms jāsasniedz katru gadu, sākot ar 
2016. gadu.

saražoto EEIA. Dalībvalstis nodrošina, ka 
2012. gadā tiek savākti ne mazāk kā 4 kg 
EEIA uz vienu iedzīvotāju. Dalībvalstis 
nodrošina, ka periodā no 2012. līdz 
2016. gadam pakāpeniski palielinās 
savākto EEIA apjoms. Šie savākšanas 
mērķi jāsasniedz katru gadu. Ja 
dalībvalstis ir īpaši motivētas, tās var 
noteikt augstākus mērķus, un katrā šādā 
gadījumā tās par to ziņo Komisijai.

Or. en

Grozījums Nr. 130
José Manuel Fernandes

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot 5. panta 1. punktu, dalībvalstis 
nodrošina, ka ražotāji vai trešās personas, 
kas darbojas to vārdā, sasniedz minimālo 
savākšanas apjomu 65 % apmērā. Šo 
apjomu aprēķina, izmantojot to EEIA 
kopējo svaru, kas attiecīgajā gadā un 
dalībvalstī savākti saskaņā ar 5. un 
6. pantu, izsakot to kā procentu no to 
elektrisko un elektronisko iekārtu vidējā 
svara, kas šajā dalībvalstī laisti tirgū divos 
iepriekšējos gados. Minētais savākšanas 
apjoms jāsasniedz katru gadu, sākot ar 
2016. gadu.

1. Neskarot 5. panta 1. punktu, dalībvalstis 
nodrošina, ka līdz 2016. gadam tiek 
savākti ne mazāk kā 85 % dalībvalstī 
saražoto EEIA. Šo apjomu aprēķina, 
izmantojot to EEIA kopējo svaru, kas 
attiecīgajā gadā un dalībvalstī savākti 
saskaņā ar 5. un 6. pantu, izsakot to kā 
procentu no to elektrisko un elektronisko 
iekārtu vidējā svara, kas šajā dalībvalstī 
laisti tirgū divos iepriekšējos gados. 
Minētais savākšanas apjoms jāsasniedz 
katru gadu, sākot ar 2016. gadu.

Or. en

Pamatojums

Nosakot savākšanas mērķi 65 % apmērā no vidējā svara, Komisija faktiski pieļauj, ka daļa 
EEIA netiks savākti oficiālā veidā un līdz ar to, iespējams, netiks pienācīgi apstrādāti. Tādēļ 
pastāv risks, ka nepietiekam uzmanība tiks pievērsta mazākām un vieglākām ierīcēm, 
koncentrējoties tikai uz smagu un lielu aprīkojumu.
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Grozījums Nr. 131
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot 5. panta 1. punktu, dalībvalstis 
nodrošina, ka ražotāji vai trešās personas, 
kas darbojas to vārdā, sasniedz minimālo 
savākšanas apjomu 65 % apmērā. Šo 
apjomu aprēķina, izmantojot to EEIA 
kopējo svaru, kas attiecīgajā gadā un 
dalībvalstī savākti saskaņā ar 5. un 
6. pantu, izsakot to kā procentu no to 
elektrisko un elektronisko iekārtu vidējā 
svara, kas šajā dalībvalstī laisti tirgū divos
iepriekšējos gados. Minētais savākšanas 
apjoms jāsasniedz katru gadu, sākot ar 
2016. gadu.

1. Neskarot 5. panta 1. punktu, dalībvalstis 
nodrošina, ka tiek sasniegts minimālais
savākšanas apjoms 85% apmērā. Šo 
apjomu aprēķina, izmantojot to EEIA 
kopējo svaru, kas attiecīgajā gadā un 
dalībvalstī savākti katrā no I pielikumā 
minētajām iekārtu kategorijām saskaņā ar 
5. un 6. pantu, izsakot to kā procentu no to 
elektrisko un elektronisko iekārtu vidējā 
svara, kas katrā no I pielikumā minētajām 
iekārtu kategorijām šajā dalībvalstī laisti 
tirgū trijos iepriekšējos gados. Minētais 
savākšanas apjoms jāsasniedz katru gadu, 
sākot ar 2016. gadu. Sākot no 2013. gada 
līdz 2015. gada beigām, dalībvalstis 
nodrošina, ka, veicot līdzīgu aprēķinu, 
katru gadu tiek sasniegts minimālais 
savākšanas apjoms 45% apmērā.

Or. de

Pamatojums

Savākšanas apjomu aprēķināšana pa kategorijām ir vienīgā iespēja nodrošināt pietiekamus 
savākšanas apjomus nelielajām ierīcēm. Ja netiks nošķirtas iekārtu kategorijas, reģenerācijas 
procesam tiks virzītas tikai lielās un smagās ierīces. Neliela izmēra ierīces arī turpmāk 
nonāks sadzīves atkritumos un tiks sadedzinātas. Nelielo ierīču sadedzināšana lielos 
daudzumos ir kaitīga cilvēku un dzīvnieku veselībai, kaitē videi un ir nevajadzīga resursu 
šķērdēšana.

Grozījums Nr. 132
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot 5. panta 1. punktu, dalībvalstis 1. Neskarot 5. panta 1. punktu, dalībvalstis 
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nodrošina, ka ražotāji vai trešās personas, 
kas darbojas to vārdā, sasniedz minimālo 
savākšanas apjomu 65 % apmērā. Šo 
apjomu aprēķina, izmantojot to EEIA 
kopējo svaru, kas attiecīgajā gadā un 
dalībvalstī savākti saskaņā ar 5. un 
6. pantu, izsakot to kā procentu no to 
elektrisko un elektronisko iekārtu vidējā 
svara, kas šajā dalībvalstī laisti tirgū divos
iepriekšējos gados. Minētais savākšanas 
apjoms jāsasniedz katru gadu, sākot ar 
2016. gadu. 

nodrošina, ka tiek sasniegts minimālais
savākšanas apjoms 55% apmērā. Šo 
apjomu aprēķina, izmantojot to EEIA 
kopējo svaru, kas attiecīgajā gadā un 
dalībvalstī savākti saskaņā ar 5. un 
6. pantu, izsakot to kā procentu no to 
elektrisko un elektronisko iekārtu vidējā 
svara, kas šajā dalībvalstī laisti tirgū trijos
iepriekšējos gados. Minētais savākšanas 
apjoms jāsasniedz katru gadu, sākot ar 
2016. gadu. Sākot no 2013. gada līdz 
2015. gada beigām, dalībvalstis 
nodrošina, ka, veicot līdzīgu aprēķinu, 
katru gadu tiek sasniegts minimālais 
savākšanas apjoms 45% apmērā. 

Or. de

Pamatojums

Ņemot vērā datus un aprēķinus, kas pieejami kā rīcības pamats, obligāto savākšanas kvotu 
65 % apmērā sasniegt būs grūti. Piemēram, vienīgie dati, kas pašlaik ir pieejami par Vāciju, 
ir par EEIA reģistrāciju, atkārtotu izmantošanu un apstrādi 2006. gadā, un tie liecina, ka 
savākšanas apjoms bija 41 % (no to iekārtu daudzuma, kas tajā pašā gadā laistas tirgū). 
Noteiktajiem savākšanas rādītājiem ir jābalstās uz pieejamo informāciju un statistiku par 
EEIA savākšanas rādītājiem praksē. Rādītājs 55 % apmērā šķiet gan ambiciozs, gan 
sasniedzams.

Grozījums Nr. 133
Chris Davies

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot 5. panta 1. punktu, dalībvalstis 
nodrošina, ka ražotāji vai trešās personas, 
kas darbojas to vārdā, sasniedz minimālo 
savākšanas apjomu 65 % apmērā. Šo 
apjomu aprēķina, izmantojot to EEIA 
kopējo svaru, kas attiecīgajā gadā un 
dalībvalstī savākti saskaņā ar 5. un 
6. pantu, izsakot to kā procentu no to 
elektrisko un elektronisko iekārtu vidējā 
svara, kas šajā dalībvalstī laisti tirgū divos 

1. Neskarot 5. panta 1. punktu, dalībvalstis 
nodrošina, ka tiek sasniegts minimālais 
savākšanas apjoms 75% apmērā. Šo 
apjomu aprēķina, izmantojot to EEIA 
kopējo svaru, kas attiecīgajā gadā un 
dalībvalstī savākti saskaņā ar 5. un 
6. pantu, izsakot to kā procentu no to 
elektrisko un elektronisko iekārtu vidējā 
svara, kas šajā dalībvalstī laisti tirgū divos 
iepriekšējos gados. Minētais savākšanas 
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iepriekšējos gados. Minētais savākšanas 
apjoms jāsasniedz katru gadu, sākot ar 
2016. gadu.

apjoms jāsasniedz katru gadu, sākot ar 
2016. gadu. Sākot no 2013. gada līdz 
2015. gada beigām, dalībvalstis 
nodrošina, ka, veicot līdzīgu aprēķinu, 
katru gadu tiek sasniegts minimālais 
savākšanas apjoms 50 % apmērā.

Or. en

Pamatojums

Noteikti augstāki mērķi nekā referenta ierosinātie.

Grozījums Nr. 134
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot 5. panta 1. punktu, dalībvalstis 
nodrošina, ka ražotāji vai trešās personas, 
kas darbojas to vārdā, sasniedz minimālo 
savākšanas apjomu 65 % apmērā. Šo 
apjomu aprēķina, izmantojot to EEIA 
kopējo svaru, kas attiecīgajā gadā un 
dalībvalstī savākti saskaņā ar 5. un 
6. pantu, izsakot to kā procentu no to 
elektrisko un elektronisko iekārtu vidējā 
svara, kas šajā dalībvalstī laisti tirgū divos 
iepriekšējos gados. Minētais savākšanas 
apjoms jāsasniedz katru gadu, sākot ar 
2016. gadu.

1. Neskarot 5. panta 1. punktu, 
dalībvalstis nodrošina, ka līdz 
2016. gadam tiek savākti ne mazāk kā 
85 % dalībvalstī saražoto EEIA. 
Dalībvalstis nodrošina, ka periodā no 
2012. līdz 2016. gadam pakāpeniski 
palielinās savākto EEIA apjoms. Līdz 
2012. gadam dalībvalstis iesniedz 
Komisijai savus uzlabošanas plānus.

Dalībvalstis nodrošina, ka 2011. gadā tiek 
savākti ne mazāk kā 4 kg EEIA uz vienu 
iedzīvotāju.
Savākšanas mērķi jāsasniedz katru gadu.

Ja dalībvalstis ir īpaši motivētas, tās var 
noteikt augstāku mērķi, un katrā šādā 
gadījumā tās par to ziņo Komisijai.
Saskaņā ar 8. pantu apstrādāto EEIA 
daudzumu, tostarp atkārtotai 
izmantošanai sagatavoto EEIA 
daudzumu, uzskata par gadā savākto 



PE439.856v01-00 68/93 AM\808628LV.doc

LV

EEIA apjomu.
Lai dokumentētu obligāto savākšanas 
apjomu sasniegšanu, dalībvalstis 
nodrošina, ka informācija par tādu EEIA 
daudzumiem, kas sagatavoti atkārtotai 
izmantošanai vai kurus jebkurš uzņēmējs 
nosūtījis apstrādes iekārtām un kas 
apstrādāti saskaņā ar 8. pantu, tiek darīta 
zināma dalībvalstij atbilstīgi šīs direktīvas 
16. pantam.

Or. en

Pamatojums

Savādākā savākšanas mērķu aprēķināšanas metode.

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

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot 5. panta 1. punktu, dalībvalstis 
nodrošina, ka ražotāji vai trešās personas, 
kas darbojas to vārdā, sasniedz minimālo 
savākšanas apjomu 65 % apmērā. Šo 
apjomu aprēķina, izmantojot to EEIA 
kopējo svaru, kas attiecīgajā gadā un 
dalībvalstī savākti saskaņā ar 5. un 
6. pantu, izsakot to kā procentu no to 
elektrisko un elektronisko iekārtu vidējā 
svara, kas šajā dalībvalstī laisti tirgū divos 
iepriekšējos gados. Minētais savākšanas 
apjoms jāsasniedz katru gadu, sākot ar 
2016. gadu.

1. Neskarot 5. panta 1. punktu, dalībvalstis 
nodrošina, ka līdz 2016. gadam tiek 
savākti ne mazāk kā 85 % dalībvalstī 
saražoto EEIA.

Dalībvalstis nodrošina, ka periodā no 
2012. līdz 2016. gadam pakāpeniski 
palielinās savākto EEIA apjoms. Līdz 
2011. gada beigām dalībvalstis iesniedz 
Komisijai savus uzlabošanas plānus.
Dalībvalstis nodrošina, ka 2011. gadā tiek 
savākti ne mazāk kā 4 kg EEIA uz vienu 
iedzīvotāju. 
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Šie savākšanas mērķi jāsasniedz katru 
gadu. Ja dalībvalstis ir īpaši motivētas, tās 
var noteikt augstākus mērķus, un katrā 
šādā gadījumā tās par to ziņo Komisijai.
Saskaņā ar 8. pantu apstrādāto EEIA 
daudzumu, tostarp atkārtotai 
izmantošanai sagatavoto EEIA 
daudzumu, uzskata par gadā savākto 
EEIA apjomu.
Lai dokumentētu obligāto savākšanas 
apjomu sasniegšanu, dalībvalstis 
nodrošina, ka informācija par tādu EEIA 
daudzumiem 
- ko jebkurš uzņēmējs ir sagatavojis 
atkārtotai izmantošanai vai nosūtījis 
apstrādes iekārtām un kas ir apstrādāti 
saskaņā ar 8. pantu,
- kas atbilstīgi 5. panta 2. a) punktā 
noteiktajām prasībām ir nodoti 
savākšanas punktos,
- kas atbilstīgi 5. panta 2. b) punktā 
noteiktajām prasībām ir nodoti atpakaļ 
izplatītājiem,
- ko atsevišķi ir savākuši un apstrādājuši 
ražotāji vai trešās personas, kuras 
darbojas to vārdā, 
- vai ko jebkādiem līdzekļiem savācis un 
apstrādājis cits EEIA uzņēmējs,
bez maksas ir pieejama dalībvalstī 
atbilstīgi šīs direktīvas 16. pantam.
Par savāktiem uzskata EEIA, kas faktiski 
sagatavoti atkārtotai izmantošanai vai 
apstrādāti saskaņā ar 8. pantu.

Or. en

Pamatojums

Par savākšanas mērķa īstenošanu ir jāatbild dalībvalstīm.
Ražotāji nevar būt atbildīgi par vispārējiem savākšanas mērķiem, jo viņi nevar kontrolēt citus 
uzņēmējus, kas vāc EEIA, lai gūtu peļņu, un viņiem nav pilnvaru piemērot tiesību aktus, 
turklāt apkopojošo terminu „ražotāji” nevar attiecināt uz juridisku personu kopumu. 
Jāsasniedz obligātais dalībvalstī saražoto EEIA savākšanas mērķis 85 % apmērā (tas atbilst 
Komisijas noteiktajiem 65 %, kas ir 85 % no 80 % to EEIA, kas, kā statistiski aprēķināts, 
radīsies divu gadu laikā no tirgū laistajiem 100 % EEI).
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Grozījums Nr. 136
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot 5. panta 1. punktu, dalībvalstis 
nodrošina, ka ražotāji vai trešās personas, 
kas darbojas to vārdā, sasniedz minimālo 
savākšanas apjomu 65 % apmērā. Šo 
apjomu aprēķina, izmantojot to EEIA 
kopējo svaru, kas attiecīgajā gadā un 
dalībvalstī savākti saskaņā ar 5. un 
6. pantu, izsakot to kā procentu no to 
elektrisko un elektronisko iekārtu vidējā 
svara, kas šajā dalībvalstī laisti tirgū divos 
iepriekšējos gados. Minētais savākšanas 
apjoms jāsasniedz katru gadu, sākot ar 
2016. gadu.

1. Neskarot 5. panta 1. punktu, dalībvalstis 
nodrošina, ka ražotāji vai trešās personas, 
kas darbojas to vārdā, sasniedz minimālo 
savākšanas apjomu 65 % apmērā. Šo 
apjomu aprēķina, izmantojot to EEIA 
kopējo svaru, kas attiecīgajā gadā un 
dalībvalstī savākti saskaņā ar 5. un 
6. pantu, izsakot to kā procentu no to 
elektrisko un elektronisko iekārtu vidējā 
svara, kas šajā dalībvalstī laisti tirgū divos 
iepriekšējos gados. Minētais savākšanas 
apjoms jāsasniedz katru gadu, sākot ar 
2016. gadu. Tajā iekļauj arī EEIA, kas 
savākti atsevišķi, lai pēc tam tos izmantotu 
atkārtoti.

Or. fr

Pamatojums

Dalībvalsts, kurai ir mērķtiecīga politika atkārtotas izmantošanas izveidei, var saņemt sodu, 
ja atkārtotai izmantošanai savāktos EEIA neieskaitīs kopējā savākto EEIA apjomā. Tādēļ ir 
ārkārtīgi svarīgi nodrošināt, lai šādi EEIA tiktu ņemti vērā ne tikai iepriekš minētā iemesla 
dēļ, bet arī tādēļ, ka daļa EEIA tiek savākti jau ļoti agrīnā atkritumu apsaimniekošanas 
posmā un tādēļ netiek ieskaitīti kopējā savāktajā daudzumā.

Grozījums Nr. 137
János Áder

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot 5. panta 1. punktu, dalībvalstis 
nodrošina, ka ražotāji vai trešās personas, 
kas darbojas to vārdā, sasniedz minimālo 
savākšanas apjomu 65 % apmērā. Šo 

1. Neskarot 5. panta 1. punktu, dalībvalstis 
nodrošina, ka ražotāji vai trešās personas, 
kas darbojas to vārdā, sasniedz minimālo 
savākšanas apjomu 50% apmērā 
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apjomu aprēķina, izmantojot to EEIA 
kopējo svaru, kas attiecīgajā gadā un 
dalībvalstī savākti saskaņā ar 5. un 
6. pantu, izsakot to kā procentu no to 
elektrisko un elektronisko iekārtu vidējā 
svara, kas šajā dalībvalstī laisti tirgū divos
iepriekšējos gados. Minētais savākšanas 
apjoms jāsasniedz katru gadu, sākot ar 
2016. gadu.

2016. gadā, palielinot to līdz 65 %
2020. gadā. Šo apjomu aprēķina, 
izmantojot to EEIA kopējo svaru, kas 
attiecīgajā gadā un dalībvalstī savākti 
saskaņā ar 5. un 6. pantu, izsakot to kā 
procentu no to elektrisko un elektronisko 
iekārtu vidējā svara, kas šajā dalībvalstī 
laisti tirgū trijos iepriekšējos gados. 
Minētais savākšanas apjoms jāsasniedz 
katru gadu, sākot ar 2016. gadu. Līdz tam 
laikam piemēro vidējo savākšanas likmi 
— ne mazāk kā četri kilogrami EEIA uz 
iedzīvotāju gadā.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 138
Linda McAvan

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.aLai pierādītu, ka ir sasniegts 
minimālais savākšanas apjoms, 
dalībvalstis nodrošina, ka informācija par 
tādiem EEIA 
- kas atbilstīgi 5. panta 2. a) punktā 
noteiktajām prasībām ir nodoti 
savākšanas punktos,
- kas atbilstīgi 5. panta 2. b) punktā 
noteiktajām prasībām ir nodoti atpakaļ 
izplatītājiem,
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- ko atsevišķi ir savākuši un apstrādājuši 
vai eksportējuši ražotāji vai trešās 
personas, kuras darbojas to vārdā,
- vai ko jebkādiem līdzekļiem savācis un 
apstrādājis, saremontējis vai eksportējis 
cits EEIA uzņēmējs,

katru gadu tiek bez atlīdzības paziņota 
dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 139
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Neskarot 5. panta 1. punktu, 
dalībvalstis nodrošina, ka līdz 2016. gada 
sākumam dzīvsudrabu saturošām lampām 
tiek sasniegts minimālais savākšanas 
apjoms 45% apmērā. Šo apjomu aprēķina, 
izmantojot to dzīvsudrabu saturošo lampu 
kopējo svaru, kas attiecīgajā gadā 
savāktas, izsakot to kā procentu no to 
dzīvsudrabu saturošo lampu vidējā svara, 
kas šajā dalībvalstī laistas tirgū trijos 
iepriekšējos gados. Sākot no 2012. gada 
līdz 2015. gada beigām, dalībvalstis 
nodrošina, ka, veicot līdzīgu aprēķinu, 
katru gadu tiek sasniegts minimālais 
savākšanas apjoms 30% apmērā.

Or. de



AM\808628LV.doc 73/93 PE439.856v01-00

LV

Grozījums Nr. 140
Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nodrošina, ka katrs 
izplatītājs, kurš nespēj pierādīt, ka 
elektrisko un elektronisko ierīču ražotājs ir 
izpildījis savas finansiālās, procedurālās 
un tehniskās saistības attiecībā uz šīm 
ierīcēm, pilda tās pats vai nodrošina, ka 
tās ir izpildītas pirms ierīces pārdošanas 
tālāk.

Or. de

Pamatojums

Dalībvalstis nodrošina, ka ražotāji uzņemas savākšanas un pārstrādes pienākumu izpildi. 
Tajā pašā laikā jāstimulē arī ražotāji uzņemties šīs saistības.

Grozījums Nr. 141
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nodrošina, ka I pielikuma 
3. kategorijā ietilpstošajām lampām tiek 
noteikts atsevišķs obligātais savākšanas 
apjoms. 3. kategorijas lampu ražotājiem ir 
jāsasniedz šādi savākšanas mērķi:
a) sākot ar 2012. gadu 30 % un
b) sākot ar 2016. gadu 45 %
no vidējā to lampu daudzuma, kas trijos 
iepriekšējos gados laists tirgū šajā 
dalībvalstī.

Or. en
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Pamatojums

Salīdzinot ar gandrīz jebkuru citu EEI, kompakto dienasgaismas lampu tirgus nav piesātināts. 
Tuvāko gadu laikā patērētāji nomainīs savas vecās kvēlspuldzes pret jaunajām kompaktajām 
dienasgaismas lampām. Šīs lampas darbojas vairāk nekā piecus gadus. Tādēļ savākšanas 
mērķis 65 % apmērā no iepriekšējos trijos gados pārdoto lampu daudzuma nav izpildāms. 
Atsevišķs savākšanas mērķis arī dod stimulu vākt 3. kategorijas lampas, kas citādāk sava ļoti 
vieglā svara dēļ savākšanas procesā tiktu ignorētas.

Grozījums Nr. 142
Chris Davies

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Lai pierādītu, ka uz līguma pamata to 
vārdā ir sasniegts minimālais savākšanas 
apjoms, dalībvalstis nodrošina, ka 
informācija par tādiem EEIA, 
- kas atbilstīgi 5. panta 2. a) punktā 
noteiktajām prasībām ir nodoti 
savākšanas punktos,
- kas atbilstīgi 5. panta 2. b) punktā 
noteiktajām prasībām ir nodoti atpakaļ 
izplatītājiem,
- ko trešās puses ir savākušas un 
apstrādājušas vai eksportējušas atsevišķi 
- vai kas savākti atsevišķi, izmantojot citus 
līdzekļus, tiek tām paziņota bez maksas.

Or. en

Pamatojums

Tiek pieņemts referenta ierosinātais grozījums, taču lielāks uzsvars likts uz ražotāja atbildību 
un to, ka trešo pušu savācējiem, kas nodod viņiem EEIA, ir jārīkojas uz līguma pamata. Ja šī 
prasība netiek apstiprināta, jo īpaši Apvienotajā Karalistē apdraudēs šīs direktīvas
piemērošanu.
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Grozījums Nr. 143
Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Lai pierādītu, ka ir sasniegts 
minimālais savākšanas apjoms, 
dalībvalstis nodrošina, ka informācija par 
tādiem EEIA 
- kas atbilstīgi 5. panta 2. a) punktā 
noteiktajām prasībām ir nodoti 
savākšanas punktos,
- kas atbilstīgi 5. panta 2. b) punktā 
noteiktajām prasībām ir nodoti atpakaļ 
izplatītājiem,
- ko atsevišķi ir savākuši un apstrādājuši 
vai eksportējuši ražotāji vai trešās 
personas, kuras uz līguma pamata 
darbojas to vārdā,
- vai ko jebkādiem līdzekļiem savācis un 
apstrādājis, saremontējis vai eksportējis 
cits EEIA uzņēmējs, katru gada jādara 
tām zināma bez maksas.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstis atbild par savākšanas mērķa sasniegšanu, un tām ir jāziņo par atbilstīgi 
16. panta 5. punktā noteiktajām prasībām savāktajiem un apstrādātajiem EEIA, tostarp par 
daudzumiem, kas sagatavoti atkārtotai izmantošanai. Šā iemesla dēļ ir svarīgi, lai tām tiktu 
paziņot par visiem atsevišķie savāktajiem daudzumiem, tostarp par EEIA, ko savākuši citi 
uzņēmēji, kas nav ražotāji, un trešās puses, kas uz līguma pamata darbojas to vārdā. Tas 
palīdzēs labāk uzraudzīt atkritumu plūsmu.
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Grozījums Nr. 144
José Manuel Fernandes

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstīm katru gadu jāziņo 
Komisijai par:
- iepriekšējā gada laikā dalībvalstī 
saražoto EEIA daudzumu, kas aprēķināts 
atbilstīgi 3. punktā iekļautajai kopīgajai 
metodikai;
- iepriekšējā gada laikā dalībvalstī savākto 
EEIA daudzumu;
- iepriekšējā gada laikā dalībvalstī tirgū 
laisto EEIA daudzumu un dalībvalstī 
ievesto un no tās izvesto EEIA daudzumu;
- aplēsto tādu EEIA daudzumu, kas 
iepriekšējā gada laikā nav pareizi 
apstrādāti, ir nonākuši izgāztuvēs vai 
nelegāli eksportēti.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm, cik vien tas iespējams, jāpapildina savi dati ar citiem elementiem, piemēram 
ziņām par nepareizi apstrādātiem EEIA (tādiem, kas nonākuši izgāztuvēs, pamesti vai 
nelegāli pārvesti).

Grozījums Nr. 145
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a.Dalībvalstīm katru gadu jāziņo 
Komisijai par:
- iepriekšējā gada laikā dalībvalstī 
saražoto EEIA daudzumu, kas aprēķināts 
atbilstīgi 3. punktā iekļautajai kopīgajai 
metodikai;
- iepriekšējā gada laikā dalībvalstī savākto 
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EEIA daudzumu;
- iepriekšējā gada laikā dalībvalstī tirgū 
laisto EEI daudzumu un aptuvenu 
dalībvalstī ievesto un no tās izvesto EEI 
daudzumu;
- aplēsto tādu EEIA daudzumu, kas 
iepriekšējā gada laikā nav pareizi 
apstrādāti, ir nonākuši izgāztuvēs vai 
nelegāli eksportēti.

Or. en

Grozījums Nr. 146
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstīm katru gadu jāziņo 
Komisijai par:
- iepriekšējā gada laikā dalībvalstī 
saražoto EEIA daudzumu, kas aprēķināts 
atbilstīgi 3. punktā iekļautajai kopīgajai 
metodikai;
- iepriekšējā gada laikā dalībvalstī savākto
EEIA daudzumu;
- iepriekšējā gada laikā dalībvalstī tirgū 
laisto EEI daudzumu un aptuvenu 
dalībvalstī ievesto un no tās izvesto EEI 
daudzumu;
- aplēsto tādu EEIA daudzumu, kas 
iepriekšējā gada laikā nav pareizi 
apstrādāti, ir nonākuši izgāztuvēs vai 
nelegāli eksportēti.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm jāuzrauga EEIA plūsmas un katru gadu jāziņo par tām. Dalībvalstis Komisijai 
paziņo par: savākto EEIA daudzumiem, tirgū laisto EEI daudzumu un dažādā veidā apstrādāto 
EEIA daudzumu.

Dalībvalstīm arī jāveic pētījums, lai noskaidrotu saražoto EEIA daudzumu, ko iespējams 
aprēķināt, vācot datus par kopējo gada laikā radīto EEIA daudzumu.
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Tas pēc iespējas jāpapilda ar citām ziņām, piemēram, informāciju par nepareizi apstrādāto 
EEIA daudzumu.

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

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstīm katru gadu jāziņo 
Komisijai par:
- iepriekšējā gada laikā dalībvalstī 
saražoto EEIA daudzumu, kas aprēķināts 
atbilstīgi 3. punktā iekļautajai kopīgajai 
metodikai;
- iepriekšējā gada laikā dalībvalstī savākto 
EEIA daudzumu;
- iepriekšējā gada laikā dalībvalstī tirgū 
laisto EEI daudzumu un aptuvenu 
dalībvalstī ievesto un no tās izvesto EEI 
daudzumu;
- aplēsto tādu EEIA daudzumu, kas 
iepriekšējā gada laikā nav pareizi 
apstrādāti, ir nonākuši izgāztuvēs vai 
nelegāli eksportēti.

Or. en

Pamatojums

Lai Kopienas līmenī gūtu skaidru pārskatu pār EEI un EEIA plūsmām un varētu atklāt vājās 
vietas uzraudzībā, ir ārkārtīgi svarīgi, lai dalībvalstis vāktu datus par dažādiem posmiem EEI 
aprites ciklā un to pārrobežu plūsmu.

Grozījums Nr. 148
Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izveido vienotu metodiku valsts tirgū 3. Ne vēlāk kā līdz 2011. gada 31. jūlijam 
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laistā elektriskā un elektroniskā aprīkojuma 
kopējā svara aprēķināšanai.

izveido vienotu metodiku valsts tirgū laistā 
elektriskā un elektroniskā aprīkojuma 
kopējā svara aprēķināšanai.

Or. en

Pamatojums

Lai panāktu juridisko noteiktību un ieviestu vienoto metodiku, ir vajadzīgs saistošs termiņš.

Grozījums Nr. 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

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izveido vienotu metodiku valsts tirgū 
laistā elektriskā un elektroniskā 
aprīkojuma kopējā svara aprēķināšanai.

3. Līdz 2014. gadam izveido vienotu 
metodiku, lai noteiktu katrā dalībvalstī 
saražoto EEIA daudzumu (to svaru un 
vienību skaitu).

Or. en

Pamatojums

Lai salīdzinātu dalībvalstīs sasniegto un noteiktu, kā tās pilda mērķi, šiem mērķiem ir jābūt 
balstītiem uz vienotu metodiku. Tas arī nodrošina nepieciešamos līdzvērtīgas konkurences 
apstākļus dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 150
Karl-Heinz Florenz

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izveido vienotu metodiku valsts tirgū 
laistā elektriskā un elektroniskā aprīkojuma 
kopējā svara aprēķināšanai.

3. Lai nodrošinātu efektīvu savākšanas 
shēmu darbību, Komisija, izmantojot 
deleģētos aktus atbilstoši 18.a, 18.b un 
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18.c pantam, pieņem vienotu metodiku 
valsts tirgū laistā elektriskā un elektroniskā 
aprīkojuma kopējā svara aprēķināšanai.

Minēto pasākumu, kas paredzēts šīs 
direktīvas nebūtisko elementu grozīšanai, 
papildinot to, pieņem saskaņā ar 
18. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu vecā, tā sauktā „komitoloģijas procedūra” tiek saskaņota ar jauno 
procedūru atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantam.

Grozījums Nr. 151
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izveido vienotu metodiku valsts tirgū 
laistā elektriskā un elektroniskā 
aprīkojuma kopējā svara aprēķināšanai.

3. Līdz 2012. gadam izveido vienotu 
metodiku, lai noteiktu katrā dalībvalstī 
saražoto EEIA svaru.

Or. en

Grozījums Nr. 152
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izveido vienotu metodiku valsts tirgū 
laistā elektriskā un elektroniskā 
aprīkojuma kopējā svara aprēķināšanai.

3. Līdz 2012. gadam izveido vienotu 
metodiku, lai noteiktu katrā dalībvalstī 
saražoto EEIA daudzumu (to svaru un 
vienību skaitu).

Or. en
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Pamatojums

Precizēts termiņš un mērķis.

Grozījums Nr. 153
Chris Davies

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izveido vienotu metodiku valsts tirgū 
laistā elektriskā un elektroniskā 
aprīkojuma kopējā svara aprēķināšanai.

3. Līdz 2014. gadam izveido vienotu 
metodiku, lai noteiktu katrā dalībvalstī 
saražoto EEIA daudzumu (to svaru un 
vienību skaitu). 

Or. en

Pamatojums

Nepieciešama skaidra metodika.

Grozījums Nr. 154
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Vēlākais līdz 2012. gada 31. decembrim 
Eiropas Parlaments un Padome pārskata 
1. punktā norādīto savākšanas apjomu un 
termiņu, iespējams nosakot arī dzesēšanas 
un saldēšanas iekārtu dalītas savākšanas 
mērķi, pamatojoties uz Komisijas 
ziņojumu, kuram, ja nepieciešams, 
pievienots priekšlikums.

4. Vēlākais līdz 2012. gada 
31. decembrim Eiropas Parlaments un 
Padome pārskata 1. punktā norādīto 
savākšanas mērķi un termiņu, iespējams 
nosakot jo īpaši iekārtu, kas satur ozona 
slāni noārdošas vielas vai globālo 
sasilšanu veicinošas vielas, piemēram,
dzesēšanas un saldēšanas iekārtu, kā arī 
neliela izmēra ierīču (tostarp rotaļlietu 
un ierīču, kas satur baterijas un 
akumulatorus), dzīvsudrabu saturošu 
ierīču un dienasgaismas lampu dalītas 
savākšanas mērķus, pamatojoties uz 
Komisijas ziņojumu, kuram, ja 
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nepieciešams, pievienots priekšlikums.

Or. en

Pamatojums

Īpaši mērķi jānosaka neliela izmēra ierīcēm un bīstamāko atkritumu plūsmām.

Atkritumiem, kas rodas no saldēšanas un dzesēšanas iekārtām, kā arī dzīvsudrabu saturošām 
lampām to bīstamā sastāva dēļ ir vajadzīgi specifiski mērķi. Specifiski mērķi vajadzīgi arī 
neliela izmēra ierīču un lampu atkritumu plūsmām, lai nodrošinātu, ka galvenā uzmanība tiek 
pievērsta savākšanai un tam, lai nepieļautu to nonākšanu izgāztuvēs, jo bez atsevišķiem 
mērķiem pašas mazākās ierīces bieži vien tiek izmestas sadzīves atkritumos.

Grozījums Nr. 155
José Manuel Fernandes

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Vēlākais līdz 2012. gada 31. decembrim 
Eiropas Parlaments un Padome pārskata 
1. punktā norādīto savākšanas apjomu un 
termiņu, iespējams nosakot arī dzesēšanas 
un saldēšanas iekārtu dalītas savākšanas 
mērķi, pamatojoties uz Komisijas 
ziņojumu, kuram, ja nepieciešams, 
pievienots priekšlikums.

4. Vēlākais līdz 2012. gada 31. decembrim 
Eiropas Parlaments un Padome pārskata 
1. punktā norādīto savākšanas apjomu un 
termiņu, iespējams nosakot jo īpaši 
iekārtu, kas satur ozona slāni noārdošas 
vielas vai globālo sasilšanu veicinošas 
vielas, piemēram, dzesēšanas un 
saldēšanas iekārtu, kā arī neliela izmēra 
ierīču (tostarp rotaļlietu un ierīču, kas 
satur baterijas un akumulatorus), 
dzīvsudrabu saturošu ierīču un 
dienasgaismas lampu dalītas savākšanas 
mērķi, pamatojoties uz Komisijas 
ziņojumu, kuram, ja nepieciešams, 
pievienots priekšlikums.

Or. en

Pamatojums

Atkritumiem, kas rodas no saldēšanas un dzesēšanas iekārtām, kā arī dzīvsudrabu saturošām 
lampām to bīstamā sastāva dēļ ir vajadzīga īpaša pieeja. Pretējā gadījumā pastāv ievērojams 
risks, ka šīs mazās ierīces arī turpmāk bieži vien tiks izmestas sadzīves atkritumos.
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Grozījums Nr. 156
Julie Girling

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4)Vēlākais līdz 2012. gada 31. decembrim 
Eiropas Parlaments un Padome pārskata 
1. punktā norādīto savākšanas apjomu un 
termiņu, iespējams nosakot arī dzesēšanas 
un saldēšanas iekārtu dalītas savākšanas 
mērķi, pamatojoties uz Komisijas 
ziņojumu, kuram, ja nepieciešams, 
pievienots priekšlikums.

4. Vēlākais līdz 2012. gada 31. decembrim 
Eiropas Parlaments un Padome pārskata 
1. punktā norādīto savākšanas mērķi un 
termiņu, iespējams nosakot 
Direktīvas 20xx/xx/EK (RoHS) 
1. pielikumā uzskaitītajām iekārtu īpaši 
dzesēšanas un saldēšanas iekārtu, kā arī 
lampu, kurās ir dzīvsudrabs, dalītas 
savākšanas mērķus, pamatojoties uz 
Komisijas ziņojumu, kuram, ja
nepieciešams, pievienots priekšlikums.

Or. en

Pamatojums

Īpaši mērķi jānosaka neliela izmēra ierīcēm un bīstamāko atkritumu plūsmām. Pretējā 
gadījumā pastāv ievērojams risks, ka pašas mazākās ierīces arī turpmāk bieži vien tiks 
izmestas sadzīves atkritumos. Jāsaglabā iespēja noteikt atsevišķus mērķus citām EEIA 
kategorijām gadījumiem, kad ar atsevišķiem mērķiem kādas kategorijas ierīcēm ir iespējams 
palielināt vides aizsardzību.

Grozījums Nr. 157
Michail Tremopoulos

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Vēlākais līdz 2012. gada 31. decembrim 
Eiropas Parlaments un Padome pārskata 
1. punktā norādīto savākšanas apjomu un 
termiņu, iespējams nosakot arī dzesēšanas 
un saldēšanas iekārtu dalītas savākšanas 
mērķi, pamatojoties uz Komisijas 
ziņojumu, kuram, ja nepieciešams, 
pievienots priekšlikums.

4. Vēlākais līdz 2012. gada 31. decembrim 
Eiropas Parlaments un Padome pārskata 
1. punktā norādīto savākšanas apjomu un 
termiņu, iespējams nosakot arī dzesēšanas 
un saldēšanas iekārtu, kā arī lampu, kurās 
ir dzīvsudrabs, un neliela izmēra ierīču 
dalītas savākšanas mērķi, pamatojoties uz 
Komisijas ziņojumu, kuram, ja 
nepieciešams, pievienots priekšlikums.
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Or. en

Pamatojums

Dzīvsudrabu saturošajās lampās slēpjas risks veselībai un videi. Šobrīd ne visās valstīs šīs 
lampas tiek savāktas pietiekamā apjomā, it īpaši tāpēc, ka tās ir vieglas. Šā iemesla dēļ, kā 
arī ņemot vērā prasības par ietekmi uz vidi, šīm lampām ir jānosaka atsevišķs savākšanas 
mērķis. Tas pats jādara arī attiecībā uz neliela izmēra ierīcēm, kas bieži satur bīstamas 
vielas, taču bieži vien nonāk sadzīves atkritumu plūsmā.

Grozījums Nr. 158
Chris Davies

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Vēlākais līdz 2012. gada 31. decembrim 
Eiropas Parlaments un Padome pārskata 
1. punktā norādīto savākšanas apjomu un 
termiņu, iespējams nosakot arī dzesēšanas 
un saldēšanas iekārtu dalītas savākšanas 
mērķi, pamatojoties uz Komisijas 
ziņojumu, kuram, ja nepieciešams, 
pievienots priekšlikums.

4. Vēlākais līdz 2012. gada 31. decembrim 
Eiropas Parlaments un Padome pārskata 
1. punktā norādīto savākšanas apjomu un 
termiņu, iespējams nosakot iekārtu, kas 
satur ozona slāni noārdošas vielas vai 
globālo sasilšanu veicinošas vielas, 
piemēram, dzesēšanas un saldēšanas 
iekārtu, kā arī neliela izmēra ierīču 
(tostarp rotaļlietu un ierīču, kas satur 
baterijas un akumulatorus), dzīvsudrabu 
saturošu ierīču un dienasgaismas lampu
dalītas savākšanas mērķi, pamatojoties uz 
Komisijas ziņojumu, kuram, ja 
nepieciešams, pievienots priekšlikums.

Or. en

Pamatojums

Nepieciešams noteikt atsevišķus savākšanas mērķus ražojumiem, kas satur bīstamas vielas.
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Grozījums Nr. 159
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Jo Leinen, 
Vittorio Prodi, Åsa Westlund, Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Vēlākais līdz 2012. gada 31. decembrim 
Eiropas Parlaments un Padome pārskata 
1. punktā norādīto savākšanas apjomu un 
termiņu, iespējams nosakot arī dzesēšanas 
un saldēšanas iekārtu dalītas savākšanas 
mērķi, pamatojoties uz Komisijas 
ziņojumu, kuram, ja nepieciešams, 
pievienots priekšlikums. 

4. Vēlākais līdz 2012. gada 31. decembrim 
Eiropas Parlaments un Padome pārskata 
1. punktā norādīto savākšanas mērķi un 
termiņu, iespējams nosakot jo īpaši 
iekārtu, kas satur ozona slāni noārdošas 
vielas vai globālo sasilšanu veicinošas 
vielas, piemēram, dzesēšanas un 
saldēšanas iekārtu, kā arī tādu 
dzīvsudrabu saturošu ierīču kā 
dienasgaismas lampas un neliela izmēra 
ierīču (tostarp rotaļlietu un ierīču, kas 
satur baterijas un akumulatorus), dalītas 
savākšanas mērķus, pamatojoties uz 
Komisijas ziņojumu, kuram, ja 
nepieciešams, pievienots priekšlikums.

Or. en

Pamatojums

Dzesēšanas un saldēšanas iekārtas, dzīvsudrabu saturošas lampas un tādas neliela izmēra 
ierīces kā rotaļlietas, mobilie telefoni, klēpjdatori u.c. satur bīstamas vielas un/vai retus 
izejmateriālus. Ar vidi un veselību, kā arī stabilu resursu pārvaldību saistītu iemeslu dēļ ir 
pamatota atsevišķu savākšanas mērķu noteikšana, turklāt tos vajadzētu sākt piemērot agrāk 
nekā pārējām ierīcēm, uz kurām attiecas šī direktīva.

Grozījums Nr. 160
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka visi dalīti 
savāktie EEIA tiek apstrādāti.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka visi dalīti 
savāktie EEIA tiek apstrādāti. Komisija 
veicina saskaņotu elektrisko un 
elektronisko iekārtu atkritumu 
savākšanas, apstrādes un otrreizējās 
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pārstrādes standartu izstrādi, it īpaši, 
pilnvarojot Eiropas Standartizācijas 
komiteju, lai saskaņotie standarti tiktu 
izveidotu 12 mēnešu laikā pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā.

Standartus izveido, izmantojot metodes, 
kuras vēl jāizstrādā, ražojumu īpašību 
pārbaudei to aprites cikla beigās attiecībā 
uz to izjaukšanu, izmantojamību un to 
sastāvā esošo bīstamo vielu 
samazināšanu.

Tiks aizliegti darījumi ar organizācijām, 
kas nav reģistrējušās vai ieguvušas 
atļauju, un līdz ar to nav pakļautas šīm 
pārbaudēm.

Or. de

Pamatojums

Viens no direktīvas mērķiem ir izbeigt nelegālu tirdzniecību ar EEIA un to eksportu. Tādēļ 
skaidri jānosaka, ka savākšanas un reģenerācijas darījumus drīkst kārtot tikai ar tādām 
organizācijām, kas ir oficiālās ķēdes dalībnieces.

Grozījums Nr. 161
Chris Davies

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka visi dalīti 
savāktie EEIA tiek apstrādāti.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka visi dalīti 
savāktie EEIA tiek apstrādāti. Komisija 
veicina saskaņotu elektrisko un 
elektronisko iekārtu atkritumu 
savākšanas, apstrādes un otrreizējās 
pārstrādes standartu izstrādi, it īpaši, 
pilnvarojot Eiropas Standartizācijas 
komiteju. Atsauci uz šādiem saskaņotiem 
standartiem publicē Eiropas Kopienu 
Oficiālajā Vēstnesī, un sarakstu periodiski 
atjaunina.
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Or. en

Pamatojums

Komisija jāveicina standartu izstrāde.

Grozījums Nr. 162
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka visi dalīti 
savāktie EEIA tiek apstrādāti.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka visi dalīti 
savāktie EEIA tiek apstrādāti. Komisija 
veic saskaņotu elektrisko un elektronisko 
iekārtu atkritumu savākšanas, apstrādes 
un otrreizējās pārstrādes standartu 
izstrādi, kuriem jābūt pieejamiem 12 
mēnešus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā, 
it īpaši, pilnvarojot Eiropas 
Standartizācijas komiteju. Šajos 
standartos jāiekļauj metodes ražojumu 
novērtēšanai to aprites cikla beigās, kā to 
paredz 4. pants, cita starpā novērtējot to, 
cik viegli tos var izjaukt, atdalīt no tiem 
retus stratēģiski svarīgus resursus, 
pārstrādāt tos un samazināt bīstamu vielu 
emisijas.

Or. en

Pamatojums

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, such 
standards should create incentives for ease of dismantling, retrieval of scarce strategic raw 
materials, recyclability and the reduction of hazardous emissions. 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 of 3 November 2008).
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Grozījums Nr. 163
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi, Åsa Westlund, 
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka visi dalīti 
savāktie EEIA tiek apstrādāti.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka visi dalīti 
savāktie EEIA tiek apstrādāti, ievērojot ar 
Direktīvu 2008/98/EK izveidoto atkritumu 
hierarhijas kārtību. Lai par prioritāti 
kļūtu sagatavošana atkārtotai 
izmantošanai, pirms katras apstrādes 
jāveic pārbaude, lai pārbaudītu vai par 
atkritumiem kļuvusī ierīce vai tās daļas ir 
izmantojamas atkārtoti. Šāda pārbaude 
jāveic akreditētiem remonta un atkārtotas 
izmantošanas centriem, kas izveidoti 
saskaņā ar Direktīvas 2008/98/EK 
11. panta 1. punktu un IV pielikumu, vai 
personālam ar līdzīgu kvalifikāciju.

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski svarīgi veikt EEIA savākšanu un apstrādi, izmantojot BAT un ievērojot Atkritumu 
pamatdirektīvā (2008/98/EK) noteikto atkritumu hierarhiju. Saskaņā ar šo atkritumu 
hierarhiju atsevišķi savākti EEIA pirmām kārtām ir jāsagatavo atkārtotai izmantošanai un 
tikai tad, ja tie nav izmantojami atkārtoti, tie jāapstrādā, lai veiktu otrreizējo pārstrādi, 
energoresursu reģenerāciju vai iznīcināšanu. Obligāta atkārtotas izmantojamības pārbaude 
ir pareizs pasākums. Lai tas tiktu darīts pareizi, apstrādes iekārtām vai nu jāizmanto 
pienācīgi kvalificēts personāls, vai arī akreditēti atkārtotas izmantošanas centri, kas veic 
pārbaudi un šķirošanu.

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

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija 12 mēnešu laikā pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā izveido 
saskaņotus EEIA savākšanas, apstrādes 
un otrreizējās pārstrādes standartus, 
uzdodot šo standartu izstrādi Eiropas 
Standartizācijas komitejai. Šajos 
standartos jāiekļauj metodes ražojumu 
novērtēšanai to aprites cikla beigās, kā to 
paredz 4. pants, īpaši novērtējot to, cik 
viegli tos var izjaukt, pārstrādāt un 
samazināt bīstamu vielu emisijas.

Or. en

Pamatojums

Otrreizējās pārstrādes kvalitātes standarti ir atšķirīgi, un tāpēc resursu izmantošana nav 
vienādi efektīva. Atšķirīgie standarti kropļo arī konkurenci, tāpēc ir nepieciešams izstrādāt 
vienotus pamatnosacījumus. Jaunajiem standartiem jāatbalsta ekodizaina prasības par 
produktu nolietošanos, nevis tikai attiecībā uz pašreizējo otrreizējās pārstrādes praksi. 
Iespējams izmantot E-Stewards standartu atbildīgai otrreizējai pārstrādei un atkārtotai 
izmantošanai EE®, EEIA etiķešu standartus un ieteikumus par noteikumiem saistībā ar CEN 
norādījumu standartiem, ar kuriem tiek risināti vides jautājumi saistībā ar produktu 
nolietošanos (red.3/11/2008).

Grozījums Nr. 165
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Apstrādē ietilpst ne tikai visu 
šķidrumu atdalīšana, bet arī manuāla, 
mehāniska, ķīmiska vai metalurģiski 
apstrāde, kuras gaitā pēc iespējas agrīnā 
apstrādes stadijā un tik lielā mērā, cik 
vien tas tehniski iespējams, tiek atdalītas 
bīstamas vielas, preparāti un daļas. Šādu 
atdalīšanu veic pirms pārējām apstrādes 
darbībām, kuru rezultātā varētu notikt 
bīstamu komponentu izkliede. 
Smalcināšanu neuzskata par atdalīšanu.
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Or. de

Pamatojums

Smalcināšana nav bīstamu vielu atdalīšanai un pienācīgai apstrādei piemērots apstrādes 
veids.

Grozījums Nr. 166
Chris Davies

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Apstrādājot pēc iespējas jāreģenerē 
3. pantā definētie stratēģiski svarīgie 
izejmateriāli.

Or. en

Pamatojums

Nepareizas elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu rezultātā rodas ievērojami stratēģiski 
svarīgo izejmateriālu zudumi. Jāplašina apstrāde, lai būtu iespējams reģenerēt šādus 
materiālus un līdz ar to palielināt nodrošinātību ar tiem.

Grozījums Nr. 167
Karl-Heinz Florenz

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Direktīvas II pielikumu var grozīt, lai 
ieviestu citas apstrādes metodes, kas 
nodrošina vismaz tādu pašu cilvēku 
veselības un vides aizsardzību. 

Minētos pasākumus, kas paredzēti šīs 
direktīvas nebūtisku elementu grozīšanai, 
papildinot to, pieņem saskaņā ar 
18. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru. Komisija prioritārā 
kārtā novērtē, vai jāizdara grozījumi 

4. Lai ieviestu citas apstrādes metodes, kas 
nodrošina vismaz tādu pašu cilvēku 
veselības un vides aizsardzību, Komisija, 
izmantojot deleģētos aktus atbilstoši 18.a, 
18.b un 18.c pantam, pielāgo II 
pielikumu. Komisija prioritārā kārtā 
novērtē, vai jāizdara grozījumi attiecīgajos 
ierakstos par mobilo telefonu 
iespiedshēmas platēm un šķidro kristālu 
displejiem.
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attiecīgajos ierakstos par mobilo telefonu 
iespiedshēmas platēm un šķidro kristālu 
displejiem.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu vecā, tā sauktā „komitoloģijas procedūra” tiek saskaņota ar jauno 
procedūru atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantam.

Grozījums Nr. 168
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis saskaņā ar Direktīvas 
2008/xx/EK par atkritumiem 
23. pantu nodrošina, lai katra iestāde vai 
uzņēmums, kas veic apstrādi, saņemtu 
kompetentās iestādes atļauju.

1. Dalībvalstis saskaņā ar Direktīvas 
2008/xx/EK par atkritumiem 
23. pantu nodrošina, lai katra iestāde vai 
uzņēmums, kas veic apstrādi, būtu 
pakļauta reģistrācijai un saņemtu 
kompetentās iestādes atļauju. Darījumi ar 
nereģistrētām iestādēm un iestādēm, 
kurām nav atļaujas, ir aizliegti.

Or. en

Pamatojums

Šā panta mērķis ir nodrošināt, ka EEIA savākšana un apstrāde notiek oficiāli. Aizliegums 
veikt jebkādu darījumus ar tiem EEIA uzņēmējiem atkritumu savākšanas ķēdē, kuri nav atzīti 
par oficiāliem, ļaus veikt pienācīgu uzraudzību un īstenot šo direktīvu dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 169
Chris Davies

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1013/2006 
par atkritumu sūtījumiem, un Komisijas 
2007. gada 29. novembra Regulu (EK) Nr. 

2. Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1013/2006 
par atkritumu sūtījumiem, un Komisijas 
2007. gada 29. novembra Regulu (EK) Nr. 
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1418/2007 par Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III 
vai IIIA pielikumā uzskaitītu dažu 
atkritumu eksportu reģenerācijai uz 
valstīm, uz kurām neattiecas ESAO 
Lēmums par atkritumu pārrobežu 
pārvietošanas kontroli, uzskata, ka 
attiecībā uz no Kopienas izvestajiem EEIA 
izpildītas saistības un mērķi, kas minēti šīs 
direktīvas 11. pantā, ja eksportētājs 
pierāda apstrādes veikšanu saskaņā ar 
nosacījumiem, kas ir līdzvērtīgi šīs 
direktīvas prasībām.

1418/2007 par Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III 
vai IIIA pielikumā uzskaitītu dažu 
atkritumu eksportu reģenerācijai uz 
valstīm, uz kurām neattiecas ESAO 
Lēmums par atkritumu pārrobežu 
pārvietošanas kontroli, notiek tikai tad, ja 
eksportētājs pierāda reģenerācijas
veikšanu saskaņā ar nosacījumiem, kas ir 
līdzvērtīgi šīs direktīvas prasībām, bet jo 
īpaši tās II un III pielikumam.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikums vairs nenoteikt, ka EEIA pārvadāšana ir atkarīga no šīs direktīvas 
reģenerācijas prasību izpildes, nosakot, ka iespēja eksportēt EEIA ir atkarīga tikai no prasību 
izpildes apstrādes posmā, uzskatāms par soli atpakaļ. Atkritumu reģenerācijai gan Kopienā, 
gan ārpus tās vienmēr jānotiek saskaņā ar šīs šajā direktīvā noteiktajiem standartiem.

Grozījums Nr. 170
Chris Davies

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis neļauj sūtīt nevienu 
atkārtotai izmantošanai paredzētu 
elektrisko vai elektronisku iekārtu, ja to 
kā pilnībā darba kārtībā esošu nav 
sertificējusi atzīta individuāla vai 
korporatīva iestāde un uz tās nav to 
apliecinoša marķējuma.

Or. en

Pamatojums

Liels daudzums EEIA tiek nosūtīts uz ārzemēm izjaukšanai drausmīgos apstākļos, 
aizbildinoties ar to, ka ierīces ir darbspējīgas un paredzētas atkārtotai izmantošanai. Prasība, 
ka atkārtotai izmantošanai paredzētai ierīcei ir jābūt sertificētai kā darba kārtībā esošai, 
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novērsīs nelegālu eksportu un atvieglos pārkāpēju sodīšanu.

Grozījums Nr. 171
Karl-Heinz Florenz

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pieņem sīki izstrādātus noteikumus 1. un 
2. punkta īstenošanai, jo īpaši kritērijus 
līdzvērtīgu apstākļu novērtēšanai. 

3. Lai apstrādes darbībām ārpus Kopienas 
būtu iespējama tādi pati aizsardzības 
pakāpe, Komisija, izmantojot deleģētos 
aktus atbilstoši 18.a, 18.b un 18.c pantam, 
pieņem sīki izstrādātus noteikumus 1. un 
2. punkta īstenošanai, jo īpaši kritērijus 
līdzvērtīgu apstākļu novērtēšanai.

Minētos pasākumus, ar ko paredzēts 
grozīt šīs direktīvas nebūtiskos elementus, 
papildinot tos, pieņem saskaņā ar 
regulatīvo kontroles procedūru, kas 
minēta 18. panta 3. punktā.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu vecā, tā sauktā „komitoloģijas procedūra” tiek saskaņota ar jauno 
procedūru atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantam.


