
AM\808628SL.doc PE439.856v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

2008/0241(COD)

11.3.2010

PREDLOGI SPREMEMB
42 - 171

Osnutek poročila
Karl-Heinz Florenz
(PE430.635v03-00)

o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o odpadni električni in 
elektronski opremi (OEEO)

Predlog direktive
(KOM(2008)0810 – C7-0472/2008 – 2008/0241(COD))



PE439.856v01-00 2/93 AM\808628SL.doc

SL

AM_Com_LegReport



AM\808628SL.doc 3/93 PE439.856v01-00

SL

Predlog spremembe 42
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Namen te direktive je prispevati k 
trajnostni proizvodnji in porabi s 
prednostnim preprečevanjem odpadne 
električne in elektronske opreme (OEEO) 
in poleg tega s ponovno uporabo, 
recikliranjem in drugimi oblikami 
predelave takih odpadkov, da se zmanjša 
odstranjevanje odpadkov ter prispeva k 
učinkoviti rabi virov. Direktiva skuša tudi 
izboljšati okoljsko učinkovitost vseh 
subjektov, vključenih v življenjski cikel 
električne in elektronske opreme, tj. 
proizvajalcev, distributerjev in potrošnikov 
ter zlasti tistih subjektov, ki so neposredno 
vključeni v zbiranje in obdelavo odpadne 
električne in elektronske opreme. Zlasti 
različne nacionalne uporabe načela 
odgovornosti proizvajalca lahko vodijo do 
znatnih neskladij pri finančni obremenitvi 
gospodarskih subjektov. Obstoj različnih 
nacionalnih politik o ravnanju z OEEO 
ovira učinkovitost politike recikliranja. Iz 
tega razloga je treba določiti osnovna 
merila na ravni Skupnosti.

(7) Namen te direktive je prispevati k 
trajnostni proizvodnji in porabi s 
prednostnim preprečevanjem odpadne 
električne in elektronske opreme (OEEO) 
in poleg tega s ponovno uporabo, 
recikliranjem in drugimi oblikami 
predelave takih odpadkov, da se zmanjša 
odstranjevanje odpadkov ter prispeva k 
učinkoviti rabi virov in pridobivanju 
strateških surovin. Direktiva skuša tudi 
izboljšati okoljsko učinkovitost vseh 
subjektov, vključenih v življenjski cikel 
električne in elektronske opreme, tj. 
proizvajalcev, distributerjev in potrošnikov 
ter zlasti tistih subjektov, ki so neposredno 
vključeni v zbiranje in obdelavo odpadne 
električne in elektronske opreme. Zlasti 
različne nacionalne uporabe načela 
odgovornosti proizvajalca lahko vodijo do 
znatnih neskladij pri finančni obremenitvi 
gospodarskih subjektov. Obstoj različnih 
nacionalnih politik o ravnanju z OEEO 
ovira učinkovitost politike recikliranja. Iz 
tega razloga je treba določiti osnovna 
merila na ravni Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

OEEO je priložnost, da se surovine iz električne in elektronske opreme vrnejo v tok surovin.
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Predlog spremembe 43
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Namen te direktive je prispevati k 
trajnostni proizvodnji in porabi s 
prednostnim preprečevanjem odpadne 
električne in elektronske opreme (OEEO) 
in poleg tega s ponovno uporabo, 
recikliranjem in drugimi oblikami 
predelave takih odpadkov, da se zmanjša 
odstranjevanje odpadkov ter prispeva k 
učinkoviti rabi virov. Direktiva skuša tudi 
izboljšati okoljsko učinkovitost vseh 
subjektov, vključenih v življenjski cikel 
električne in elektronske opreme, tj. 
proizvajalcev, distributerjev in potrošnikov 
ter zlasti tistih subjektov, ki so neposredno 
vključeni v zbiranje in obdelavo odpadne 
električne in elektronske opreme. Zlasti 
različne nacionalne uporabe načela 
odgovornosti proizvajalca lahko vodijo do 
znatnih neskladij pri finančni obremenitvi 
gospodarskih subjektov. Obstoj različnih 
nacionalnih politik o ravnanju z OEEO 
ovira učinkovitost politike recikliranja. Iz 
tega razloga je treba določiti osnovna 
merila na ravni Skupnosti. 

(7) Namen te direktive je prispevati k 
trajnostni proizvodnji in porabi s 
prednostnim preprečevanjem odpadne 
električne in elektronske opreme (OEEO) 
in poleg tega s ponovno uporabo, 
recikliranjem in drugimi oblikami 
predelave takih odpadkov, da se zmanjša 
odstranjevanje odpadkov ter prispeva k 
učinkoviti rabi virov. Direktiva skuša tudi 
izboljšati okoljsko učinkovitost vseh 
subjektov, vključenih v življenjski cikel 
električne in elektronske opreme, tj. 
proizvajalcev, distributerjev in potrošnikov 
ter zlasti tistih subjektov, ki so neposredno 
vključeni v zbiranje in obdelavo odpadne 
električne in elektronske opreme. Zlasti 
različne nacionalne uporabe načela 
odgovornosti proizvajalca lahko vodijo do 
znatnih neskladij pri finančni obremenitvi 
gospodarskih subjektov. Obstoj različnih 
nacionalnih politik o ravnanju z OEEO 
ovira učinkovitost politike recikliranja. Iz 
tega razloga je treba določiti osnovna 
merila na ravni Skupnosti ter razviti 
usklajene standarde za zbiranje OEEO in 
ravnanje z njo. 

Or. en

Obrazložitev

Usklajeni standardi bi omogočili zbiranje in obdelavo, pripomogli pa bodo tudi k boljšemu 
spremljanju in poročanju.



AM\808628SL.doc 5/93 PE439.856v01-00

SL

Predlog spremembe 44
Karl-Heinz Florenz

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Ta direktiva bi morala urejati vso 
električno in elektronsko opremo, ki jo 
uporabljajo potrošniki, in električno ter 
elektronsko opremo, namenjeno za 
profesionalno uporabo. Ta direktiva bi se 
morala uporabljati brez poseganja v 
zakonodajo Skupnosti o zahtevah glede 
varnosti in zdravja, ki varuje vse 
udeležence v stiku z OEEO, kot tudi 
posebno zakonodajo Skupnosti glede 
ravnanja z odpadki, zlasti Direktivo 
2006/66/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 6. septembra 2006 o baterijah 
in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in 
akumulatorjih  , ter zakonodajo Skupnosti s 
področja načrtovanja proizvodov, zlasti 
Direktivo 2005/32/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira 
za določanje zahtev za okoljsko primerno 
zasnovo izdelkov, ki rabijo energijo, in o 
spremembi Direktive Sveta 92/42/EGS ter 
direktiv 96/57/ES in 2000/55/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta.

(10) Ta direktiva bi morala urejati vso 
električno in elektronsko opremo, ki jo 
uporabljajo potrošniki, in električno ter 
elektronsko opremo, namenjeno za 
profesionalno uporabo. Ta direktiva bi se 
morala uporabljati brez poseganja v 
zakonodajo Skupnosti o zahtevah glede 
varnosti in zdravja, ki varuje vse 
udeležence v stiku z OEEO, kot tudi 
posebno zakonodajo Skupnosti glede 
ravnanja z odpadki, zlasti Direktivo 
2006/66/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 6. septembra 2006 o baterijah 
in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in 
akumulatorjih  , ter zakonodajo Skupnosti s 
področja načrtovanja proizvodov, zlasti 
Direktivo 2005/32/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira 
za določanje zahtev za okoljsko primerno 
zasnovo izdelkov, ki rabijo energijo, in o 
spremembi Direktive Sveta 92/42/EGS ter 
direktiv 96/57/ES in 2000/55/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta. Iz 
področja uporabe te direktive se morajo 
izvzeti med drugim velike nepremične 
industrijske naprave, ker so fiksne in 
trajno delujejo na določenem mestu ter jih 
sestavljajo in razstavljajo strokovnjaki, 
tako da gre za urejen tok odpadkov. To 
mora veljati tudi za velika nepremična 
industrijska orodja, ki so nameščena za 
uporabo na točno določenem mestu. 
Izvzeti je treba tudi premične stroje, ki jih 
upravljajo izključno strokovno 
usposobljeni uporabniki, saj tudi te 
razstavljajo in odstranjujejo strokovnjaki, 
zato gre tudi v tem primeru za urejen tok 
odpadkov. 

Or. de
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Obrazložitev

Pri nepremičnih napravah in velikih nepremičnih industrijskih orodjih, premičnih strojih, s 
katerimi upravljajo izključno strokovnjaki, in fotonapetostnih modulih gre za urejen tok 
odpradkov, pri katerih ni nevarnosti, da se ne bi zbirali ločeno in odlagali neobdelano.

Predlog spremembe 45
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Predlog direktive
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Splošne in industrijske naprave za 
gretje in hlajenje ter gretje vode in 
proizvodi, ki so stalen sestavni del stavb, je 
treba izvzeti iz področja uporabe te 
direktive, ker gre za nepremične naprave, 
ki trajno delujejo na točno določenem 
mestu, in ker jih sestavljajo in razstavljajo 
strokovnjaki, zato gre za urejen tok 
odpadkov.

Or. de

Obrazložitev

Kar zadeva stroje, ki so sestavni del stavbe, njihovo namestitev načrtuje posebej usposobljeno 
strokovno osebje, ki jih tudi redno popravlja na točno določenem mestu in vzdržuje v času 
njihovega operativnega življenjskega cikla, ob koncu tega cikla pa jih razstavi in pošlje v 
obrate za recikliranje.

Predlog spremembe 46
Chris Davies

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Ločeno zbiranje je predpogoj za 
zagotavljanje posebne obdelave in 
recikliranja OEEO in je potrebno za 
doseganje izbrane ravni varovanja zdravja 

(13) Ločeno zbiranje je predpogoj za 
zagotavljanje posebne obdelave in 
recikliranja OEEO in je potrebno za 
doseganje izbrane ravni varovanja zdravja 



AM\808628SL.doc 7/93 PE439.856v01-00

SL

ljudi in okolja v Skupnosti. Potrošniki 
morajo aktivno prispevati k uspehu takega 
zbiranja in bi morali biti spodbujani, da 
vračajo OEEO. V ta namen naj bi bile 
postavljene ustrezne zmogljivosti za 
vračanje OEEO, vključno z javnimi 
zbirnimi mesti, kamor bi lahko zasebna 
gospodinjstva vračala svoje odpadke 
brezplačno. Distributerji imajo pomembno 
vlogo pri prispevanju k uspešnosti zbiranja 
OEEO.

ljudi in okolja v Skupnosti. Potrošniki 
morajo aktivno prispevati k uspehu takega 
zbiranja in bi morali biti spodbujani, da 
vračajo OEEO. V ta namen naj bi bile 
postavljene ustrezne zmogljivosti za 
vračanje OEEO, vključno z javnimi 
zbirnimi mesti, kamor bi lahko zasebna 
gospodinjstva vračala svoje odpadke 
brezplačno. Distributerji, občine in 
izvajalci recikliranja imajo pomembno 
vlogo pri prispevanju k uspešnosti zbiranja 
OEEO in njene obdelave, zato bi zanje 
morale veljati zahteve iz te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Poudarjeno je, da je pomembno, da vsi akterji OEEO, udeleženi v zbiranju in obdelavi 
OEEO, upoštevajo to zakonodajo.

Predlog spremembe 47
Struan Stevenson

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Države članice bi morale sprejeti 
ustrezne ukrepe za zmanjšanje odstranitve 
OEEO kot nesortirani komunalni odpadek 
in za doseganje visoke stopnje ločenega 
zbiranja OEEO, da bi dosegle izbrano 
raven varstva in usklajene cilje Skupnosti 
glede okolja. Da bi se zagotovila 
vzpostavitev učinkovitejših sistemov 
zbiranja, bi se moralo od držav članic 
zahtevati, da dosežejo visoko stopnjo 
zbiranja OEEO, zlasti opreme za hlajenje 
in zamrzovanje, ki vsebuje snovi, ki 
tanjšajo ozonski plašč, in fluorirane 
toplogredne pline, zaradi njihovega 
močnega vpliva na okolje ter ob 
upoštevanju obveznosti iz Uredbe (ES) št. 
2037/2000 in Uredbe (ES) št. 842/2006. 

(14) Države članice bi morale sprejeti 
ustrezne ukrepe za zmanjšanje odstranitve 
OEEO kot nesortirani komunalni odpadek 
in za doseganje visoke stopnje ločenega 
zbiranja OEEO, da bi dosegle izbrano 
raven varstva in usklajene cilje Skupnosti 
glede okolja. Da bi se zagotovila 
vzpostavitev učinkovitejših sistemov 
zbiranja, bi se moralo od držav članic 
zahtevati, da dosežejo visoko stopnjo 
zbiranja OEEO , zlasti opreme za hlajenje 
in zamrzovanje, ki vsebuje snovi, ki 
tanjšajo ozonski plašč, in fluorirane 
toplogredne pline, zaradi njihovega 
močnega vpliva na okolje ter ob 
upoštevanju obveznosti iz Uredbe (ES) št. 
2037/2000 in Uredbe (ES) št. 842/2006 . 
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Podatki iz ocene učinkov kažejo, da se 
danes že ločeno zbira 65 % električne in 
elektronske opreme, ki se daje na trg, 
vendar se več kot polovica tega ne obdela 
ustrezno oziroma se nezakonito izvaža. To 
povzroča izgubo dragocenih sekundarnih 
surovin in poslabšanje okolja. Da bi se 
temu izognili, je treba določiti ambiciozen 
cilj zbiranja.

Podatki iz ocene učinkov kažejo, da se 
danes že ločeno zbira 65 % električne in 
elektronske opreme, ki se daje na trg, 
vendar se več kot polovica tega ne obdela 
ustrezno oziroma se nezakonito izvaža. To 
povzroča izgubo dragocenih sekundarnih 
surovin in poslabšanje okolja. Da bi se 
temu izognili, je treba določiti ambiciozen 
cilj zbiranja. Pomembno je zagotoviti, da 
programi skladnosti omogočajo ustrezno 
in stalno plačevanje nadomestil zadevnim 
lokalnim ali regionalnim organom za vse 
finančne in upravne obremenitve, ki se 
bodo sčasoma zahtevale za izvajanje te 
direktive, namesto da bi na začetku 
procesa izvajanja prejeli pavšalno vsoto.

Or. en

Obrazložitev

V številnih državah članicah so za zbiranje OEEO odgovorni lokalni in regionalni organi. 
Programi skladnosti morajo torej med izvajanjem nove direktive predvideti stalno plačevanje 
ustreznega nadomestila, ne zgolj enkratnega ali priložnostnega nadomestila. 

Predlog spremembe 48
Chris Davies

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Države članice bi morale sprejeti 
ustrezne ukrepe za zmanjšanje odstranitve 
OEEO kot nesortirani komunalni odpadek 
in za doseganje visoke stopnje ločenega 
zbiranja OEEO, da bi dosegle izbrano 
raven varstva in usklajene cilje Skupnosti 
glede okolja. Da bi se zagotovila 
vzpostavitev učinkovitejših sistemov 
zbiranja, bi se moralo od držav članic 
zahtevati, da dosežejo visoko stopnjo 
zbiranja OEEO, zlasti opreme za hlajenje
in zamrzovanje, ki vsebuje snovi, ki 
tanjšajo ozonski plašč, in fluorirane 
toplogredne pline, zaradi njihovega 

(14) Države članice bi morale sprejeti 
ustrezne ukrepe za zmanjšanje odstranitve 
OEEO kot nesortirani komunalni odpadek 
in za doseganje visoke stopnje ločenega 
zbiranja OEEO, da bi dosegle izbrano 
raven varstva in usklajene cilje Skupnosti 
glede okolja. Da bi se zagotovila 
vzpostavitev učinkovitejših sistemov 
zbiranja, bi se moralo od držav članic 
zahtevati, da dosežejo visoko stopnjo 
zbiranja OEEO, zlasti opreme za hlajenje 
in zamrzovanje, ki vsebuje snovi, ki 
tanjšajo ozonski plašč, in fluorirane 
toplogredne pline, zaradi njihovega 
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močnega vpliva na okolje ter ob 
upoštevanju obveznosti iz Uredbe (ES) št. 
2037/2000 in Uredbe (ES) št. 842/2006. 
Podatki iz ocene učinkov kažejo, da se 
danes že ločeno zbira 65 % električne in 
elektronske opreme, ki se daje na trg, 
vendar se več kot polovica tega ne obdela 
ustrezno oziroma se nezakonito izvaža. To 
povzroča izgubo dragocenih sekundarnih 
surovin in poslabšanje okolja. Da bi se 
temu izognili, je treba določiti ambiciozen 
cilj zbiranja.

močnega vpliva na okolje ter ob 
upoštevanju obveznosti iz Uredbe (ES) št. 
2037/2000 in Uredbe (ES) št. 842/2006. 
Podatki iz ocene učinkov kažejo, da se 
danes že ločeno zbira 65 % električne in 
elektronske opreme, ki se daje na trg, 
vendar se več kot polovica tega ne obdela 
ustrezno oziroma se nezakonito izvaža ali 
pa se pravilno obdela, vendar se ne 
sporočijo podatki o obdelanih količinah.
To povzroča izgubo dragocenih 
sekundarnih surovin, slabšanje okolja in 
posredovanje nedoslednih podatkov. Da bi 
se temu izognili, je treba določiti 
ambiciozen cilj zbiranja, obvezati vse 
izvajalce, ki zbirajo OEEO, k okolju 
prijazni obdelavi in od njih zahtevati, da 
poročajo o zbranih, obravnavanih in 
obdelanih količinah. Bistveno je, da 
države članice zagotovijo nadzor in 
učinkovito izvajanje direktive, zlasti, kar 
zadeva nadzor nad rabljeno EEO, ki se 
izvaža iz EU.

Or. en

Obrazložitev

V besedilu, dodanem predlogu poročevalca, je poudarjeno, da je pomembno zbirati podatke, 
učinkovito izvrševati zakonodajo ter v zbiranje in obdelavo OEEO vključiti vse akterje. 

Predlog spremembe 49
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Predelava, priprava za ponovno 
uporabo in recikliranje opreme se lahko 
uvrščajo med cilje iz člena 7 te direktive, 
samo če navedena predelava ali priprava za 
ponovno uporabo ali recikliranje ni v 
nasprotju z drugo evropsko zakonodajo in 
zakonodajo držav članic, ki se uporablja za 

(17) Predelava, priprava za ponovno 
uporabo in recikliranje opreme se lahko 
uvrščajo med cilje iz člena 7 te direktive, 
samo če navedena predelava ali priprava za 
ponovno uporabo ali recikliranje ni v 
nasprotju z drugo evropsko zakonodajo in 
zakonodajo držav članic, ki se uporablja za 
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opremo. opremo. Zagotovitev ustrezne predelave in 
priprave opreme za ponovno uporabo in 
za recikliranje bo štela za smotrno 
gospodarjenje z viri in bo izboljšala 
oskrbo z viri.

Or. en

Obrazložitev

Ti procesi so pomembne poti za predelavo virov, zato je odločilnega pomena, da se pravilno 
izvedejo.

Predlog spremembe 50
Esther de Lange

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Uporabniki električne in elektronske 
opreme iz zasebnih gospodinjstev bi morali 
imeti vsaj brezplačno možnost vračanja 
OEEO. Proizvajalci bi morali financirati 
vsaj zbiranje iz zbirališč ter obdelavo, 
predelavo in odstranitev OEEO. Države 
članice bi morale spodbujati proizvajalce, 
da prevzamejo popolno lastništvo nad 
zbiranjem OEEO, zlasti s financiranjem 
zbiranja OEEO v celotni verigi odpadkov, 
vključno z zasebnimi gospodinjstvi, da bi 
se izognili neoptimalni obdelavi in 
nezakonitemu izvozu ločeno zbrane 
OEEO, ustvarili enake pogoje z 
uskladitvijo financiranja proizvajalcev po 
vsej EU ter prenesli plačevanje za zbiranje 
teh odpadkov s splošnih davkoplačevalcev 
na potrošnike EEO v skladu z načelom 
„onesnaževalec plača“. Za povečanje 
učinka odgovornosti proizvajalcev bi naj 
bil vsak proizvajalec odgovoren za 
financiranje ravnanja z odpadki svojih 
lastnih proizvodov. Proizvajalec bi lahko 
izbral, da izpolni to obveznost posamezno 
ali se priključi k skupnemu programu. 
Vsak proizvajalec bi moral, ko da proizvod 
v promet, zagotoviti finančno garancijo, da 
bi preprečil stroške za ravnanje z OEEO, ki 

(19) Uporabniki električne in elektronske 
opreme iz zasebnih gospodinjstev bi morali 
imeti vsaj brezplačno možnost vračanja 
OEEO. Proizvajalci bi morali zato v vsej 
verigi odpadkov, vključno z distributerji, 
financirati zbiranje z zbirališč ter obdelavo, 
predelavo in odstranitev OEEO. Države 
članice bi morale spodbujati vse 
zainteresirane strani na področju 
ravnanja z OEEO, naj prispevajo k 
uresničevanju cilja direktive, da bi se 
izognili neoptimalni obdelavi in 
nezakonitemu izvozu ločeno zbrane 
OEEO. Da bi prenesli plačevanje za 
zbiranje teh odpadkov s splošnih 
davkoplačevalcev na potrošnike EEO v 
skladu z načelom „onesnaževalec plača“, 
bi morale države članice spodbujati 
proizvajalce, naj obdelajo vso zbrano 
OEEO. Da se spodbudi pravilna obdelava, 
morajo biti potrošniki odgovorni za to, da 
se EEO, ki se ji izteče življenjski cikel, 
prinese na zbirališča. Za povečanje učinka 
odgovornosti proizvajalcev bi naj bil vsak 
proizvajalec odgovoren za financiranje 
ravnanja z odpadki svojih lastnih 
proizvodov. Proizvajalec bi lahko izbral, da 
izpolni to obveznost posamezno ali se 
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izhajajo iz proizvodov, ki jih ni mogoče 
identificirati, in bi padli na družbo ali na 
preostale proizvajalce. Odgovornost za 
financiranje ravnanja s historičnimi 
odpadki bi se morala deliti z vsemi 
obstoječimi proizvajalci v kolektivnih 
finančnih programih, v katere vsi 
proizvajalci na trgu, ko se pojavijo stroški, 
prispevajo sorazmerno. Kolektivni finančni 
programi ne bi smeli izključevati 
proizvajalcev, uvoznikov in novincev na 
trgu, ki zavzemajo tržno nišo ali 
proizvajajo majhno količino. 

priključi k skupnemu programu. Vsak 
proizvajalec bi moral, ko da proizvod v 
promet, zagotoviti finančno garancijo, da 
bi preprečil stroške za ravnanje z OEEO, ki 
izhajajo iz proizvodov, ki jih ni mogoče 
identificirati, in bi padli na družbo ali na 
preostale proizvajalce. Odgovornost za 
financiranje ravnanja s historičnimi 
odpadki bi se morala deliti z vsemi 
obstoječimi proizvajalci v kolektivnih 
finančnih programih, v katere vsi 
proizvajalci na trgu, ko se pojavijo stroški, 
prispevajo sorazmerno. Kolektivni finančni 
programi ne bi smeli izključevati 
proizvajalcev, uvoznikov in novincev na 
trgu, ki zavzemajo tržno nišo ali 
proizvajajo majhno količino.

Or. en

Predlog spremembe 51
Chris Davies

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Uporabniki električne in elektronske 
opreme iz zasebnih gospodinjstev bi morali 
imeti vsaj brezplačno možnost vračanja 
OEEO. Proizvajalci bi morali financirati 
vsaj zbiranje iz zbirališč ter obdelavo, 
predelavo in odstranitev OEEO. Države 
članice bi morale spodbujati proizvajalce, 
da prevzamejo popolno lastništvo nad 
zbiranjem OEEO, zlasti s financiranjem 
zbiranja OEEO v celotni verigi odpadkov, 
vključno z zasebnimi gospodinjstvi, da bi 
se izognili neoptimalni obdelavi in 
nezakonitemu izvozu ločeno zbrane 
OEEO, ustvarili enake pogoje z 
uskladitvijo financiranja proizvajalcev po 
vsej EU ter prenesli plačevanje za zbiranje 
teh odpadkov s splošnih davkoplačevalcev 
na potrošnike EEO v skladu z načelom 

(19) Uporabniki električne in elektronske 
opreme iz zasebnih gospodinjstev bi morali 
imeti vsaj brezplačno možnost vračanja 
OEEO. Proizvajalci bi morali financirati 
vsaj zbiranje iz zbirališč ter obdelavo, 
predelavo in odstranitev OEEO. Države 
članice bi morale spodbujati proizvajalce, 
da prevzamejo popolno lastništvo nad 
zbiranjem OEEO, zlasti s financiranjem 
zbiranja OEEO v celotni verigi odpadkov, 
vključno z zasebnimi gospodinjstvi, da bi 
se izognili neoptimalni obdelavi in 
nezakonitemu izvozu ločeno zbrane 
OEEO, ustvarili enake pogoje z 
uskladitvijo financiranja proizvajalcev po 
vsej EU ter prenesli plačevanje za zbiranje 
teh odpadkov s splošnih davkoplačevalcev 
na potrošnike EEO v skladu z načelom 
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„onesnaževalec plača“. Za povečanje 
učinka odgovornosti proizvajalcev bi naj 
bil vsak proizvajalec odgovoren za 
financiranje ravnanja z odpadki svojih 
lastnih proizvodov. Proizvajalec bi lahko 
izbral, da izpolni to obveznost posamezno 
ali se priključi k skupnemu programu. 
Vsak proizvajalec bi moral, ko da proizvod 
v promet, zagotoviti finančno garancijo, da 
bi preprečil stroške za ravnanje z OEEO, 
ki izhajajo iz proizvodov, ki jih ni mogoče 
identificirati, in bi padli na družbo ali na 
preostale proizvajalce. Odgovornost za 
financiranje ravnanja s historičnimi 
odpadki bi se morala deliti z vsemi 
obstoječimi proizvajalci v kolektivnih 
finančnih programih, v katere vsi 
proizvajalci na trgu, ko se pojavijo stroški, 
prispevajo sorazmerno. Kolektivni finančni 
programi ne bi smeli izključevati 
proizvajalcev, uvoznikov in novincev na 
trgu, ki zavzemajo tržno nišo ali 
proizvajajo majhno količino.

„onesnaževalec plača“. Za povečanje 
učinka odgovornosti proizvajalcev bi naj 
bil vsak proizvajalec odgovoren za 
financiranje ravnanja z odpadki svojih 
lastnih proizvodov. Proizvajalec bi lahko 
izbral, da izpolni to obveznost posamezno 
ali se priključi k skupnemu programu. 
Vsak proizvajalec ali tretja pogodbena 
stran v njihovem imenu bi morala, ko da 
proizvod v promet, zagotoviti finančno 
garancijo, da bi preprečila stroške za 
ravnanje z OEEO, ki izhajajo iz 
proizvodov, ki jih ni mogoče identificirati, 
in bi padli na družbo ali na preostale 
proizvajalce. Odgovornost za financiranje 
ravnanja s historičnimi odpadki bi se 
morala deliti z vsemi obstoječimi 
proizvajalci v kolektivnih finančnih 
programih, v katere vsi proizvajalci na 
trgu, ko se pojavijo stroški, prispevajo 
sorazmerno. Kolektivni finančni programi 
ne bi smeli izključevati proizvajalcev, 
uvoznikov in novincev na trgu, ki 
zavzemajo tržno nišo ali proizvajajo 
majhno količino.

Or. en

Obrazložitev

Popravek zaradi nepravilne razlage direktive s strani nekaterih držav članic, zlasti 
Združenega kraljestva, ki proizvajalcem onemogoča, da bi prevzeli popolno odgovornost za 
ravnanje s svojo OEEO ter zagotovili, da je to storjeno učinkovito in gospodarno.

Predlog spremembe 52
Chris Davies

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Uporabniki električne in elektronske 
opreme iz zasebnih gospodinjstev bi morali 
imeti vsaj brezplačno možnost vračanja 
OEEO. Proizvajalci bi morali financirati 

(19) Uporabniki električne in elektronske 
opreme iz zasebnih gospodinjstev bi morali 
imeti vsaj brezplačno možnost vračanja 
OEEO. Proizvajalci bi morali financirati 
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vsaj zbiranje iz zbirališč ter obdelavo, 
predelavo in odstranitev OEEO. Države 
članice bi morale spodbujati proizvajalce, 
da prevzamejo popolno lastništvo nad 
zbiranjem OEEO, zlasti s financiranjem 
zbiranja OEEO v celotni verigi odpadkov, 
vključno z zasebnimi gospodinjstvi, da bi 
se izognili neoptimalni obdelavi in 
nezakonitemu izvozu ločeno zbrane 
OEEO, ustvarili enake pogoje z 
uskladitvijo financiranja proizvajalcev po 
vsej EU ter prenesli plačevanje za zbiranje 
teh odpadkov s splošnih davkoplačevalcev 
na potrošnike EEO v skladu z načelom 
„onesnaževalec plača“. Za povečanje
učinka odgovornosti proizvajalcev bi naj 
bil vsak proizvajalec odgovoren za 
financiranje ravnanja z odpadki svojih 
lastnih proizvodov. Proizvajalec bi lahko 
izbral, da izpolni to obveznost posamezno 
ali se priključi k skupnemu programu. 
Vsak proizvajalec bi moral, ko da proizvod 
v promet, zagotoviti finančno garancijo, da 
bi preprečil stroške za ravnanje z OEEO, ki 
izhajajo iz proizvodov, ki jih ni mogoče 
identificirati, in bi padli na družbo ali na 
preostale proizvajalce. Odgovornost za 
financiranje ravnanja s historičnimi 
odpadki bi se morala deliti z vsemi 
obstoječimi proizvajalci v kolektivnih 
finančnih programih, v katere vsi 
proizvajalci na trgu, ko se pojavijo stroški, 
prispevajo sorazmerno. Kolektivni finančni 
programi ne bi smeli izključevati 
proizvajalcev, uvoznikov in novincev na 
trgu, ki zavzemajo tržno nišo ali 
proizvajajo majhno količino.

zbiranje iz zbirališč ter obdelavo, 
predelavo in odstranitev OEEO. Države 
članice bi morale spodbujati vse 
zainteresirane strani na področju 
ravnanja z OEEO, naj prispevajo k 
uresničevanju cilja direktive, da bi se 
izognili neoptimalni obdelavi in 
nezakonitemu izvozu ločeno zbrane 
OEEO. Vsa OEEO, ki jo zberejo vsi 
udeleženci, mora biti prešteta in 
zabeležena. Da bi prenesli plačevanje za 
zbiranje teh odpadkov s splošnih 
davkoplačevalcev na potrošnike EEO v 
skladu z načelom „onesnaževalec plača“, 
bi morale države članice spodbujati 
proizvajalce, naj obdelajo vso OEEO. Če 
gospodarski subjekti na področju na 
OEEO ne želijo predati brezplačno in jo 
obdelajo brez predhodnega dogovora s 
proizvajalcem ali organizacijo, pristojno 
za proizvajalca, in če po zbiranju, prevozu 
in obdelavo nastane neto strošek ali neto 
dolg, proizvajalci niso dolžni financirati 
stroškov za to OEEO. Potrošniki so 
odgovorni za zagotovitev, da EEO po 
končanem življenjskem ciklu pride na 
zbirališča, tako da bo mogoča njena 
pravilna obdelava. Za povečanje učinka 
odgovornosti proizvajalcev bi naj bil vsak 
proizvajalec odgovoren za financiranje 
ravnanja z odpadki svojih lastnih 
proizvodov. Proizvajalec bi lahko izbral, da 
izpolni to obveznost posamezno ali se 
priključi k skupnemu programu. Vsak 
proizvajalec bi moral, ko da proizvod v 
promet, zagotoviti finančno garancijo, da 
bi preprečil stroške za ravnanje z OEEO, ki 
izhajajo iz proizvodov, ki jih ni mogoče 
identificirati, in bi padli na družbo ali na 
preostale proizvajalce. Odgovornost za
financiranje ravnanja s historičnimi 
odpadki bi se morala deliti z vsemi 
obstoječimi proizvajalci v kolektivnih 
finančnih programih, v katere vsi 
proizvajalci na trgu, ko se pojavijo stroški, 
prispevajo sorazmerno. Kolektivni finančni 
programi ne bi smeli izključevati 
proizvajalcev, uvoznikov in novincev na 
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trgu, ki zavzemajo tržno nišo ali 
proizvajajo majhno količino.

Or. en

Obrazložitev

Dopolnitev poročevalčevega predloga in popravek zaradi nepravilne razlage direktive s 
strani nekaterih držav članic, zlasti Združenega kraljestva, ki proizvajalcem onemogoča, da 
bi prevzeli popolno odgovornost za ravnanje s svojo OEEO ter zagotovili, da je to storjeno 
učinkovito in gospodarno.

Predlog spremembe 53
Struan Stevenson

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Uporabniki električne in elektronske 
opreme iz zasebnih gospodinjstev bi morali 
imeti vsaj brezplačno možnost vračanja 
OEEO. Proizvajalci bi torej morali 
financirati vsaj zbiranje iz zbirališč ter 
obdelavo, predelavo in odstranitev OEEO. 
Države članice bi morale spodbujati
proizvajalce, da prevzamejo popolno 
lastništvo nad zbiranjem OEEO, zlasti s 
financiranjem zbiranja OEEO v celotni 
verigi odpadkov, vključno z zasebnimi 
gospodinjstvi, da bi se izognili neoptimalni 
obdelavi in nezakonitemu izvozu ločeno 
zbrane OEEO, ustvarili enake pogoje z 
uskladitvijo financiranja proizvajalcev po 
vsej EU ter prenesli plačevanje za zbiranje 
teh odpadkov s splošnih davkoplačevalcev 
na potrošnike EEO v skladu z načelom 
„onesnaževalec plača“. Za povečanje 
učinka odgovornosti proizvajalcev bi naj 
bil vsak proizvajalec odgovoren za 
financiranje ravnanja z odpadki svojih 
lastnih proizvodov. Proizvajalec bi lahko 
izbral, da izpolni to obveznost posamezno 
ali se priključi k skupnemu programu. 
Vsak proizvajalec bi moral, ko da proizvod 

(19) Uporabniki električne in elektronske 
opreme iz zasebnih gospodinjstev bi morali 
imeti vsaj brezplačno možnost vračanja 
OEEO. Proizvajalci bi torej morali 
financirati zbiranje iz zbirališč ter 
obdelavo, predelavo in odstranitev OEEO. 
Države članice bi morale zagotoviti, da 
proizvajalci prevzamejo popolno 
odgovornost za zbiranje OEEO, zlasti s 
financiranjem zbiranja OEEO v celotni 
verigi odpadkov, vključno z zasebnimi 
gospodinjstvi, da bi se izognili neoptimalni 
obdelavi in nezakonitemu izvozu ločeno 
zbrane OEEO, ustvarili enake pogoje z 
uskladitvijo financiranja proizvajalcev po 
vsej EU ter prenesli plačevanje za zbiranje 
teh odpadkov s splošnih davkoplačevalcev 
na potrošnike EEO v skladu z načelom 
„onesnaževalec plača“. Za povečanje 
učinka odgovornosti proizvajalcev bi naj 
bil vsak proizvajalec odgovoren za 
financiranje ravnanja z odpadki svojih 
lastnih proizvodov. Proizvajalec bi lahko 
izbral, da izpolni to obveznost posamezno 
ali se priključi k skupnemu programu. 
Vsak proizvajalec bi moral, ko da proizvod 
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v promet, zagotoviti finančno garancijo, da 
bi preprečil stroške za ravnanje z OEEO, ki 
izhajajo iz proizvodov, ki jih ni mogoče 
identificirati, in bi padli na družbo ali na 
preostale proizvajalce. Odgovornost za 
financiranje ravnanja s historičnimi 
odpadki bi se morala deliti z vsemi 
obstoječimi proizvajalci v kolektivnih 
finančnih programih, v katere vsi 
proizvajalci na trgu, ko se pojavijo stroški, 
prispevajo sorazmerno. Kolektivni finančni 
programi ne bi smeli izključevati 
proizvajalcev, uvoznikov in novincev na 
trgu, ki zavzemajo tržno nišo ali 
proizvajajo majhno količino.

v promet, zagotoviti finančno garancijo, da 
bi preprečil stroške za ravnanje z OEEO, ki 
izhajajo iz proizvodov, ki jih ni mogoče 
identificirati, in bi padli na družbo ali na 
preostale proizvajalce. Odgovornost za 
financiranje ravnanja s historičnimi 
odpadki bi se morala deliti z vsemi 
obstoječimi proizvajalci v kolektivnih 
finančnih programih, v katere vsi 
proizvajalci na trgu, ko se pojavijo stroški, 
prispevajo sorazmerno. Kolektivni finančni 
programi ne bi smeli izključevati 
proizvajalcev, uvoznikov in novincev na 
trgu, ki zavzemajo tržno nišo ali 
proizvajajo majhno količino.

Or. en

Obrazložitev

Finančna odgovornost proizvajalcev bi se morala začeti v trenutku, ko potrošnik zavrže 
elektronsko napravo, kar se navadno zgodi v gospodinjstvu. Iz tega razloga in za optimalno 
ravnanje z OEEO bi se morali v direktivi izogniti temu, da bi dopuščali različne načine za 
izvajanje proizvajalčeve odgovornosti.

Predlog spremembe 54
Mihailis Tremopulos (Michail Tremopoulos)

Predlog direktive
Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22a) O uporabi nanomaterialov v 
električni in elektronski opremi ter 
tveganjih zaradi tovrstne uporabe je 
premalo informacij. To ogroža ustrezno 
obdelavo OEEO, ki vsebuje 
nanomateriale. Proizvajalci morajo 
obratom za obdelavo priskrbeti ustrezne 
informacije o uporabi nanomaterialov v 
svojih proizvodih, da omogočijo primerno 
obdelavo.

Or. en
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Obrazložitev

Člen 15 direktive o OEEO določa, da proizvajalci obratom za obdelavo zagotavljajo 
informacije o različnih sestavnih delih in materialih EEO, pa tudi kje v EEO so nevarne snovi 
in pripravki. Isto bi moralo veljati za nanomateriale v EEO.

Predlog spremembe 55
Karl-Heinz Florenz

Predlog direktive
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Komisija bi morala prilagoditev 
nekaterih določb te direktive 
znanstvenemu in tehničnemu napredku, 
selektivno obdelavo materialov in 
sestavnih delov OEEO, tehnične zahteve 
za zbiranje, skladiščenje in obdelavo 
OEEO in simbol za označevanje EEO, 
izvesti po postopku odbora.

(26) V skladu s členom 291 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije se pravila in 
splošna načela, na podlagi katerih države 
članice nadzirajo izvajanje izvedbenih 
pooblastil Komisije, vnaprej določijo z 
uredbo, sprejeto po rednem zakonodajnem 
postopku. Do sprejetja te nove uredbe in 
glede na nujnost čimprejšnjega sprejetja 
in izvajanja te direktive bi morale države 
članice izvajati nadzor v skladu z 
določbami Sklepa Sveta 1999/468/ES z 
dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov 
za uresničevanje Komisiji podeljenih 
pooblastil, če so te določbe skladne s 
spremenjenimi Pogodbami. Vendar je 
treba sklicevanja na te določbe 
nadomestiti s sklicevanji na pravila in 
načela v novi uredbi, kakor hitro bo 
začela veljati.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe povezuje nekdanji tako imenovani postopek komitologije z novim 
postopkom iz člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije.
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Predlog spremembe 56
Chris Davies

Predlog direktive
Uvodna izjava 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26a) Da se odpravijo sedanje ovire za 
delovanje notranjega trga, je treba 
zmanjšati upravno breme, in sicer s 
poenotenjem registracije in poročanja ter 
preprečitvijo večkratnega plačevanja 
pristojbin za večkratno registracijo v 
posameznih državah članicah. Še posebej 
se ne sme več zahtevati sedeža v 
posamezni državi članici kot pogoj za to, 
da se lahko daje EEO na njen trg; 
zadostovati mora imenovanje zastopnika s 
sedežem v zadevni državi. Za praktično 
izvrševanje te zakonodaje morajo imeti 
države članice možnost ugotoviti, kateri 
proizvajalec je odgovoren, in slediti 
dobavni verigi do končnega distributerja. 
Države članice morajo zagotoviti, da 
distributer, ki na nacionalnem ozemlju 
prvič omogoči dostopnost opreme iz držav 
znotraj Skupnosti (trgovanje znotraj 
Skupnosti), bodisi sklene sporazum s 
proizvajalcem bodisi poskrbi za 
registracijo in financiranje ravnanja z 
OEEO, ki nastane zaradi te opreme. 

Or. en

Obrazložitev

Dodatno besedilo, ki dopolnjuje poročevalčev predlog. Namen besedila je spodbujanje 
usklajevanja registracije in poročanja ter medopravilnosti nacionalnih registrov, da se okrepi 
notranji trg ter da se odvrne „slepe potnike“.
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Predlog spremembe 57
Karl-Heinz Florenz

Predlog direktive
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Ukrepi, potrebni za izvajanje te 
direktive, bi se morali sprejeti v skladu s 
Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 
28. junija 1999 o določitvi postopkov za 
uresničevanje Komisiji podeljenih 
izvedbenih pooblastil. Komisiji bi bilo 
treba podeliti pooblastila za prilagoditev
prilog in sprejetje pravil za spremljanje 
skladnosti. Ker imajo navedeni ukrepi 
splošno področje uporabe in so oblikovani 
za spreminjanje nebistvenih določb 
Direktive 2002/96/ES, med drugim z 
dodajanjem novih nebistvenih določb, jih 
je treba sprejeti v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 5(a) 
Sklepa 1999/468/ES.

(27) Da se omogoči prilagoditev določb te 
direktive znanstvenemu in tehničnemu 
napredku, bi bilo treba Komisiji podeliti 
pooblastila za sprejemanje delegiranih 
aktov v skladu s členom 290 glede 
prilagajanja prilog in pravil za spremljanje 
skladnosti.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe povezuje nekdanji tako imenovani postopek komitologije z novim 
postopkom iz člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Predlog spremembe 58
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta direktiva določa ukrepe za varstvo 
okolja in zdravja ljudi, in sicer s 
preprečevanjem ali zmanjševanjem 
škodljivih vplivov nastajanja odpadkov iz 
električne in elektronske opreme in 
ravnanja z njimi ter z zmanjševanjem 
celotnega vpliva uporabe virov in 

Ta direktiva določa ukrepe za varstvo 
okolja in zdravja ljudi, in sicer s 
preprečevanjem ali zmanjševanjem 
škodljivih vplivov nastajanja odpadkov iz 
električne in elektronske opreme in 
ravnanja z njimi ter z zmanjševanjem 
celotnega vpliva uporabe virov in 
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izboljšanjem učinkovitosti takšne uporabe. izboljšanjem učinkovitosti takšne uporabe 
v skladu s členoma 1 in 4 Direktive 
2008/98/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 19. novembra 2008 o 
odpadkih1. Prispeva k trajnostni 
proizvodnji in predelavi, saj od vseh 
subjektov, vključenih v proizvodne cikle, 
zahteva, da izboljšajo svoje okoljske 
standarde.
1UL L 312, 22.11.2008, str. 3.

Or. de

Obrazložitev

Komisija je na tem mestu črtala sklicevanje na načela direktive o odpadkih, ki med drugim 
določa okolju prijazno petstopenjsko hierarhijo ravnanja z odpadki, ter jo namesto tega 
vključila v uvodno izjavo 7.
Direktiva o OEEO iz leta 2003 na podlagi celovitega pristopa, ki upošteva vse življenjske 
cikle, zagotavlja izboljšanje okoljskih standardov za vse udeležence, ki ravnajo z EEO in 
OEEO. Ta vidik zakonodaje bi bilo treba ohraniti, zato se ga ne sme črtati iz člena 1.

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

Predlog direktive
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta direktiva določa ukrepe za varstvo 
okolja in zdravja ljudi, in sicer s 
preprečevanjem ali zmanjševanjem 
škodljivih vplivov nastajanja odpadkov iz 
električne in elektronske opreme in 
ravnanja z njimi ter z zmanjševanjem 
celotnega vpliva uporabe virov in 
izboljšanjem učinkovitosti takšne uporabe.

Ta direktiva določa ukrepe za varstvo 
okolja in zdravja ljudi, in sicer s 
preprečevanjem ali zmanjševanjem 
škodljivih vplivov nastajanja odpadkov iz 
električne in elektronske opreme in 
ravnanja z njimi ter z zmanjševanjem 
celotnega vpliva uporabe virov in 
izboljšanjem učinkovitosti takšne uporabe 
v skladu s členoma 1 in 4 Direktive 
2008/98/ES. Prispeva tudi k trajnostni 
potrošnji in proizvodnji, saj izboljšuje 
okoljsko učinkovitost vseh gospodarskih 
subjektov, ki so neposredno udeleženi v 
življenjskem ciklu električne in 
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elektronske opreme.

Or. en

Obrazložitev

Komisija je premaknila sklicevanje na načela iz okvirne direktive o odpadkih v uvodno 
izjavo 7 (cilj preprečevanja odpadkov in hierarhija ravnanja z odpadki; uveden je bil 
prednostni red med možnostmi ravnanja z odpadki upoštevaje njihovo okoljsko koristnost). 
Ker je osnovna direktiva o OEEO ob pristopu življenjskega cikla vztrajala pri izboljševanju 
okoljske učinkovitosti vseh udeležencev, ki ravnajo z EEO in OEEO, jo je treba izrecno 
ohraniti in to vprašanje izrecno upoštevati tudi pri tistih vidikih te direktive, ki se ne nanašajo 
na odpadke. 

Predlog spremembe 60
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog direktive
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta direktiva določa ukrepe za varstvo 
okolja in zdravja ljudi, in sicer s 
preprečevanjem ali zmanjševanjem 
škodljivih vplivov nastajanja odpadkov iz 
električne in elektronske opreme in 
ravnanja z njimi ter z zmanjševanjem 
celotnega vpliva uporabe virov in 
izboljšanjem učinkovitosti takšne uporabe.

Ta direktiva določa ukrepe za varstvo 
okolja in zdravja ljudi, in sicer s 
preprečevanjem ali zmanjševanjem 
škodljivih vplivov nastajanja odpadkov iz 
električne in elektronske opreme in 
ravnanja z njimi ter z zmanjševanjem 
celotnega negativnega vpliva uporabe 
virov in izboljšanjem učinkovitosti takšne 
uporabe.

Or. en

Obrazložitev

Bistveno je zmanjšati in odpraviti negativne vplive.
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Predlog spremembe 61
Oreste Rossi

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta direktiva se uporablja za električno in 
elektronsko opremo, ki se razvršča v 
kategorije iz Priloge I k Direktivi 
20xx/xx/ES (RoHS).

1. Ta direktiva se uporablja za električno in 
elektronsko opremo, ki se razvršča v 
kategorije iz Priloge I.A k tej Direktivi, in 
za OEEO, ki nastane iz nje. 

Or. en

Obrazložitev

Da bi preprečili pravno negotovost, bi bilo treba področje uporabe direktive o OEEO jasno 
opredeliti že v direktivi, brez sklicevanj na nekatere določbe iz RoHS.

Predlog spremembe 62
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, 

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 3 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) oprema, ki je posebej načrtovana kot 
del druge vrste opreme, ki ne spada v 
področje uporabe te direktive, in ki lahko 
opravlja svojo funkcijo le kot del navedene 
opreme;

(b) oprema, ki je posebej načrtovana kot 
del druge vrste opreme, ki ne spada v 
področje uporabe te direktive, na primer 
kot del končnega proizvoda, ki ne spada v 
področje uporabe direktive, ali kot del 
nepremične naprave in ki lahko opravlja 
svojo funkcijo le kot del navedene opreme;

Or. en

Obrazložitev

Proizvodi za poslovanje med podjetji, ki se uporabljajo v poslovnih odnosih, ne bi smeli 
spadati področje uporabe te direktive, kajti njihov pomen za okolje v pripravljalnih študijah 
Komisije ni bil ocenjen kot tehten, poleg tega pa ta oprema običajno ne konča v toku 
komunalnih odpadkov.
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Predlog spremembe 63
Oreste Rossi

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 3 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) oprema, ki je posebej načrtovana kot 
del druge vrste opreme, ki ne spada v 
področje uporabe te direktive, in ki lahko 
opravlja svojo funkcijo le kot del navedene 
opreme;

(b) oprema, ki je posebej načrtovana kot 
del druge vrste opreme, ki ne spada v 
področje uporabe te direktive, na primer 
kot del končnega proizvoda, ki ne spada v 
področje uporabe direktive, ali kot del 
nepremične naprave in ki lahko opravlja 
svojo funkcijo le kot del navedene opreme;

Or. en

Obrazložitev

Izdelki za poslovanje med podjetji, ki se uporabljajo v poslovnih odnosih, ne bi smeli spadati 
področje uporabe te direktive, kajti njihov pomen za okolje v pripravljalnih študijah Komisije 
ni bil ocenjen kot tehten, poleg tega pa ta oprema običajno ne konča v toku komunalnih 
odpadkov.

Predlog spremembe 64
Christofer Fjellner

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 3 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) oprema, ki je posebej načrtovana kot 
del druge vrste opreme, ki ne spada v 
področje uporabe te direktive, in ki lahko 
opravlja svojo funkcijo le kot del navedene 
opreme; 

(b) oprema, ki je posebej načrtovana kot 
del druge vrste opreme, ki ne spada v 
področje uporabe te direktive, in ki lahko 
opravlja svojo funkcijo le kot del navedene 
opreme, torej ne gre za končni proizvod;

Or. en

Obrazložitev

Namen direktive je predvsem zagotoviti, da se OEEO pravilno zbere in odstrani. Nepremične 
naprave sestavljajo in razstavljajo usposobljeni strokovnjaki, zato je za ta posebni tok 
odpadkov že poskrbljeno. Tovrstna oprema ne prihaja na občinska odlagališča odpadkov.
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Direktiva se ne uporablja za transportno opremo, niti za prevoz oseb niti blaga. Ti proizvodi 
niso vključeni v direktivo o okoljsko primerni zasnovi proizvodov. Direktivama o OEEO in 
RoHS ustreza tudi direktiva o izrabljenih vozilih, toda za vozila, in to bi povzročilo pravno 
prekrivanje.

Predlog spremembe 65
Christofer Fjellner

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 3 – točka (c a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) nepremične naprave;

Or. en

Obrazložitev

Namen direktive je predvsem zagotoviti, da se OEEO pravilno zbere in odstrani. Nepremične 
naprave sestavljajo in razstavljajo usposobljeni strokovnjaki, zato je za ta posebni tok 
odpadkov že poskrbljeno. Tovrstna oprema ne prihaja na občinska odlagališča odpadkov.
Direktiva se ne uporablja za transportno opremo, niti za prevoz oseb niti blaga. Ti proizvodi 
niso vključeni v direktivo o okoljsko primerni zasnovi proizvodov. Direktivama o OEEO in 
RoHS ustreza tudi direktiva o izrabljenih vozilih, toda za vozila, in to bi povzročilo pravno 
prekrivanje.

Predlog spremembe 66
Christofer Fjellner

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 3 – točka (d a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) prevozna sredstva za osebe in blago;

Or. en

Obrazložitev

Namen direktive je predvsem zagotoviti, da se OEEO pravilno zbere in odstrani. Nepremične 
naprave sestavljajo in razstavljajo usposobljeni strokovnjaki, zato je za ta posebni tok 
odpadkov že poskrbljeno. Tovrstna oprema ne prihaja na občinska odlagališča odpadkov.
Direktiva se ne uporablja za transportno opremo, niti za prevoz oseb niti blaga. Ti proizvodi
niso vključeni v direktivo o okoljsko primerni zasnovi proizvodov. Direktivama o OEEO in 
RoHS ustreza tudi direktiva o izrabljenih vozilih, toda za vozila, in to bi povzročilo pravno 
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prekrivanje.

Predlog spremembe 67
Karl-Heinz Florenz

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 3 – točka (e a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) velike nepremične industrijske ali 
komercialne naprave in velika
nepremična industrijska orodja;

Or. de

Obrazložitev

Namen direktive je predvsem zagotoviti, da se OEEO pravilno zbere in odstrani. Velike 
nepremične industrijske naprave in velika nepremična industrijska orodja sestavljajo ter 
razstavljajo usposobljeni strokovnjaki, tako da je tok teh odpadkov urejen. Zato te naprave in 
orodja še niso bila vključena v področje uporabe Direktive 2002/96/ES.

Predlog spremembe 68
Karl-Heinz Florenz

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 3 – točka (e b) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(eb) premični stroji, namenjeni izključno 
za profesionalne uporabnike;

Or. de

Obrazložitev

Namen te direktive je predvsem zagotoviti, da se OEEO pravilno zbira in odlaga. Premične 
stroje, namenjene izključno strokovnim uporabnikom, razstavlja in odstranjuje strokovno 
usposobljeno osebje, tako da je tok teh odpadkov urejen. Zato te naprave in orodja še niso 
bila vključena v področje uporabe Direktive 2002/96/ES.
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Predlog spremembe 69
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 3 – točka (e a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) nepremične naprave;

Or. de

Obrazložitev

Kar zadeva naprave, ki so sestavni del stavbe, in z njimi povezano opremo za merjenje 
njihove uporabe, njihovo namestitev načrtuje za to usposobljeno strokovno osebje, ki jih tudi 
redno popravlja na določenem mestu in vzdržuje v času njihovega operativnega življenjskega 
cikla, ob koncu tega cikla pa jih razstavi in pošlje v obrate za recikliranje.

Predlog spremembe 70
Mihailis Tremopulos (Michail Tremopoulos)

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 3 – pododstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija najkasneje do 31. decembra 
2014 in nato vsakih pet let predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
poročilo, v katerem preuči področje 
uporabe direktive, zlasti glede tega, ali je 
treba zajeti tudi fotonapetostne module. V 
poročilo o fotonapetostnih modulih se 
oceni predvsem učinkovitost pri doseženih 
stopnjah zbiranja in recikliranja. 
Komisija na podlagi tega poročila po 
potrebi vloži predlog.

Or. en

Obrazložitev

Ker je treba direktivo razširiti, tako da bo zajela vso EEO, je treba preučiti področje uporabe. 
Poleg tega je treba preveriti, koliko skupne proizvodnje pokrivajo podjetja, ki sodelujejo v 
prostovoljnem okoljskem sporazumu o fotonapetostnih modulih, in ali je bil dosežen cilj, da se 
85 % modulov reciklira. Izvzetje iz področja uporabe bi bilo treba ohraniti samo, če se izkaže, 
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da je prostovoljni sporazum vsaj enako učinkovit kot zahteve direktive.

Predlog spremembe 71
Chris Davies

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 3 – točka (e a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) nepremične naprave;

Or. en

Obrazložitev

Nepremične naprave lahko zajemajo električna vrata in dvigala, ki so namenjeni za stalno 
uporabo ter so sestavni del stavb in morajo pogosto izpolnjevati različne varnostne 
standarde. Sem pa NE spadajo na steno pritrjeni televizorji in podobne naprave, ki so bolj 
začasne narave.

Predlog spremembe 72
Linda McAvan

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. OEEO se razvršča med odpadke iz 
zasebnih gospodinjstev ali odpadke od 
uporabnikov, ki niso zasebna 
gospodinjstva. Določiti je treba 
razvrščanje posameznih vrst OEEO v ti 
dve kategoriji. Ta ukrep, namenjen 
spreminjanju nebistvenih določb te 
direktive z njenim dopolnjevanjem, se 
sprejme v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 18(3). To 
razvrščanje med drugim temelji na oceni 
deleža opreme, ki je bila prodana 
zasebnim gospodinjstvom ali podjetjem.

4. OEEO se razvršča med odpadke iz 
zasebnih gospodinjstev ali odpadke od 
uporabnikov, ki niso zasebna 
gospodinjstva. Kadar proizvajalci dajo na 
trg proizvod, namenjen za končnega 
uporabnika, navedejo EEO, ki je bila 
prodana zasebnim gospodinjstvom, ali 
prodano uporabnikom, ki niso zasebna 
gospodinjstva, po naslednjih merilih:

a) dokazila v obliki podpisanih pogodb 
med poklicnim uporabnikom in 
proizvajalcem (ali stranko, ki ga zastopa, 
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npr. pogodbeni preprodajalec), ki 
nedvoumno nalaga odgovornost za 
stroške zbiranja po končanem 
življenjskem ciklu in stroške obdelave, s 
čimer je zagotovljeno, da EEO ne bo 
končala v tokovih komunalnih odpadkov, 
ali
b) EEO, ki se zaradi svojih značilnosti ne 
uporablja v zasebnih gospodinjstvih in 
zato ne bo končala v tokovih komunalnih 
odpadkov. To merilo bi moralo podpirati 
še vsaj eno od naslednjih meril:
i. EEO, ki deluje na podlagi posebne 
programske opreme, na primer 
operacijskega sistema ali sistemskega 
okolja, za katerega profesionalno uporabo 
je potrebna posebna konfiguracija,
ii. EEO, ki deluje pri drugačni napetosti 
ali z drugačno porabo energije, kakršna je 
omogočena zasebnim gospodinjstvom,
iii. EEO, za katere delovanje so potrebne 
profesionalne licence, na primer bazne 
postaje, za katere je potrebna licenca 
regulativnega organa za 
telekomunikacije,
iv. velika ali težka EEO, ki jo morajo 
sestaviti in razstaviti ali transportirati 
strokovnjaki, 
v. EEO, ki zahteva profesionalno okolje 
in/ali profesionalno izobrazbo (npr. 
medicinska rentgenska oprema),
vi. EEO v kategoriji 10 Priloge I Direktive 
20xx/xx/ES (RoHS, KOM (2008)809/4),
vii. EEO, ki ne spada v področje uporabe 
direktive o splošni varnosti proizvodov za 
potrošniške proizvode;
c) EEO, ki je dobavljena potrošniku, 
vendar jo je treba po uporabi že po naravi 
vrniti profesionalnim obratom za 
obdelavo, tako da se nikoli ne pojavi v 
toku gospodinjskih odpadkov (na primer 
fotoaparati za enkratno uporabo).

Or. en

Obrazložitev

The percentage of products that are B2C varies between producers dependent on their 
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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.

Predlog spremembe 73
Oreste Rossi

Predlog direktive
Člen 3 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) „električna in elektronska oprema“ ali 
„EEO“ pomeni opremo, ki je za svoje 
pravilno delovanje odvisna od električnega 
toka ali elektromagnetnih polj, in opremo 
za proizvodnjo, prenos in merjenje toka in 
polj, ki se uvršča v kategorije, določene v 
Prilogi I k Direktivi 20xx/xx/ES (RoHS) , 
in je oblikovana za uporabo za napetostni 
razred, ki ne presega 1 000 voltov za 
izmenični tok in 1 500 voltov za enosmerni 
tok;

(a) "električna in elektronska oprema" ali 
"EEO" pomeni opremo, ki je za svoje 
pravilno delovanje odvisna od električnega 
toka ali elektromagnetnih polj, in opremo 
za proizvodnjo, prenos in merjenje toka in 
polj, ki se uvršča v kategorije, določene v 
Prilogi I.A k tej direktivi, in je oblikovana 
za uporabo za napetostni razred, ki ne 
presega 1000 voltov za izmenični tok in 
1500 voltov za enosmerni tok;

Or. en

Obrazložitev

Da bi preprečili pravno negotovost, bi bilo treba področje uporabe direktive o OEEO jasno 
opredeliti že v direktivi, brez sklicevanj na nekatere določbe iz RoHS.

Predlog spremembe 74
Julie Girling

Predlog direktive
Člen 3 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) „električna in elektronska oprema“ ali (a) „električna in elektronska oprema“ ali 
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„EEO“ pomeni opremo, ki je za svoje 
pravilno delovanje odvisna od električnega 
toka ali elektromagnetnih polj, in opremo 
za proizvodnjo, prenos in merjenje toka in 
polj, ki se uvršča v kategorije, določene v 
Prilogi I k Direktivi 20xx/xx/ES (RoHS) , 
in je oblikovana za uporabo za napetostni 
razred, ki ne presega 1 000 voltov za 
izmenični tok in 1 500 voltov za enosmerni 
tok;

„EEO“ pomeni opremo, ki je za svoje 
pravilno delovanje odvisna od električnega 
toka ali elektromagnetnih polj, in opremo 
za proizvodnjo, prenos in merjenje toka in 
polj, ki se uvršča v kategorije, določene v 
Prilogi I k Direktivi 20xx/xx/ES (RoHS) , 
in je oblikovana za uporabo za napetostni 
razred, ki ne presega 1 000 voltov za 
izmenični tok in 1 500 voltov za enosmerni 
tok; Odvisna pomeni, da oprema 
potrebuje električni tok kot vir energije, 
da izpolni svojo osnovno funkcijo.

Or. en

Obrazložitev

Naprave, ki veljajo za električno ali elektronsko opremo, je treba bolje opredeliti. Ta 
sprememba ločuje med napravami, katerih glavna funkcija zahteva električno energijo za 
delovanje, od naprav, katerih glavna funkcija je uresničljiva tudi brez električne energije.

Predlog spremembe 75
Oreste Rossi

Predlog direktive
Člen 3 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) „odpadna električna in elektronska 
oprema“ ali „OEEO“ pomeni električno in 
elektronsko opremo, ki je odpadek po 
členu 3(1) Direktive 2008/xx/ES o 
odpadkih , vključno z vsemi sestavnimi 
deli, podsestavi in potrošnim materialom, 
ki je del proizvoda ob zavrženju;

(b) „odpadna električna in elektronska 
oprema“ ali „OEEO“ pomeni električno in 
elektronsko opremo, ki je odpadek po 
členu 3(1) Direktive 2008/98/ES o 
odpadkih , vključno z vsemi sestavnimi 
deli, podsestavi in potrošnim materialom, 
ki je del proizvoda ob zavrženju ali ki je 
prodan ali dan kateremu koli izvajalcu, ki 
OEEO obdela ali ponovno proda za 
predelavo materiala ali delov za pozitivno 
ekonomsko vrednost ostanka;

Or. en

Obrazložitev

Da se prepreči „izbiranje najboljšega“ in okrepi okoljski cilj direktive, zlasti pa zato, da se 
omogoči čim boljša obdelava OEEO. 



PE439.856v01-00 30/93 AM\808628SL.doc

SL

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

Predlog direktive
Člen 3 – točka (b a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) „medicinska naprava“ pomeni 
električno opremo, ki spada v področje 
uporabe direktiv 93/42/ES in 98/79/ES.

Or. en

Obrazložitev

Opredeliti je treba medicinske naprave, ki spadajo v področje uporabe te direktive.

Predlog spremembe 77
Chris Davies

Predlog direktive
Člen 3 – točka (b a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) „nepremična naprava“ pomeni 
posebno kombinacijo več vrst aparatov in, 
kjer je primerno, drugih naprav, ki so 
sestavljene, nameščene in namenjene za 
stalno uporabo na vnaprej določenem 
mestu;

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev je treba dodati, da bo razlaga tega izraza enotna v vseh državah članicah. To 
opredelitev vsebuje Direktiva 2004/108/ES o elektromagnetni združljivosti.
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Predlog spremembe 78
Chris Davies

Predlog direktive
Člen 3 – točka (b a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) „velika nepremična industrijska 
orodja“ so stroji ali sistemi, sestavljeni iz 
kombinirane opreme, sistemov, končnih 
proizvodov in/ali sestavnih delov, ki so jih
strokovnjaki vgradili na določeno mesto v 
industrijskem stroju ali v industrijski 
stavbi, da bi izvajali točno določeno 
nalogo;

Or. en

Obrazložitev

Po opredelitvi iz dokumenta Komisije o pogosto zastavljenih vprašanjih o direktivi RoHS.

Predlog spremembe 79
Karin Kadenbach

Predlog direktive
Člen 3 – točka (j) – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) „proizvajalec“ pomeni vsako fizično ali 
pravno osebo, ki ne glede na uporabljeno 
prodajno tehniko, vključno s komunikacijo 
na daljavo v skladu z Direktivo 97/7/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
20. maja 1997 o varstvu potrošnikov glede 
sklepanja pogodb pri prodaji na daljavo:

(j) „proizvajalec“ pomeni vsako fizično ali 
pravno osebo v državi članici, ki ne glede 
na uporabljeno prodajno tehniko, vključno 
s komunikacijo na daljavo v skladu z 
Direktivo 97/7/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 20. maja 1997 o varstvu 
potrošnikov glede sklepanja pogodb pri 
prodaji na daljavo:

Or. de

Obrazložitev

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 
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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.

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

Predlog direktive
Člen 3 – točka (j) – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) „proizvajalec“ pomeni vsako fizično ali 
pravno osebo, ki ne glede na uporabljeno 
prodajno tehniko, vključno s komunikacijo 
na daljavo v skladu z Direktivo 97/7/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
20. maja 1997 o varstvu potrošnikov glede 
sklepanja pogodb pri prodaji na daljavo:

(j) „proizvajalec“ pomeni vsako fizično ali 
pravno osebo v državi članici, ki ne glede 
na uporabljeno prodajno tehniko, vključno 
s komunikacijo na daljavo v skladu z 
Direktivo 97/7/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 20. maja 1997 o varstvu 
potrošnikov glede sklepanja pogodb pri 
prodaji na daljavo:

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog direktive
Člen 3 – točka (j) – točka (i)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) proizvaja električno in elektronsko 
opremo pod svojim imenom ali blagovno 
znamko oziroma naroči načrtovanje ali 
proizvodnjo električne in elektronske 
opreme, ki jo nato prodaja pod svojim 
imenom ali blagovno znamko, 

(i) proizvaja električno in elektronsko 
opremo pod svojim imenom ali blagovno 
znamko oziroma naroči načrtovanje ali 
proizvodnjo električne in elektronske 
opreme, ki jo nato daje na trg pod svojim
imenom ali blagovno znamko,

Or. en

Obrazložitev

Pojasnitev, da se zagotovi nedvoumna odgovornost za OEEO. Pomembno je, da so 
zakonodaja in odgovornosti jasno opredeljene in da je jasno, kdo je za kaj odgovoren.

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

Predlog direktive
Člen 3 – točka (j) – točka (i)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) proizvaja električno in elektronsko 
opremo pod svojim imenom ali blagovno 
znamko oziroma naroči načrtovanje ali 
proizvodnjo električne in elektronske 
opreme, ki jo nato prodaja pod svojim 
imenom ali blagovno znamko,

(i) proizvaja električno in elektronsko 
opremo pod svojim imenom ali blagovno 
znamko oziroma naroči načrtovanje ali 
proizvodnjo električne in elektronske 
opreme, ki jo nato prodaja pod svojim 
imenom ali blagovno znamko na ozemlju 
države članice,

Or. en

Obrazložitev

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 
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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.

Predlog spremembe 83
Karin Kadenbach

Predlog direktive
Člen 3 – točka (j) – točka (iii)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) ima sedež znotraj Skupnosti in
profesionalno daje  električno in 
elektronsko opremo iz tretje države na trg 
Skupnosti  .

(iii) prvič profesionalno daje  električno in 
elektronsko opremo na trg te države 
članice.

Or. de

Obrazložitev

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

Predlog direktive
Člen 3 – točka (j) – točka (iii)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) ima sedež znotraj Skupnosti in 
profesionalno daje električno in 
elektronsko opremo iz tretje države na trg 
Skupnosti.

(iii) profesionalno daje električno in 
elektronsko opremo na trg države članice.

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 85
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Predlog direktive
Člen 3 – točka (j) – točka (iii)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) ima sedež znotraj Skupnosti in
profesionalno daje  električno in 
elektronsko opremo iz tretje države na trg 
Skupnosti .

(iii) ima sedež znotraj Skupnosti in
profesionalno daje  električno in 
elektronsko opremo iz tretje države na trg 
države članice ali profesionalno uvaža 
oziroma izvaža tako opremo.
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Or. fr

Obrazložitev

Posledica predloga Komisije je dodelitev statusa proizvajalca gospodarskemu subjektu, ki 
daje opremo na evropski trg. Vendar točka vstopa na evropski trg ni vedno v državi članici, v 
kateri bo končni potrošnik kupil izdelek,  zato bo težje opredeliti, do katere mere je lahko 
proizvajalec odgovoren za zbiranje OEEO. Posledica tega bi bila manjša zanesljivost 
podatkov o dajanju na nacionalni trg, ki so bistvenega pomena za izračun novih ciljev 
zbiranja.

Predlog spremembe 86
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Predlog direktive
Člen 3 – točka (k)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(k) „distributer“ pomeni vsako fizično ali 
pravno  osebo v dobavni verigi, ki daje 
električno in elektronsko opremo na trg  ; 

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Posledica predloga Komisije je dodelitev statusa proizvajalca gospodarskemu subjektu, ki 
daje opremo na evropski trg. Vendar točka vstopa na evropski trg ni vedno v državi članici, v 
kateri bo končni potrošnik kupil izdelek,  zato bo težje opredeliti, do katere mere je lahko 
proizvajalec odgovoren za zbiranje OEEO. Posledica tega bi bila manjša zanesljivost 
podatkov o dajanju na nacionalni trg, ki so bistvenega pomena za izračun novih ciljev 
zbiranja.

Predlog spremembe 87
Chris Davies

Predlog direktive
Člen 3 – točka (k a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ka) „tretje strani“ pomeni organizacije, 
ki jih imenuje proizvajalec ali skupina 
proizvajalcev za izvedbo nekaterih 
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obveznosti tega proizvajalca ali skupine 
proizvajalcev.

Or. en

Obrazložitev

Bistveno za to, da se popravi izkrivljeno tolmačenje direktive v nekaterih državah članicah, 
zlasti v Združenem kraljestvu, in da se proizvajalcem ne odreka možnost za prevzetje popolne 
odgovornosti za upravljanje svoje OEEO ali za zagotavljanje, da se to izvaja učinkovito in 
gospodarno.

Predlog spremembe 88
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Predlog direktive
Člen 3 – točka (l)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(l) „OEEO iz zasebnih gospodinjstev“ 
pomeni OEEO, ki prihaja iz zasebnih 
gospodinjstev in iz komercialnih, 
industrijskih, institucionalnih ter drugih 
virov in je zaradi svoje narave in količine 
podobna zasebnim gospodinjstvom;

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Posledica predloga Komisije je dodelitev statusa proizvajalca gospodarskemu subjektu, ki 
daje opremo na evropski trg. Vendar točka vstopa na evropski trg ni vedno v državi članici, v 
kateri bo končni potrošnik kupil izdelek, zato bo težje opredeliti, do katere mere je lahko 
proizvajalec odgovoren za zbiranje OEEO. Posledica tega bi bila manjša zanesljivost 
podatkov o dajanju na nacionalni trg, ki so bistvenega pomena za izračun novih ciljev 
zbiranja.
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Predlog spremembe 89
Chris Davies

Predlog direktive
Člen 3 – točka (l)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(l) „OEEO iz zasebnih gospodinjstev“ 
pomeni OEEO, ki prihaja iz zasebnih 
gospodinjstev in iz komercialnih, 
industrijskih, institucionalnih ter drugih 
virov in je zaradi svoje narave in količine 
podobna zasebnim gospodinjstvom;

(l) „OEEO iz zasebnih gospodinjstev“ 
pomeni OEEO, ki prihaja iz zasebnih 
gospodinjstev in iz komercialnih, 
industrijskih, institucionalnih ter drugih 
virov in je zaradi svoje narave in količine 
podobna zasebnim gospodinjstvom.
Odpadki iz EEO, ki se uporablja tako v 
zasebnih kot drugih gospodinjstvih in se 
zbira v skupnih in individualnih sistemih, 
v vsakem primeru veljajo za OEEO iz 
zasebnih gospodinjstev;

Or. en

Obrazložitev

Številna odgovorna podjetja imajo pogodbene zahteve, da se morajo stari proizvodi vrniti
proizvajalcu v ustrezno obdelavo. To ne šteje k proizvajalčevim splošnim obveznostim.

Predlog spremembe 90
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Predlog direktive
Člen 3 – točka (m)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(m) „nevarni odpadki“ pomeni nevarne 
odpadke iz člena 3(2) Direktive 
2008/xx/ES o odpadkih;

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Posledica predloga Komisije je dodelitev statusa proizvajalca gospodarskemu subjektu, ki 
daje opremo na evropski trg. Vendar točka vstopa na evropski trg ni vedno v državi članici, v 
kateri bo končni potrošnik kupil izdelek, zato bo težje opredeliti, do katere mere je lahko 
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proizvajalec odgovoren za zbiranje OEEO. Posledica tega bi bila manjša zanesljivost 
podatkov o dajanju na nacionalni trg, ki so bistvenega pomena za izračun novih ciljev 
zbiranja.

Predlog spremembe 91
Chris Davies

Predlog direktive
Člen 3 – točka (m a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ma) „strateška surovina“ pomeni snov, ki 
je strateško pomembna za 
konkurenčnost EU, med drugim krom, 
kobalt, baker, galij, indij, litij, mangan, 
molibden, nikelj, niobij, platinidi (paladij, 
platina, rodij), redki zemeljski elementi, 
selen, tantal, titan, vanadij; 

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev zajema seznam strateških surovin, ki so ga razvili v ZDA. Te snovi se uporabljajo 
v celi vrsti električnih in elektronskih proizvodov in so bistveni za ohranitev gospodarske 
konkurenčnosti EU.

Predlog spremembe 92
Mihailis Tremopulos (Michail Tremopoulos)

Predlog direktive
Člen 3 – točka (m a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ma) „nevarna snov“ pomeni snov, ki 
ustreza merilom za uvrstitev med nevarne 
snovi v skladu z Uredbo (ES) 
št. 1272/2008 ali snov, ki izpolnjuje merila 
za nanomateriale;

Or. en
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Obrazložitev

Komisija je iz direktive o OEEO preprosto črtala opredelitev „nevarna snov ali pripravek“ 
(nekdanji člen 3(l), vendar so v členu 15 o informacijah za obrate za obdelavo še vedno 
navedene nevarne snovi in pripravki – in prav je tako. Uvesti je torej treba posodobljeno 
opredelitev nevarne snovi, ki bi morala zajemati nanomateriale, tako da bodo lahko obrati za 
obdelavo dobili potrebne informacije za ustrezno obdelavo.

Predlog spremembe 93
Mihailis Tremopulos (Michail Tremopoulos)

Predlog direktive
Člen 3 – točka (m b) (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(mb) „nevaren pripravek“ pomeni zmes, 
ki ustreza merilom za uvrstitev med 
nevarne v skladu z Direktivo 1999/45/EC, 
ali pripravek, ki vsebuje nanomateriale.

Or. en

Obrazložitev

Komisija je iz direktive o OEEO preprosto črtala opredelitev „nevarna snov ali pripravek“ 
(nekdanji člen 3(l)), vendar so v členu 15 o informacijah za obrate za obdelavo še vedno 
navedene nevarne snovi in pripravki – in prav je tako. Uvesti je torej treba posodobljeno 
opredelitev nevarnega pripravka, ki bi morala zajemati nanomateriale, tako da bodo lahko 
obrati za obdelavo dobili potrebne informacije za ustrezno obdelavo.

Predlog spremembe 94
Mihailis Tremopulos (Michail Tremopoulos)

Predlog direktive
Člen 3 – točka (m c) (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(mc) „nanomaterial“ pomeni namensko 
proizvedeno snov, pri kateri je velikost ene 
ali več dimenzij velikosti 100 nm ali manj 
ali ki je v notranjosti ali na površini 
sestavljena iz ločenih funkcionalnih 
delov, od katerih imajo številni eno ali več 
dimenzij velikosti 100 nm ali manj, 
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vključno s strukturami, aglomerati ali 
agregati, katerih velikost lahko presega 
100 nm, vendar ohranijo lastnosti, 
značilne za nanomerilo.

Lastnosti, ki so značilne za nanomerilo, 
vključujejo:
(i) lastnosti v zvezi z veliko specifično 
površino zadevnih materialov in/ali
(ii) posebne fizikalno-kemijske lastnosti, 
ki se razlikujejo od lastnosti enakega 
materiala, ki nima nanooblike.

Or. en

Obrazložitev

Uvesti je treba opredelitev nanomaterialov. O tej opredelitvi so se vse tri institucije 
dogovorile v okviru uredbe o novih živilskih sestavinah.

Predlog spremembe 95
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Predlog direktive
Člen 3 – točka (n)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(n) „finančni sporazum“ pomeni vsako 
pogodbo o posojilu, lizingu, najemu ali 
pogodbo o prodaji na obroke ali dogovor o 
vsaki opremi ne glede na to, da pogoji te 
pogodbe ali dogovora ali dodatne pogodbe 
ali dogovora zagotavljajo, da se bo ali se 
bo lahko lastništvo te opreme preneslo.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Posledica predloga Komisije je dodelitev statusa proizvajalca gospodarskemu subjektu, ki 
daje opremo na evropski trgu. Vendar točka vstopa na evropski trg ni vedno v državi članici, 
v kateri bo končni potrošnik kupil izdelek, zato bo težje opredeliti, do katere mere je lahko 
proizvajalec odgovoren za zbiranje OEEO. Posledica tega bi bila manjša zanesljivost 
podatkov o dajanju na nacionalni trg, ki so bistvenega pomena za izračun novih ciljev 
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zbiranja.

Predlog spremembe 96
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Predlog direktive
Člen 3 – točka (o)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(o) „dostopnost na trgu“ pomeni vsako 
dobavo proizvoda za distribucijo, porabo 
ali uporabo na trgu Skupnosti v okviru 
gospodarske dejavnosti, bodisi odplačno ali 
neodplačno;

(o) „dostopnost na trgu“ pomeni vsako 
dobavo proizvoda za distribucijo, porabo 
ali uporabo na trgu države članice v okviru 
gospodarske dejavnosti, bodisi odplačno ali 
neodplačno;

Or. fr

Obrazložitev

Posledica predloga Komisije je dodelitev statusa proizvajalca gospodarskemu subjektu, ki 
daje opremo na evropski trgu. Vendar točka vstopa na evropski trg ni vedno v državi članici, 
v kateri bo končni potrošnik kupil izdelek,  zato bo težje opredeliti, do katere mere je lahko 
proizvajalec odgovoren za zbiranje OEEO. Posledica tega bi bila manjša zanesljivost 
podatkov o dajanju na nacionalni trg, ki so bistvenega pomena za izračun novih ciljev 
zbiranja.

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

Predlog direktive
Člen 3 – točka (o)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(o) „dostopnost na trgu“ pomeni vsako 
dobavo proizvoda za distribucijo, porabo 
ali uporabo na trgu Skupnosti v okviru
gospodarske dejavnosti, bodisi odplačno ali 
neodplačno;

(o) „dostopnost na trgu“ pomeni vsako 
dobavo proizvoda za distribucijo, porabo 
ali uporabo na nacionalnem trgu države 
članice v okviru gospodarske dejavnosti, 
bodisi odplačno ali neodplačno;

Or. en
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Obrazložitev

Ker je cilj zbiranja opredeljen na nacionalni ravni, je bolje ohraniti pragmatično opredelitev 
dostopnosti na trgu, kar bo omogočilo izvajanje in izvrševanje zakonodaje, s tem pa tudi 
financiranje zbiranja in obdelave OEEO v posameznih državah članicah.

Predlog spremembe 98
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Predlog direktive
Člen 3 – točka (p)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(p) „dajanje na trg“ pomeni, da je proizvod 
prvič na voljo na trgu Skupnosti;

(p) „dajanje na trg“ pomeni, da je proizvod 
prvič na voljo na trgu države članice;

Or. fr

Obrazložitev

Posledica predloga Komisije je dodelitev statusa proizvajalca gospodarskemu subjektu, ki 
daje opremo na evropski trg. Vendar točka vstopa na evropski trg ni vedno v državi članici, v 
kateri bo končni potrošnik kupil izdelek,  zato bo težje opredeliti, do katere mere je lahko 
proizvajalec odgovoren za zbiranje OEEO. Posledica tega bi bila manjša zanesljivost 
podatkov o dajanju na nacionalni trg, ki so bistvenega pomena za izračun novih ciljev 
zbiranja.

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

Predlog direktive
Člen 3 – točka (p)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(p) „dajanje na trg“ pomeni, da je proizvod 
prvič na voljo na trgu Skupnosti;

(p) „dajanje v promet“ pomeni, da je 
proizvod prvič na voljo na nacionalnem
trgu države članice;

Or. en
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Obrazložitev

Ker je cilj zbiranja opredeljen na nacionalni ravni, je bolje ohraniti pragmatično opredelitev 
dostopnosti na trgu, kar bo omogočilo izvajanje in izvrševanje zakonodaje, s tem pa tudi 
financiranje zbiranja in obdelave OEEO v posameznih državah članicah.

Predlog spremembe 100
Karin Kadenbach

Predlog direktive
Člen 3 – točka (p)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(p) „dajanje na trg“ pomeni, da je proizvod 
prvič na voljo na trgu Skupnosti;

(p) „dajanje na trg“ pomeni, da je proizvod 
prvič na voljo na ozemlju države članice;

Or. de

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 101
Oreste Rossi

Predlog direktive
Člen 3 – točka (q)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(q) „izločanje“ pomeni ročno, mehansko, 
kemično ali metalurško obdelavo, pri 
kateri so ob koncu postopka obdelave
nevarne snovi, pripravki in sestavni deli 
prisotni kot prepoznaven tok ali 
prepoznaven del toka. Snov, pripravek ali 
sestavni del je prepoznaven, če ga je 

(q) „izločanje“ pomeni ročno ali mehansko 
ločevanje nevarnih snovi, pripravkov in 
sestavnih delov, navedenih v prilogi II;
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mogoče spremljati in tako dokazati, da je 
obdelava okoljsko varna;

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev izločanja, kakršno je predlagala Komisija, je treba spremeniti, saj je bil njen 
namen temeljito spremeniti načine obdelave iz priloge II, kar bi povzročilo: a) izgubljanje 
delovnih mest, saj delavci, ki ročno sortirajo, v EU ne morejo konkurirati toplotni obdelavi 
(sežiganje nekovinskih snovi) v metalurških obratih; b) zanašanje zgolj na zračne filtre v 
tovrstnih obratih, da bodo zadržali onesnaževala;; c) pri tej opredelitvi ni spoštovana 
hierarhija ravnanja z odpadki (člen 4) okvirne direktive o odpadkih (2008/98/ES), v kateri 
ima recikliranje materiala prednost pred toplotno obdelavo (predelavo).

Predlog spremembe 102
Andres Perello Rodriguez

Predlog direktive
Člen 3 – točka (q)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(q) „izločanje“ pomeni ročno, mehansko,
kemično ali metalurško obdelavo, pri 
kateri so ob koncu postopka obdelave
nevarne snovi, pripravki in sestavni deli
prisotni kot prepoznaven tok ali 
prepoznaven del toka. Snov, pripravek ali 
sestavni del je prepoznaven, če ga je 
mogoče spremljati in tako dokazati, da je 
obdelava okoljsko varna;

(q) „izločanje“ pomeni ročno ali mehansko 
ločevanje nevarnih snovi, pripravkov in 
sestavnih delov, navedenih v prilogi II;

Or. es

Obrazložitev

Namen je pojasniti in poenostaviti opredelitev izločanja, ki je v besedilu Komisije predolga. 
Ob upoštevanju namena poročevalca, da bi preprečil omejevanje področja uporabe direktive, 
se vključi sklicevanje na prilogo II.
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Predlog spremembe 103
Mihailis Tremopulos (Michail Tremopoulos)

Predlog direktive
Člen 3 – točka (q)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(q) „izločanje“ pomeni ročno, mehansko, 
kemično ali metalurško obdelavo, pri kateri 
so ob koncu postopka obdelave nevarne 
snovi, pripravki in sestavni deli prisotni kot 
prepoznaven tok ali prepoznaven del toka. 
Snov, pripravek ali sestavni del je 
prepoznaven, če ga je mogoče spremljati in 
tako dokazati, da je obdelava okoljsko 
varna;

(q) „izločanje“ pomeni ročno, mehansko, 
kemično ali metalurško obdelavo, pri kateri 
so ob koncu postopka obdelave nevarne 
snovi, pripravki in sestavni deli izločeni iz 
postopka obdelave, kolikor je tehnično le 
mogoče, ter prisotni kot prepoznaven tok 
ali prepoznaven del toka. Snov, pripravek 
ali sestavni del je prepoznaven, če ga je 
mogoče spremljati in tako dokazati, da je 
obdelava okoljsko varna. Mletje ne šteje za 
izločanje;

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev izločanja ne bi smela zajemati mletja, saj se pri tem ne da izločiti nevarnih snovi.

Predlog spremembe 104
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Vittorio Prodi, 
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog direktive
Člen 3 – točka (q)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(q) „izločanje“ pomeni ročno, mehansko, 
kemično ali metalurško obdelavo, pri kateri 
so ob koncu postopka obdelave nevarne 
snovi, pripravki in sestavni deli prisotni 
kot prepoznaven tok ali prepoznaven del 
toka. Snov, pripravek ali sestavni del je 
prepoznaven, če ga je mogoče spremljati 
in tako dokazati, da je obdelava okoljsko 
varna;

(q) „izločanje“ pomeni ročno, mehansko, 
kemično ali metalurško obdelavo, pri kateri 
so ob koncu postopka obdelave nevarne 
snovi, pripravki in sestavni deli izločeni v 
čim zgodnejši fazi procesa obdelave in 
kolikor je tehnično le mogoče. Proces 
izločanja se mora izvesti pred vso drugo 
obdelavo, pri kateri bi lahko prišlo do 
razpršitve ali razlitja nevarnih sestavin v 
toku odpadkov;

Or. en
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Obrazložitev

Nova opredelitev izločanja, ki jo uvaja predlog Komisije, neposredno vpliva na minimalne 
zahteve glede obdelave, določene v prilogi II direktive – ta izraz je namreč uporabljen v prvi 
in drugi točki priloge II. Zaradi tega bi lahko prišlo do dvoma, ali je v fazi obdelave pred 
izločitvijo nevarnih snovi dovoljeno mletje. Ker ne sme biti dovoljeno, je potrebna pojasnitev.

Predlog spremembe 105
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog direktive
Člen 3 – točka (s a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(sa) „nepremična naprava“ pomeni 
nepremično napravo, kot je opredeljeno v 
členu 2(c) Direktive 2004/108/ES o 
elektromagnetni združljivosti.

Or. en

Obrazložitev

Da se zagotovi doslednost in skladnost z drugimi predpisi EU, se mora direktiva o OEEO 
sklicevati na opredelitev nepremičnih naprav iz Direktive 2004/208/ES o elektromagnetni 
združljivosti. Industrijska oprema, ki se uporablja v tovarnah in v industrijskih procesih, ne 
bi smela biti uvrščena v področje uporabe, kajti njen pomen za okolje v pripravljalnih 
študijah Komisije ni bil ocenjen kot tehten, poleg tega pa ta oprema običajno ne konča v 
toku komunalnih odpadkov.

Predlog spremembe 106
Oreste Rossi

Predlog direktive
Člen 3 – točka (s a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(sa) „nepremična naprava“ pomeni 
nepremično napravo, kot je opredeljeno v 
členu 2(c) Direktive 2004/108/ES o 
elektromagnetni združljivosti.

Or. en



PE439.856v01-00 48/93 AM\808628SL.doc

SL

Obrazložitev

Da se zagotovi skladnost z drugimi predpisi EU, se mora direktiva o OEEO sklicevati na 
opredelitev nepremičnih naprav iz Direktive 2004/208/ES o elektromagnetni združljivosti. Za 
večjo pravno varnost je treba navesti smernice iz dokumenta Komisije o pogosto zastavljenih 
vprašanjih.

Predlog spremembe 107
Karl-Heinz Florenz

Predlog direktive
Člen 3 – točka (s a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(sa) „velika nepremična industrijska ali 
komercialna naprava“ pomeni posebno 
kombinacijo različnih naprav in 
morebitne druge opreme za industrijske 
ali komercialne namene, ki so med seboj 
povezane ali skupaj nameščene in 
sestavljene ter namenjene trajni uporabi 
na poprej določenem mestu;

Or. de

Obrazložitev

Ta opredelitev je potrebna, ker so tovrstne naprave izvzete iz področja uporabe direktive, in 
je v skladu s poimenovanjem nepremične naprave v Direktivi 2004/108/ES. Velike nepremične 
industrijske ali komercialne naprave sestavljajo in razstavljajo strokovnjaki, tako da je tok teh 
odpadkov urejen. Zato te naprave še niso bile vključene v področje uporabe Direktive 
2002/96/ES.

Predlog spremembe 108
Oreste Rossi

Predlog direktive
Člen 3 – točka (s b) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(sb) „končni proizvod“ pomeni vse 
naprave ali enote opreme, ki delujejo 
neposredno, imajo lastno ohišje in, če je 
ustrezno, vrata in povezave, namenjene 
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končnim uporabnikom. Neposredno 
delovanje je vsako delovanje sestavnega 
dela ali končnega proizvoda, ki ustreza 
namenu uporabe, navedenemu v 
proizvajalčevih navodilih za uporabo in za 
končnega uporabnika. To delovanje je 
lahko na voljo brez dodatnih nastavitev ali 
povezav razen preprostih, ki jih lahko 
opravi kdorkoli.

Or. en

Obrazložitev

Da se zagotovi skladnost z drugimi predpisi EU, se mora direktiva o OEEO sklicevati na 
opredelitev nepremičnih naprav iz Direktive 2004/208/ES o elektromagnetni združljivosti. Za 
večjo pravno varnost je treba navesti smernice iz dokumenta Komisije o pogosto zastavljenih 
vprašanjih.

Predlog spremembe 109
Karl-Heinz Florenz

Predlog direktive
Člen 3 – točka (s b) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(sb) „velika nepremična industrijska 
orodja“ so sistemi, sestavljeni iz sistemov, 
končnih proizvodov in/ali sestavnih delov 
za industrijske namene, ki jih sestavljajo 
in/ali nameščajo strokovnjaki za uporabo 
na točno določenem mestu, delujejo pa 
skupaj v industrijskem okolju.

Or. de

Obrazložitev

Ta opredelitev je potrebna, ker so tovrstna orodja izvzeta iz področja uporabe direktive. 
Velika nepremična industrijska orodja sestavlja in razstavlja strokovno usposobljeno osebje, 
tako da je tok odpadkov urejen. Zato ta orodja še niso bila vključena v področje uporabe 
Direktive 2002/96/ES.
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Predlog spremembe 110
Karl-Heinz Florenz

Predlog direktive
Člen 3 – točka (s c) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(sc) „premični stroji, namenjeni izključno 
strokovno usposobljenim uporabnikom“ 
so stroji, katerih delovanje zahteva 
premikanje med delovanjem ali stalno ali 
občasno premikanje med nizom fiksnih 
delovnih položajev, ali stroji, ki se 
upravljajo brez premikanja, vendar so 
lahko opremljeni tako, da jih je mogoče 
enostavneje premikati z enega mesta na 
drugo.

Or. de

Obrazložitev

Ta opredelitev je potrebna, ker so tovrstni stroji izvzeti iz področja uporabe direktive, 
Opredelitev je skladna z opredelitvijo premičnih strojev v točki 3.1.1. priloge I Direktive 
2006/42/ES. Premične stroje, namenjene izključno strokovno usposobljenim uporabnikom, 
razstavlja in odstranjuje strokovno usposobljeno osebje, tako da je tok teh odpadkov urejen. 
Zato ti stroji še niso bili vključeni v področje uporabe Direktive 2002/96/ES.

Predlog spremembe 111
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 3 – točka (s a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(sa) „nepremične naprave“ so naprave v 
smislu člena 2(c) Direktive 2004/108/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. 
decembra 2004 o približevanju zakonodaj 
držav članic v zvezi z elektromagnetno 
združljivostjo1. To na primer obsega 
splošne in industrijske naprave za gretje, 
hlajenje ter gretje vode in dele, ki so 
njihovi stalni sestavni deli, vključno z 
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napravo za merjenje porabe.
1 UL L 390, 31.12.2004, str. 24.

Or. de

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 112
Christofer Fjellner

Predlog direktive
Člen 3 – točka (s a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(sa) „nepremična naprava“ pomeni 
določeno kombinacijo več vrst aparatov 
in, če je ustrezno, drugih naprav, ki so 
sestavljene, nameščene in namenjene za 
stalno uporabo na vnaprej določenem 
mestu;

Or. en

Obrazložitev

Da se zagotovi doslednost in skladnost z drugimi predpisi EU, se mora direktiva o RoHS 
sklicevati na opredelitev nepremičnih naprav iz Direktive 2004/208/ES o elektromagnetni 
združljivosti. Zgled nepremičnih naprav so naprave v naftni, avtomobilski in farmacevtski 
industriji, pri ravnanju z materiali, pridobivanju električne energije, obdelavi vode, 
proizvodnji papirja ali nekatere električne naprave.
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Predlog spremembe 113
Esther de Lange

Predlog direktive
Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice v skladu z zakonodajo 
Skupnosti o proizvodih, vključno z 
Direktivo 2005/32/ES o okoljsko primerni 
zasnovi, spodbujajo ukrepe za 
pospeševanje načrtovanja in proizvodnje 
električne in elektronske opreme , zlasti z 
namenom omogočanja ponovne uporabe, 
demontaže in predelave njenih sestavnih 
delov in materialov. Ti ukrepi upoštevajo 
pravilno delovanje notranjega trga. V tem 
kontekstu države članice sprejmejo 
ustrezne ukrepe, da proizvajalci s pomočjo 
posebnih konstrukcijskih lastnosti ali 
proizvodnih procesov ne preprečijo, da bi 
se OEEO ponovno uporabila, razen če take 
posebne lastnosti pri načrtovanju ali 
proizvodnih procesih predstavljajo glavne 
prednosti, na primer glede varstva okolja 
in/ali varnostnih zahtev.

Države članice v skladu z zakonodajo 
Skupnosti o proizvodih, vključno z 
Direktivo 2005/32/ES o okoljsko primerni 
zasnovi, spodbujajo finančne in druge 
ukrepe za pospeševanje načrtovanja in 
proizvodnje električne in elektronske 
opreme , zlasti z namenom omogočanja 
ponovne uporabe, demontaže in predelave 
njenih sestavnih delov in materialov. Ti 
ukrepi upoštevajo pravilno delovanje 
notranjega trga. V tem kontekstu države 
članice sprejmejo ustrezne ukrepe, da 
proizvajalci s pomočjo posebnih 
konstrukcijskih lastnosti ali proizvodnih 
procesov ne preprečijo, da bi se OEEO 
ponovno uporabila, razen če take posebne 
lastnosti pri načrtovanju ali proizvodnih 
procesih predstavljajo glavne prednosti, na 
primer glede varstva okolja in/ali 
varnostnih zahtev.

Or. en

Predlog spremembe 114
Chris Davies

Predlog direktive
Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice v skladu z zakonodajo 
Skupnosti o proizvodih, vključno z 
Direktivo 2005/32/ES o okoljsko primerni 
zasnovi, spodbujajo ukrepe za 
pospeševanje načrtovanja in proizvodnje 
električne in elektronske opreme , zlasti z 
namenom omogočanja ponovne uporabe, 

Države članice v skladu z zakonodajo 
Skupnosti o proizvodih, vključno z 
Direktivo 2005/32/ES o okoljsko primerni 
zasnovi, spodbujajo sodelovanje med 
proizvajalci in izvajalci recikliranja ter 
ukrepe za pospeševanje načrtovanja in 
proizvodnje električne in elektronske 
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demontaže in predelave njenih sestavnih 
delov in materialov. Ti ukrepi upoštevajo 
pravilno delovanje notranjega trga. V tem 
kontekstu države članice sprejmejo 
ustrezne ukrepe, da proizvajalci s pomočjo 
posebnih konstrukcijskih lastnosti ali 
proizvodnih procesov ne preprečijo, da bi 
se OEEO ponovno uporabila, razen če take 
posebne lastnosti pri načrtovanju ali 
proizvodnih procesih predstavljajo glavne 
prednosti, na primer glede varstva okolja 
in/ali varnostnih zahtev.

opreme , zlasti z namenom omogočanja 
ponovne uporabe, demontaže in predelave 
njenih sestavnih delov in materialov. Ti 
ukrepi upoštevajo pravilno delovanje 
notranjega trga. V tem kontekstu države 
članice sprejmejo ustrezne ukrepe, da 
proizvajalci s pomočjo posebnih 
konstrukcijskih lastnosti ali proizvodnih 
procesov ne preprečijo, da bi se OEEO 
ponovno uporabila, razen če take posebne 
lastnosti pri načrtovanju ali proizvodnih 
procesih predstavljajo glavne prednosti, na 
primer glede varstva okolja in/ali 
varnostnih zahtev.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 115
Mihailis Tremopulos (Michail Tremopoulos)

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo ustrezne
ukrepe za zmanjšanje odstranitve OEEO v 
obliki nesortiranih komunalnih odpadkov 
in za doseganje visoke stopnje ločenega 
zbiranja OEEO, zlasti in prednostno za 
opremo za hlajenje in zamrzovanje, ki 
vsebuje snovi, ki tanjšajo ozonski plašč, in 
fluorirane toplogredne pline.

1. Države članice sprejmejo ustrezne 
ukrepe za zmanjšanje (in postopno 
odpravo) odstranitve OEEO v obliki 
nesortiranih komunalnih odpadkov in za 
doseganje visoke stopnje ločenega zbiranja 
OEEO, zlasti in prednostno za opremo za 
hlajenje in zamrzovanje, ki vsebuje snovi, 
ki tanjšajo ozonski plašč, in fluorirane 
toplogredne pline, svetila, ki vsebujejo živo 
srebro, in majhne naprave.
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Or. en

Obrazložitev

Ne zadostuje, da se od držav članic zahteva zmanjšanje nesortirane OEEO, pač pa bi bilo 
treba to sčasoma odpraviti. Prednosti pri doseganju tega cilja ne bi smela imeti zgolj 
nekatera hladilna in zamrzovalna oprema, pač pa tudi živosrebrna svetila in manjše naprave, 
ki pogosto vsebujejo nevarne snovi in če niso izrecno obravnavane, najverjetneje končajo v 
košu za smeti.

Predlog spremembe 116
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo ustrezne 
ukrepe za zmanjšanje odstranitve OEEO v 
obliki  nesortiranih komunalnih odpadkov 
in za doseganje visoke stopnje ločenega 
zbiranja OEEO , zlasti in prednostno za 
opremo za hlajenje in zamrzovanje, ki 
vsebuje snovi, ki tanjšajo ozonski plašč, in 
fluorirane toplogredne pline .

1. Države članice sprejmejo ustrezne 
ukrepe za preprečitev odstranitve OEEO v 
obliki nesortiranih komunalnih odpadkov 
in za doseganje visoke stopnje ločenega 
zbiranja OEEO, zlasti in prednostno za 
opremo za hlajenje in zamrzovanje, ki 
vsebuje snovi, ki tanjšajo ozonski plašč, in 
fluorirane toplogredne pline, svetila, ki 
vsebujejo živo srebro, in majhne naprave.

Or. de

Obrazložitev

Majhne naprave in svetila so ravno take vrste predmetov, ki se pogosto zavržejo kot neločeni 
komunalni odpadek. Zato je pomembno, da ukrepi za preprečevanje odstranjevanja električne 
in elektronske opreme kot neločenih komunalnih odpadkov zajemajo tudi majhne naprave in 
svetila, ki vsebujejo živo srebro.
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Predlog spremembe 117
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Justas Vincas 
Paleckis, Vittorio Prodi, Karin Kadenbach, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Vladko 
Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov) 

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo ustrezne 
ukrepe za zmanjšanje odstranitve OEEO v 
obliki nesortiranih komunalnih odpadkov 
in za doseganje visoke stopnje ločenega 
zbiranja OEEO, zlasti in prednostno za 
opremo za hlajenje in zamrzovanje, ki 
vsebuje snovi, ki tanjšajo ozonski plašč, in 
fluorirane toplogredne pline.

1. Države članice sprejmejo ustrezne 
ukrepe za zmanjšanje odstranitve OEEO v 
obliki nesortiranih komunalnih odpadkov 
in za doseganje visoke stopnje ločenega 
zbiranja OEEO, zlasti in prednostno za 
opremo za hlajenje in zamrzovanje, ki 
vsebuje snovi, ki tanjšajo ozonski plašč, in 
fluorirane toplogredne pline, svetila, ki 
vsebujejo živo srebro, in majhne naprave.

Or. en

Obrazložitev

Kar velja za hladilno in zamrzovalno opremo, velja tudi za svetila, ki vsebujejo živo srebro, ni 
manjše naprave. Dandanes ne zadostuje zgolj zbiranje vsega naštetega, pač pa je treba 
državam članicam omogočiti spodbude, da bodo izboljšale stopnjo zbiranja teh naprav. Vse 
namreč vsebujejo nevarne snovi, svetila in manjše naprave pa najpogosteje končajo v košu za 
smeti. Manjše naprave velikokrat vsebujejo dragocene vire, ki jih je treba reciklirati.

Predlog spremembe 118
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo ustrezne 
ukrepe za zmanjšanje odstranitve OEEO v 
obliki nesortiranih komunalnih odpadkov 
in za doseganje visoke stopnje ločenega 
zbiranja OEEO, zlasti in prednostno za
opremo za hlajenje in zamrzovanje, ki 
vsebuje snovi, ki tanjšajo ozonski plašč, in 
fluorirane toplogredne pline.

1. Države članice za doseganje visoke 
stopnje ločenega zbiranja OEEO in 
pravilno obdelavo vseh vrst OEEO, zlasti
opreme za hlajenje in zamrzovanje, ki 
vsebuje snovi, ki tanjšajo ozonski plašč, 
in fluorirane toplogredne pline, svetil, ki 
vsebujejo živo srebro, in manjših naprav, 
zagotovijo, da se vsa OEEO ločeno zbere 
in ne meša s kosovnimi ali neločenimi 
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gospodinjskimi odpadki ter da se 
neobdelana OEEO ne pošlje na 
odlagališča ali v sežig.

Or. en

Obrazložitev

Države članice bi morale zagotoviti, da OEEO iz gospodinjstev, zlasti manjše naprave, ne bi 
prišla med neločene gospodinjske odpadke. To bi lahko dosegle s sprejetjem ustreznih 
ukrepov, s katerimi bi takoj zmanjšale (in sčasoma prepovedale) odlaganje OEEO med 
gospodinjske odpadke. 

Odpadni opremi, ki vsebuje snovi, ki tanjšajo ozonski plašč oziroma fluorirane snovi, bi bilo 
treba nameniti posebno pozornost. S tem bi zagotovili, da bodo tovrstne naprave, ki jih je 
treba zaradi narave vsebovanih snovi posebej obdelati, končale v ločenem toku odpadkov.

Predlog spremembe 119
Andres Perello Rodriguez

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2 – točka (a a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) pri ponudbi novega proizvoda iz 
kategorije 3 so distributerji odgovorni 
zagotoviti, da se lahko tovrsten odpadek k 
njim vrne vsaj brezplačno, pod pogojem, 
da gre za proizvod enakovredne vrste in 
da opravlja enake funkcije kot ponujena 
oprema, četudi ni bil kupljen nov tovrsten 
proizvod;

Or. en

Predlog spremembe 120
Judith A. Merkies

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. države članice lahko imenujejo 
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gospodarske subjekte za zbiranje OEEO iz 
zasebnih gospodinjstev in zagotovijo, da 
se OEEO, odložena na zbirališčih, preda 
proizvajalcem ali tretjim stranem, ki 
delujejo v njihovem imenu, ali pa 
imenovanim ustanovam ali podjetjem za 
namene ponovne uporabe;

Or. en

Obrazložitev

Države članice imajo možnost, da namenijo zbrano OEEO potrebnim zainteresiranim 
stranem, da lahko dosežejo zahtevane visoko zastavljene cilje. Predlog spremembe bo 
omogočil uresničevanje višje zastavljenih ciljev.

Predlog spremembe 121
Corinne Lepage

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) pri dobavi novega proizvoda so 
distributerji odgovorni zagotoviti, da se 
lahko odpadek vrne vsaj brezplačno na 
podlagi menjave enega za enega, dokler je 
proizvod enakovredne vrste in izpolnjuje 
iste funkcije kot dobavljena oprema. 
Države članice lahko odstopijo od te 
določbe, pod pogojem, da zagotovijo, da 
vračilo OEEO ni s tem za končnega 
imetnika oteženo, in pod pogojem, da ti 
sistemi za končnega imetnika ostanejo 
brezplačni. Države članice, ki uporabljajo 
to določbo, o tem obvestijo Komisijo;

(b) pri dobavi novega proizvoda so 
distributerji odgovorni zagotoviti, da se 
lahko odpadek vrne vsaj brezplačno na 
podlagi menjave enega za enega, dokler je 
proizvod enakovredne vrste in izpolnjuje 
iste funkcije kot dobavljena oprema. 
Distributerji s površinami, večjimi od 
1500 m2, so dolžni zagotoviti, da jim lahko 
potrošniki vrnejo OEEO vsaj brezplačno, 
in morajo imeti temu namenjen vodotesen 
zbirni in skladiščni prostor. Države 
članice lahko odstopijo od te določbe, pod 
pogojem, da zagotovijo, da vračilo OEEO 
ni s tem za končnega imetnika oteženo, in 
pod pogojem, da ti sistemi za končnega 
imetnika ostanejo brezplačni. Države 
članice, ki uporabljajo to določbo, o tem 
obvestijo Komisijo;

Or. en
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Obrazložitev

Da se omogoči boljše zbiranje OEEO, zlasti najmanjših naprav, ki se ob sedanjem sistemu 
menjave enega za enega ne vračajo prav pogosto, bi bilo treba od velikih distributerjev 
zakonsko zahtevati, da opravljajo tudi vlogo zbirališča. Tako bi znatno povečali zbiranje, saj 
bi povečali število zbirališč in uporabnikom močno olajšali vračanje stare EEO.

Predlog spremembe 122
Mihailis Tremopulos (Michail Tremopoulos)

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) pri dobavi novega proizvoda so 
distributerji odgovorni zagotoviti, da se 
lahko odpadek vrne vsaj brezplačno na 
podlagi menjave enega za enega, dokler je 
proizvod enakovredne vrste in izpolnjuje 
iste funkcije kot dobavljena oprema. 
Države članice lahko odstopijo od te 
določbe, pod pogojem, da zagotovijo, da 
vračilo OEEO ni s tem za končnega 
imetnika oteženo, in pod pogojem, da ti 
sistemi za končnega imetnika ostanejo 
brezplačni. Države članice, ki uporabljajo 
to določbo, o tem obvestijo Komisijo;

(b) pri dobavi novega proizvoda so 
distributerji odgovorni zagotoviti, da se 
lahko odpadek vrne vsaj brezplačno na 
podlagi menjave enega za enega, dokler je 
proizvod enakovredne vrste in izpolnjuje 
iste funkcije kot dobavljena oprema. 
Distributerji EEO s poslovnimi 
površinami, večjimi od 1500 m2, so dolžni 
zagotoviti, da jim lahko potrošniki OEEO 
brezplačno vrnejo, in morajo imeti temu 
namenjen vodotesen zbirni in skladiščni 
prostor. Države članice lahko odstopijo od 
te določbe, pod pogojem, da zagotovijo, da 
vračilo OEEO ni s tem za končnega 
imetnika oteženo, in pod pogojem, da ti 
sistemi za končnega imetnika ostanejo 
brezplačni. Države članice, ki uporabljajo 
to določbo, o tem obvestijo Komisijo;

Or. en

Obrazložitev

Sistem menjave enega za enega pri distributerjih ne zadošča. Stopnja zbiranja bi se znatno 
povečala, če bi lahko potrošniki vrnili OEEO kateremu koli večjemu distributerju.
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Predlog spremembe 123
Julie Girling

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) pri dobavi novega proizvoda so 
distributerji odgovorni zagotoviti, da se 
lahko odpadek vrne vsaj brezplačno na 
podlagi menjave enega za enega, dokler je 
proizvod enakovredne vrste in izpolnjuje 
iste funkcije kot dobavljena oprema. 
Države članice lahko odstopijo od te 
določbe, pod pogojem, da zagotovijo, da 
vračilo OEEO ni s tem za končnega 
imetnika oteženo, in pod pogojem, da ti 
sistemi za končnega imetnika ostanejo 
brezplačni. Države članice, ki uporabljajo 
to določbo, o tem obvestijo Komisijo;

(b) pri dobavi novega proizvoda so 
distributerji odgovorni zagotoviti, da se 
lahko odpadek vrne vsaj brezplačno ali z 
delnim distributerjevim poplačilom na 
podlagi menjave enega za enega, dokler je 
proizvod enakovredne vrste in izpolnjuje 
iste funkcije kot dobavljena oprema.
Države članice lahko odstopijo od te 
določbe, pod pogojem, da zagotovijo, da 
vračilo OEEO ni s tem za končnega 
imetnika oteženo, in pod pogojem, da ti 
sistemi za končnega imetnika ostanejo 
brezplačni. Države članice, ki uporabljajo 
to določbo, o tem obvestijo Komisijo;

Or. en

Obrazložitev

Zagotovitev, da se potrošnikom povrne del denarja za OEEO, ki jo vrnejo distributerju, lahko 
močno poveča stopnjo zbiranja, kar bi koristilo tudi proizvajalcem, ki bi tako pridobili več 
OEEO za recikliranje.

Predlog spremembe 124
Corinne Lepage

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Države članice do leta 2013 izvedejo 
načrt za izboljšanje zbiranja OEEO, da bi 
povečale zbiranje za vse kategorije OEEO 
iz gospodinjstev in izboljšale učinkovitost 
sistemov zbiranja. Načrt za izboljšanje 
zbiranja kot minimum omogoča vsaj 
izpolnitev stopnje zbiranja iz člena 7. 
Načrt se vsaka tri leta pregleda, Komisiji 
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pa morajo biti na voljo redna poročila. 
Načrt bi moral zajemati redne študije, s 
katerimi bi ocenili sisteme zbiranja, EEO, 
katere dostopnost je bila omogočena, in 
potencial OEEO na ravni držav članic.

Or. en

Obrazložitev

Najboljši način za povečanje vedenja o tokovih OEEO in za zagotovitev boljšega spremljanja 
in boljših dosežkov je obvezen načrt za izboljšanje na ravni držav članic. Obveznost 
poročanja Komisiji o načrtu in dejanskih dosežkih pa je način, da bi načrt postal osnova za 
delovanje, ne zgolj seznam želja.

Predlog spremembe 125
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice prepovejo odstranitev 
neobdelane ločeno zbrane OEEO.

1. Države članice prepovedo in spremljajo 
odstranitev neobdelane ločeno zbrane 
OEEO.

Or. en

Obrazložitev

Smotrno spremljanje je potrebno, da preprečimo odlaganje OEEO, ki ni posebej zbrana in 
obdelana.

Predlog spremembe 126
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Jo Leinen, 
Vittorio Prodi, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Mihailis Tremopulos (Michail 
Tremopoulos), Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov) 

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da se zbiranje 2. Države članice zagotovijo, da se zbiranje 
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in prevoz ločeno zbrane OEEO opravi na 
način, ki optimira ponovno uporabo in 
recikliranje ter osamitev nevarnih snovi.

in prevoz ločeno zbrane OEEO opravi na 
način, ki optimira ponovno uporabo in 
recikliranje ter osamitev nevarnih snovi.
Da se čim bolj poveča ponovna uporaba 
celih naprav, države članice zagotovijo 
tudi, da sistemi zbiranja na zbirališčih 
pred odvozom omogočijo ločitev naprav, 
ki bi se lahko ponovno uporabile, iz 
ločeno zbrane OEEO.

Or. en

Obrazložitev

Ločeno zbiranje naprav, ki bi se lahko ponovno uporabile, ni prav pogosto, tako da je treba 
državam članicam zagotoviti spodbude za povečanje stopnje zbiranja na posebnih področjih, 
treba pa je tudi, prednostno nalogo glede ponovne uporabe celih naprav (stari člen 7.1 
direktive o OEEO) pretvoriti v konkretne ukrepe. Da bi vzpostavili prednostno nalogo, naj se 
cele naprave ponovno uporabijo, je najbolje v čim zgodnejši fazi zagotoviti odbiranje in 
ločevanje kosov, ki bi se morda dali ponovno uporabiti. To bi ohranilo njihovo kakovost in 
povečalo potencial OEEO za ponovno uporabo.

Predlog spremembe 127
Mihailis Tremopulos (Michail Tremopoulos)

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Brez poseganja v člen 5(1) države 
članice zagotovijo, da proizvajalci ali tretje 
strani, ki delujejo v njihovem imenu, 
dosežejo minimalno stopnjo zbiranja 65 
%. Stopnja zbiranja se izračuna na 
podlagi skupne teže OEEO, ki je bila v 
danem letu zbrana v skladu s členoma 5 
in 6 v navedeni državi članici, izražene v 
odstotku povprečne teže električne in 
elektronske opreme, ki je bila v 
predhodnih dveh letih dana na trg v 
navedeni državi članici. To stopnjo 
zbiranja je treba doseči vsako leto, prvič 
leta 2016.

1. Brez poseganja v člen 5(1) države 
članice zagotovijo, da se do leta 2016 
zbere vsaj 85 % OEEO, ki nastane v 
državah članicah.

Države članice zagotovijo, da se količina 
zbrane OEEO med letoma 2013 in 2016 
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postopoma poveča. Komisiji najkasneje do 
[...*] sporočijo, katere ukrepe nameravajo 
sprejeti za to.
Da se evidentira doseganje minimalne 
stopnje zbiranja, države članice 
zagotovijo, da se jim informacije o količini 
OEEO, ki:
– jo je kateri koli izvajalec pripravil za 
ponovno uporabo ali poslal v obrat za 
obdelavo in je bila obdelana v skladu s 
členom 8,
– je bila prinesena na zbirališča v skladu s 
členom 5(2)(a),
– je bila prinesena distributerjem v skladu 
s členom 5 (2)(b),
– so jo je ločeno zbrali in obdelali 
proizvajalci ali tretje strani v njihovem 
imenu,
– ali ki jo je kakor koli ločeno zbral in 
obdelal kak drug izvajalec na področju 
OEEO,
v skladu s členom 16 te direktive 
brezplačno sporočijo.
* vstaviti datum 18 mesecev od začetka 
veljavnosti

Or. en

Obrazložitev

Za izpolnitev stopnje zbiranja bi morala biti odgovorna država članica. Proizvajalci ne 
morejo nadzorovati zbiranja pri drugih izvajalcih, pa tudi skupni nacionalni cilj se ne more 
dosegati prek posameznih proizvajalcev.

Cilj, ki bi se moral uporabljati v vseh državah članicah, bi moral biti najmanj 85 % nastale 
OEEO (kar ustreza cilju 65 %, ki ga je predlagala Komisija, namreč 85 % od 80 % 
statistično izračunane nastale OEEO.

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

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Brez poseganja v člen 5(1) države 1. Brez poseganja v člen 5(1) države 
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članice zagotovijo, da proizvajalci ali tretje 
strani, ki delujejo v njihovem imenu, 
dosežejo minimalno stopnjo zbiranja 65 %. 
Stopnja zbiranja se izračuna na podlagi 
skupne teže OEEO, ki je bila v danem letu 
zbrana v skladu s členoma 5 in 6 v 
navedeni državi članici, izražene v 
odstotku povprečne teže električne in 
elektronske opreme, ki je bila v predhodnih 
dveh letih dana na trg v navedeni državi 
članici. To stopnjo zbiranja je treba doseči 
vsako leto, prvič leta 2016.

članice zagotovijo, da proizvajalci ali tretje 
strani, ki delujejo v njihovem imenu, leta 
2016 dosežejo minimalno stopnjo zbiranja 
40 %, postopoma do leta 2020 pa 65 %. 
Stopnja zbiranja se izračuna na podlagi 
skupne teže OEEO, ki je bila v danem letu 
zbrana v skladu s členoma 5 in 6 v 
navedeni državi članici, izražene v 
odstotku povprečne teže električne in 
elektronske opreme, ki je bila v predhodnih 
treh letih dana na trg v navedeni državi 
članici. To stopnjo zbiranja je treba doseči 
vsako leto, prvič leta 2016.

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 129
Richard Seeber

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Brez poseganja v člen 5(1) države 
članice zagotovijo, da proizvajalci ali tretje 
strani, ki delujejo v njihovem imenu, 
dosežejo minimalno stopnjo zbiranja 65 
%. Stopnja zbiranja se izračuna na 
podlagi skupne teže OEEO, ki je bila v 
danem letu zbrana v skladu s členoma 5 
in 6 v navedeni državi članici, izražene v 
odstotku povprečne teže električne in 
elektronske opreme, ki je bila v 
predhodnih dveh letih dana na trg v 
navedeni državi članici. To stopnjo
zbiranja je treba doseči vsako leto, prvič 

1. Brez poseganja v člen 5(1) države 
članice zagotovijo, da se do leta 2016 
zbere vsaj 85 % OEEO, ki nastane v 
državah članicah. Države članice 
zagotovijo, da se do leta 2012 zbere vsaj 
4 kg OEEO na prebivalca. Države članice 
zagotovijo, da se količina zbrane OEEO 
med letoma 2012 in 2016 postopoma 
poveča. Te stopnje zbiranja je treba doseči 
vsako leto. Države članice si lahko, če 
tako kaže praksa, zastavijo še višje 
posamične cilje in v tem primeru to 
sporočijo Komisiji. 
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leta 2016.

Or. en

Predlog spremembe 130
José Manuel Fernandes

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Brez poseganja v člen 5(1) države 
članice zagotovijo, da proizvajalci ali tretje 
strani, ki delujejo v njihovem imenu, 
dosežejo minimalno stopnjo zbiranja 65 
%. Stopnja zbiranja se izračuna na podlagi 
skupne teže OEEO, ki je bila v danem letu 
zbrana v skladu s členoma 5 in 6 v 
navedeni državi članici, izražene v 
odstotku povprečne teže električne in 
elektronske opreme, ki je bila v predhodnih 
dveh letih dana na trg v navedeni državi 
članici. To stopnjo zbiranja je treba doseči 
vsako leto, prvič leta 2016.

1. Brez poseganja v člen 5(1) države 
članice zagotovijo, da se do leta 2016 
zbere vsaj 85 % OEEO, ki nastane v 
državah članicah. Stopnja zbiranja se 
izračuna na podlagi skupne teže OEEO, ki 
je bila v danem letu zbrana v skladu s 
členoma 5 in 6 v navedeni državi članici, 
izražene v odstotku povprečne teže 
električne in elektronske opreme, ki je bila 
v predhodnih dveh letih dana na trg v 
navedeni državi članici. To stopnjo 
zbiranja je treba doseči vsako leto, prvič 
leta 2016.

Or. en

Obrazložitev

Komisija s ciljem zbiranja 65 % povprečne teže dejansko omogoča, da se del OEEO ne zbere 
po uradnih poteh in s tem potencialno ne obdela ustrezno. Zato bi se lahko zgodilo, da bi 
zanemarili lažje, manjše naprave in se osredinili zgolj na večjo in težjo opremo.

Predlog spremembe 131
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Brez poseganja v člen 5(1) države 
članice zagotovijo, da proizvajalci ali tretje 
strani, ki delujejo v njihovem imenu, 

1. Brez poseganja v člen 5(1) države 
članice zagotovijo, da se doseže minimalna 
stopnja zbiranja 85%. Stopnja zbiranja se 
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dosežejo minimalno stopnjo zbiranja 65 %. 
Stopnja zbiranja se izračuna na podlagi 
skupne teže OEEO, ki je bila v danem letu 
zbrana v skladu s členoma 5 in 6 v 
navedeni državi članici, izražene v 
odstotku povprečne teže električne in 
elektronske opreme, ki je bila v predhodnih 
dveh letih dana na trg v navedeni državi 
članici. To stopnjo zbiranja je treba doseči 
vsako leto, prvič leta 2016.

izračuna na podlagi skupne teže OEEO, v 
vseh kategorijah opreme, navedenih v 
prilogi I, ki je bila v danem letu zbrana v 
skladu s členoma 5 in 6 v navedeni državi 
članici, izražene v odstotku povprečne teže 
električne in elektronske opreme, v vseh 
kategorijah, opredeljenih v prilogi I, ki je 
bila v predhodnih treh letih dana na trg v 
navedeni državi članici. To stopnjo 
zbiranja je treba doseči vsako leto, prvič 
leta 2016. Države članice od leta 2013 do 
konca leta 2015 zagotovijo, da se ob 
enakem izračunavanju doseže minimalna 
letna stopnja zbiranja 45 %.

Or. de

Obrazložitev

Izračun stopnje zbiranja za vsako kategorijo posebej je edini način, da se zagotovi zadostna 
stopnja zbiranja majhnih naprav. Če ni razlikovanja med kategorijami opreme, bodo v proces 
predelave usmerjene le velike in težke naprave. Manjše naprave se bodo še naprej odlagale 
skupaj z gospodinjskimi odpadki in se bodo sežigale. Sežiganje velike količine manjših naprav 
škoduje zdravju ljudi in živali ter okolju. Gre za nepotrebno zapravljanje virov.

Predlog spremembe 132
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Brez poseganja v člen 5(1) države 
članice zagotovijo, da proizvajalci ali tretje 
strani, ki delujejo v njihovem imenu, 
dosežejo minimalno stopnjo zbiranja 65 %. 
Stopnja zbiranja se izračuna na podlagi 
skupne teže OEEO, ki je bila v danem letu 
zbrana v skladu s členoma 5 in 6 v 
navedeni državi članici, izražene v 
odstotku povprečne teže električne in 
elektronske opreme, ki je bila v predhodnih 
dveh letih dana na trg v navedeni državi 
članici. To stopnjo zbiranja je treba doseči 
vsako leto, prvič leta 2016. 

1. Brez poseganja v člen 5(1) države 
članice zagotovijo, da se doseže minimalna 
stopnja zbiranja 55%. Stopnja zbiranja se 
izračuna na podlagi skupne teže OEEO, ki 
je bila v danem letu zbrana v skladu s 
členoma 5 in 6 v navedeni državi članici, 
izražene v odstotku povprečne teže 
električne in elektronske opreme, ki je bila 
v predhodnih treh letih dana na trg v 
navedeni državi članici. To stopnjo 
zbiranja je treba doseči vsako leto, prvič 
leta 2016. Države članice od leta 2013 do 
konca leta 2015 zagotovijo, da se ob 
enakem izračunavanju doseže minimalna 
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letna stopnja zbiranja 45%. 

Or. de

Obrazložitev

In the light of the data and calculations available as a working basis, a minimum collection 
quota of 65% will be hard to achieve. The only data so far available for Germany, for 
example, are for the registration, re-use and treatment of WEEE in 2006 and they indicate a 
collection rate of 41% (calculated against the volume of equipment placed on the market in 
the same year). The collection rate set should be based on the available knowledge and 
statistics in relation to WEEE collection practice. A 55% rate would seem ambitious but 
achievable.

Predlog spremembe 133
Chris Davies

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Brez poseganja v člen 5(1) države 
članice zagotovijo, da proizvajalci ali tretje 
strani, ki delujejo v njihovem imenu, 
dosežejo minimalno stopnjo zbiranja 65 %. 
Stopnja zbiranja se izračuna na podlagi 
skupne teže OEEO, ki je bila v danem letu 
zbrana v skladu s členoma 5 in 6 v 
navedeni državi članici, izražene v 
odstotku povprečne teže električne in 
elektronske opreme, ki je bila v predhodnih 
dveh letih dana na trg v navedeni državi 
članici. To stopnjo zbiranja je treba doseči 
vsako leto, prvič leta 2016.

1. Brez poseganja v člen 5(1) države 
članice zagotovijo, da se doseže minimalna 
stopnja zbiranja 75 %. Stopnja zbiranja se 
izračuna na podlagi skupne teže OEEO, ki 
je bila v danem letu zbrana v skladu s 
členoma 5 in 6 v navedeni državi članici, 
izražene v odstotku povprečne teže 
električne in elektronske opreme, ki je bila 
v predhodnih dveh letih dana na trg v 
navedeni državi članici. To stopnjo 
zbiranja je treba doseči vsako leto, prvič 
leta 2016. Države članice od leta 2013 do 
konca leta 2015 zagotovijo, da se ob 
enakem izračunavanju doseže minimalna 
mesečna stopnja zbiranja 50 %.

Or. en

Obrazložitev

Cilji so ambiciozneje zastavljeni kot v poročevalčevem predlogu.
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Predlog spremembe 134
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Brez poseganja v člen 5(1) države 
članice zagotovijo, da proizvajalci ali tretje 
strani, ki delujejo v njihovem imenu,
dosežejo minimalno stopnjo zbiranja 65 
%. Stopnja zbiranja se izračuna na 
podlagi skupne teže OEEO, ki je bila v 
danem letu zbrana v skladu s členoma 5 
in 6 v navedeni državi članici, izražene v 
odstotku povprečne teže električne in 
elektronske opreme, ki je bila v 
predhodnih dveh letih dana na trg v 
navedeni državi članici. To stopnjo 
zbiranja je treba doseči vsako leto, prvič 
leta 2016.

1. Brez poseganja v člen 5(1) države 
članice zagotovijo, da se do leta 2016 
zbere vsaj 85 % OEEO, ki nastane v 
državah članicah. Države članice 
zagotovijo, da se količina zbrane OEEO 
med letoma 2012 in 2016 postopoma 
poveča. Do leta 2012 Komisiji predložijo 
svoje načrte za izboljšanje.

Države članice zagotovijo, da se do 
leta 2011 zbere vsaj 4 kg OEEO na 
prebivalca.
Cilje zbiranja je treba doseči vsako leto.

Države članice si lahko, če tako kaže 
praksa, zastavijo še višje posamične cilje 
in v tem primeru to sporočijo Komisiji. 
Za letno količino zbrane OEEO šteje 
količina OEEO, ki se obdela v skladu s 
členom 8, vključno s tisto, ki je bila 
pripravljena za ponovno uporabo.
Da se evidentira doseganje minimalne 
stopnje zbiranja, države članice 
zagotovijo, da se informacije o količini 
OEEO, ki se pripravi za ponovno uporabo 
ali ki jo kateri koli izvajalec pošlje v 
obrate za obdelavo in se obdela v skladu s 
členom 8, sporočijo državam članicam v 
skladu s členom 16 te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Drugačna metoda za izračun ciljev zbiranja.
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Predlog spremembe 135
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Corinne 
Lepage

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Brez poseganja v člen 5(1) države 
članice zagotovijo, da proizvajalci ali tretje 
strani, ki delujejo v njihovem imenu, 
dosežejo minimalno stopnjo zbiranja 65 
%. Stopnja zbiranja se izračuna na 
podlagi skupne teže OEEO, ki je bila v 
danem letu zbrana v skladu s členoma 5 
in 6 v navedeni državi članici, izražene v 
odstotku povprečne teže električne in 
elektronske opreme, ki je bila v 
predhodnih dveh letih dana na trg v 
navedeni državi članici. To stopnjo
zbiranja je treba doseči vsako leto, prvič 
leta 2016.

1. Brez poseganja v člen 5(1) države 
članice zagotovijo, da se do leta 2016 
zbere vsaj 85 % OEEO, ki nastane v 
državah članicah.

Države članice zagotovijo, da se količina
zbrane OEEO med letoma 2012 in 2016 
postopoma poveča. Do konca leta 2011 
Komisiji predložijo svoje načrte za 
izboljšanje.
Države članice zagotovijo, da se do 
leta 2011 zbere vsaj 4 kg OEEO na 
prebivalca. 
Te stopnje zbiranja je treba doseči vsako 
leto. Države članice si lahko, če tako kaže 
praksa, zastavijo še višje posamične cilje 
in v tem primeru to sporočijo Komisiji. 
Za letno količino zbrane OEEO šteje 
količina OEEO, ki se obdela v skladu s 
členom 8, vključno s količino, 
pripravljeno za ponovno uporabo.
Da se evidentira doseganje minimalne 
stopnje zbiranja, države članice 
zagotovijo, da se jim informacije o količini 
OEEO, ki: 
– jo je kateri koli izvajalec pripravil za 
ponovno uporabo ali poslal v obrat za 
obdelavo in je bila obdelana v skladu s 
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členom 8,
– je bila prinesena na zbirališča v skladu s 
členom 5(2)(a),
– je bila prinesena distributerjem v skladu 
s členom 5 (2)(b),
– so jo je ločeno zbrali in obdelali 
proizvajalci ali tretje strani v njihovem 
imenu, 
– ali jo je kakor koli ločeno zbral in 
obdelal kak drug izvajalec na področju 
OEEO,
v skladu s členom 16 te direktive 
brezplačno sporočijo.
Za izpolnitev šteje dejanska količina 
OEEO, pripravljene za ponovno uporabo 
ali obdelane v skladu s členom 8.

Or. en

Obrazložitev

Za izpolnitev stopnje zbiranja je odgovorna država članica.
Proizvajalci ne morejo biti odgovorni za skupni cilj zbiranja, saj nimajo nadzora nad drugimi 
izvajalci, ki zbirajo OEEO za svoj dobiček, niti izvršnih pooblastil, pa tudi skupno 
poimenovanje „proizvajalci“ se ne more nanašati na pravni subjekt, ki se ga skupinsko 
obravnava. Doseči je treba minimalno količino zbrane 85 % OEEO, ki nastane v državah 
članicah, kar ustreza cilju 65 %, ki ga je predlagala Komisija, namreč 85 % od 80 % 
statistično izračunane količine OEEO, ki nastane dve leti po tem, ko na trg pride 100 % EEO.

Predlog spremembe 136
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Brez poseganja v člen 5(1) države 
članice zagotovijo, da proizvajalci ali tretje 
strani, ki delujejo v njihovem imenu, 
dosežejo minimalno stopnjo zbiranja 65 %. 
Stopnja zbiranja se izračuna na podlagi 
skupne teže OEEO, ki je bila v danem letu 
zbrana v skladu s členoma 5 in 6 v 
navedeni državi članici, izražene v 
odstotku povprečne teže električne in 
elektronske opreme, ki je bila v predhodnih 
dveh letih dana na trg v navedeni državi 

1. Brez poseganja v člen 5(1) države 
članice zagotovijo, da proizvajalci ali tretje 
strani, ki delujejo v njihovem imenu, 
dosežejo minimalno stopnjo zbiranja 65 %. 
Stopnja zbiranja se izračuna na podlagi 
skupne teže OEEO, ki je bila v danem letu 
zbrana v skladu s členoma 5 in 6 v 
navedeni državi članici, izražene v 
odstotku povprečne teže električne in 
elektronske opreme, ki je bila v predhodnih 
dveh letih dana na trg v navedeni državi 
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članici. To stopnjo zbiranja je treba doseči 
vsako leto, prvič leta 2016.

članici. To stopnjo zbiranja je treba doseči 
vsako leto, prvič leta 2016. Ta stopnja 
obsega tudi OEEO, ki je bil zbrana ločeno 
za namene ponovne uporabe.

Or. fr

Obrazložitev

Če ima država članica visoko zastavljeno politiko za razvoj ponovne uporabe, bi bila s tem, 
da OEEO, zbrana za namene ponovne uporabe, ni izražena v stopnji zbiranja, kaznovana.  
Zato je bistveno zagotoviti, da se takšna OEEO upošteva. Ne le zaradi omenjenih razlogov, 
temveč tudi zato, ker se delež te OEEO zbira precej vnaprej in se je iz tega razloga ne 
upošteva pri izračunu skupne zbrane teže.

Predlog spremembe 137
János Áder

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Brez poseganja v člen 5(1) države 
članice zagotovijo, da proizvajalci ali tretje 
strani, ki delujejo v njihovem imenu, 
dosežejo minimalno stopnjo zbiranja 65 %. 
Stopnja zbiranja se izračuna na podlagi 
skupne teže OEEO, ki je bila v danem letu 
zbrana v skladu s členoma 5 in 6 v 
navedeni državi članici, izražene v 
odstotku povprečne teže električne in 
elektronske opreme, ki je bila v predhodnih 
dveh letih dana na trg v navedeni državi 
članici. To stopnjo zbiranja je treba doseči 
vsako leto, prvič leta 2016.

1. Brez poseganja v člen 5(1) države 
članice zagotovijo, da proizvajalci ali tretje 
strani, ki delujejo v njihovem imenu, leta 
2016 dosežejo minimalno stopnjo zbiranja 
50 %, postopoma do leta 2020 pa 65 %. 
Stopnja zbiranja se izračuna na podlagi 
skupne teže OEEO, ki je bila v danem letu 
zbrana v skladu s členoma 5 in 6 v 
navedeni državi članici, izražene v 
odstotku povprečne teže električne in 
elektronske opreme, ki je bila v predhodnih 
treh letih dana na trg v navedeni državi 
članici. To stopnjo zbiranja je treba doseči 
vsako leto, prvič leta 2016. Pred tem se 
uporablja povprečna stopnja zbiranja vsaj 
štiri kilograme na prebivalca OEEO.

Or. en

Obrazložitev

V številnih državah članicah trg za električno in elektronsko opremo še ni zasičen, zato je 
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nižji delež OEEO, kar je povezano z električno in elektronsko opremo, ki je dana na trg. V 
primerjavi s stanjem drugod po EU bi te države le stežka dosegle cilj 65 %, ki ga predlaga 
Komisija. Predlagani novi cilj bi moral upoštevati nacionalne okoliščine in strukturne 
omejitve, na primer uporabo električne in elektronske opreme skozi življenjski cikel, 
pomanjkanje infrastrukture za recikliranje, ki se v različnih državah članicah razlikuje. 
Dokler ne bodo začeli veljati novi cilji, je treba razširiti sedanjo stopnjo zbiranja. Referenčno 
obdobje za izračun te stopnje morajo biti najmanj tri leta namesto dveh let.

Predlog spremembe 138
Linda McAvan

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Da se ugotovi, ali je bila dosežena 
minimalna stopnja zbiranja, države 
članice zagotovijo, da se jim informacije o 
OEEO, ki: 
– je bila prinesena na zbirališča v skladu s 
členom 5(2)(a),

– je bila prinesena distributerjem v skladu 
s členom 5(2)(b),

– ki so jo ločeno zbrali in obdelali ali 
izvozili proizvajalci ali tretje strani v 
njihovem imenu,
– ki jo je kakor koli ločeno zbral in 
obdelal, obnovil ali izvozil kak drug 
izvajalec na področju OEEO,

vsako leto brezplačno sporočijo.

Or. en
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Predlog spremembe 139
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Brez poseganja v člen 5(1) države 
članice zagotovijo, da se do začetka leta 
2016 za svetila, ki vsebujejo živo srebro, 
doseže minimalna stopnja zbiranja 45 %. 
Stopnja zbiranja se izračuna na podlagi 
skupne teže svetil, ki vsebujejo živo srebro, 
zbrana v danem letu, izražena pa je v 
odstotku povprečne teže svetil, ki 
vsebujejo živo srebro in ki so bila v 
predhodnih treh letih dana na trg v 
navedeni državi članici. Države članice od 
leta 2012 do konca leta 2015 zagotovijo, 
da se ob enakem izračunavanju doseže 
minimalna letna stopnja zbiranja 30 %.

Or. de

Predlog spremembe 140
Horst Schnellhardt

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice zagotovijo, da 
distributerji, ki ne morejo dokazati, da je 
proizvajalec električne ali elektronske 
naprave izpolnil svoje finančne ali 
postopkovne in tehnične obveznosti v zvezi 
s to napravo, sami izpolnijo te obveznosti 
ali zagotovijo, da so izpolnjene pred 
prodajo zadevne naprave.

Or. de
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Obrazložitev

Države članice zagotovijo, da proizvajalci prevzamejo svojo odgovornost za zbiranje in 
recikliranje odpadkov. Obenem bi morale biti spodbude za odgovornost prodajalcev.

Predlog spremembe 141
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice zagotovijo, da se za 
svetila iz kategorije 3 v prilogi I določi 
ločena stopnja zbiranja. Proizvajalci svetil 
iz te kategorije morajo doseči cilj 
zbiranja: 
(a) 30 % začenši z letom 2012 in
(b) 45 % začenši z letom 2016,
izraženo kot odstotni delež povprečne teže 
svetil, ki so bila dana na trg v posamezni 
državi članici v treh predhodnih letih. 

Or. en

Obrazložitev

Trg kompaktnih fluorescenčnih sijalk v primerjavi z vso drugo EEO ni zasičen. V prihodnjih 
nekaj letih bodo potrošniki zamenjali svoje stare klasične žarnice z novimi tovrstnimi 
sijalkami, ki zdržijo več kot pet let. Zaradi tega 65-odstotni cilj zbiranja na osnovi sijalk, 
prodanih v preteklih treh letih, ni uresničljiv. Ločen cilj zbiranja omogoča spodbude za 
zbiranje svetil iz kategorije 3, ki bi jih sicer v procesu zbiranja zaradi njihove majhne teže 
pustili ob strani.

Predlog spremembe 142
Chris Davies

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Da se ugotovi, ali je bila dosežena 
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minimalna stopnja zbiranja, države 
članice zagotovijo, da se jim informacije o 
OEEO, ki: 
– je bila prinesena na zbirališča v skladu s 
členom 5(2)(a),
– je bila prinesena distributerjem v skladu 
s členom 5 (2)(b),
– so jo ločeno zbrali in obdelali ali izvozili 
proizvajalci ali pogodbene tretje strani, ki 
delujejo v njihovem imenu 
– ali je bila ločeno zbrana na druge 
načine, brezplačno sporočijo. 

Or. en

Obrazložitev

Sprejet poročevalčev predlog spremembe, vendar s posebnim poudarkom na odgovornosti 
proizvajalca in na obveznosti, da morajo tretji zbiralci OEEO, ki jim jo posredujejo, imeti 
pogodbo o tem. Nepotrditev te zahteve, zlasti v Združenem kraljestvu, ogroža izvajanje 
direktive v tej državi.

Predlog spremembe 143
Horst Schnellhardt

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Da se ugotovi, ali je bila dosežena 
minimalna stopnja zbiranja, države 
članice zagotovijo, da se jim informacije o 
OEEO, ki: 
– je bila prinesena na zbirališča v skladu s 
členom 5(2)(a),
– je bila prinesena distributerjem v skladu 
s členom 5 (2)(b),
– ki so jo ločeno zbrali in obdelali ali 
izvozili proizvajalci ali tretje strani v 
njihovem imenu
– ali ki jo je kakor koli ločeno zbral in 
obdelal, obnovil ali izvozil na druge 
načine drug izvajalec na področju OEEO, 
vsako leto brezplačno sporočijo.
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Or. en

Obrazložitev

Države članice so odgovorne za izpolnitev ciljev zbiranja in morajo poročati o količinah 
OEEO, zbrane in obdelane v skladu s členom 16(5), vključno s količinami OEEO, 
pripravljene za ponovno uporabo. Zato je pomembno, da se poroča o vseh ločeno zbranih 
količinah, vključno s količinami, ki so jih zbrali izvajalci na področju OEEO, ki niso 
proizvajalci ali njihovi tretji pogodbeniki. Na ta način bo lažje spremljati tokove odpadkov.

Predlog spremembe 144
José Manuel Fernandes

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice bi morale letno 
sporočati:
– količino OEEO, ki je v državi članici 
nastala v predhodnem letu, po skupni 
metodologiji iz točke 3,
– količino OEEO, zbrane v državi članici 
v predhodnem letu,
– količino OEEO, ki je bila dana na trg v 
predhodnem letu, in količino OEEO, ki je 
prišla v državo članico in odšla iz nje,
– ocenjeno količino OEEO, ki v 
predhodnem letu ni bila pravilno 
obdelana ali je bila odložena na 
odlagališčih ali nezakonito izvožena. 

Or. en

Obrazložitev

Države članice bi morale v čim večji meri dopolniti svoje podatke z drugimi elementi, na 
primer o OEEO, s katero niso pravilno ravnali (odložena na odlagališčih, odvržena in 
nezakonito izvožena).
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Predlog spremembe 145
Richard Seeber

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice letno sporočajo 
Komisiji:
– količino OEEO, ki je v državi članici 
nastala v predhodnem letu, po skupni 
metodologiji iz točke 3,
– količino OEEO, zbrane v državi članici 
v predhodnem letu,
– količino EEO, ki je bila dana na trg v 
predhodnem letu, in/ali količino EEO, ki 
je prišla v državo članico in odšla iz nje,
– ocenjeno količino OEEO, ki v 
predhodnem letu ni bila pravilno 
obdelana ali je bila odložena na 
odlagališčih ali nezakonito izvožena. 

Or. en

Predlog spremembe 146
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice letno sporočajo 
Komisiji:
– količino OEEO, ki je v državi članici 
nastala v predhodnem letu, po skupni 
metodologiji iz točke 3,
– količino OEEO, zbrane v državi članici 
v predhodnem letu,
– količino EEO, ki je bila dana na trg v 
predhodnem letu, in/ali količino EEO, ki 
je prišla v državo članico in odšla iz nje,
– ocenjeno količino OEEO, ki v 
predhodnem letu ni bila pravilno 
obdelana ali je bila odložena na 
odlagališčih ali nezakonito izvožena. 
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Or. en

Obrazložitev

Države članice bi morale spremljati tokove OEEO in o tem vsako leto poročati. Komisiji bodo 
sporočale: količine zbrane OEEO, količine EEO, ki je bila dana na trg, in količine OEEO, ki je 
bila obdelana po različnih poteh.

Izvedle bodo tudi študijo za oceno količine OEEO, ki bo ocenjena po zbiranju podatkov o skupni 
teži OEEO, ki nastane vsako leto.

To bi morali dopolnjevati še drugi koristni podatki, na primer o OEEO, s katero so nepravilno 
ravnali.

Predlog spremembe 147
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Jo Leinen, Justas Vincas 
Paleckis, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Mihailis Tremopulos (Michail Tremopoulos)

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a.) Države članice letno sporočajo 
Komisiji:
– količino OEEO, ki je v državi članici 
nastala v predhodnem letu, po skupni 
metodologiji iz točke 3,
– količino OEEO, zbrane v državi članici 
v predhodnem letu,
– količino EEO, ki je bila dana na trg v 
predhodnem letu, in/ali količino EEO, ki 
je prišla v državo članico in odšla iz nje,
– ocenjeno količino OEEO, ki v 
predhodnem letu ni bila pravilno 
obdelana ali je bila odložena na 
odlagališčih ali nezakonito izvožena. 

Or. en

Obrazložitev

Za jasen pregled na tokom EEO in OEEO na ravni Skupnosti in za odkrivanje vrzeli v 
spremljanju je pomembno, da države članice zbirajo podatke o različnih stopnjah v 
življenjskem ciklu EEO in o tem, kako se EEO giblje čez meje.
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Predlog spremembe 148
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Določi se skupna metodologija za 
izračun skupne teže električne in 
elektronske opreme, ki se daje na 
nacionalni trg.

3. Najkasneje do 31. julija se določi 
skupna metodologija za izračun skupne 
teže električne in elektronske opreme, ki se 
daje na nacionalni trg.

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev pravne varnosti in za uveljavitev skupne metodologije so potrebni zavezujoči 
roki.

Predlog spremembe 149
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Jo Leinen, Justas Vincas 
Paleckis, Vittorio Prodi, Karin Kadenbach, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Mihailis 
Tremopulos (Michail Tremopoulos), Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov 
Panayotov)

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Določi se skupna metodologija za 
izračun skupne teže električne in 
elektronske opreme, ki se daje na 
nacionalni trg.

3. Do leta 2014 se določi skupna 
metodologija za določitev količine OEEO 
(v teži in enotah), ki nastane po 
posameznih državah članicah.

Or. en

Obrazložitev

Da bi lahko primerjali, kako se države članice razvijajo in do katere mere so cilji doseženi, 
mora biti osnova ciljev skupna metodologija. To bo omogočilo tudi enake konkurenčne pogoje 
med državami članicami.
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Predlog spremembe 150
Karl-Heinz Florenz

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Določi se skupna metodologija za 
izračun skupne teže električne in 
elektronske opreme, ki se daje na 
nacionalni trg.

3. Da se zagotovi delovanje učinkovitih 
sistemov zbiranja, Komisija z delegiranimi 
akti v skladu s členi 18a, 18b in 18c 
sprejme skupno metodologijo za izračun 
skupne teže električne in elektronske 
opreme, ki se daje na nacionalni trg.

Ta ukrep, namenjen spreminjanju 
nebistvenih določb te direktive z njenim 
dopolnjevanjem, se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 18(3).

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe povezuje nekdanji tako imenovani postopek komitologije z novim 
postopkom iz člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Predlog spremembe 151
Richard Seeber

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Določi se skupna metodologija za 
izračun skupne teže električne in 
elektronske opreme, ki se daje na 
nacionalni trg.

3. Do leta 2012 se določi skupna 
metodologija za določitev količine OEEO, 
ki nastane po posameznih državah 
članicah, po teži.

Or. en
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Predlog spremembe 152
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Določi se skupna metodologija za 
izračun skupne teže električne in 
elektronske opreme, ki se daje na 
nacionalni trg.

3. Do leta 2014 se določi skupna 
metodologija za določitev količine OEEO 
(v teži in enotah), ki nastane po 
posameznih državah članicah.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnitev glede roka in namena.

Predlog spremembe 153
Chris Davies

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Določi se skupna metodologija za 
izračun skupne teže električne in 
elektronske opreme, ki se daje na 
nacionalni trg.

3. Do leta 2014 se določi skupna 
metodologija za določitev količine OEEO 
(v teži in enotah), ki nastane po 
posameznih državah članicah.

Or. en

Obrazložitev

Potrebna je jasna metodologija.
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Predlog spremembe 154
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Evropski parlament in Svet na podlagi 
poročila Komisije, ki mu je priložen 
predlog, če je to ustrezno, najkasneje do 
31. decembra 2012 ponovno proučita 
stopnjo zbiranja in ciljni datum iz odstavka 
1, tudi z namenom določitve možnega 
ločenega cilja za zbiranje opreme za 
hlajenje in zamrzovanje.

4. Evropski parlament in Svet na podlagi 
poročila Komisije, ki mu je priložen 
predlog, če je to ustrezno, najkasneje do 
31. decembra 2012 ponovno proučita cilj 
zbiranja in ciljni datum iz odstavka 1, tudi 
z namenom določitve možnih ločenih 
ciljev zbiranja, zlasti za opremo, ki 
vsebuje snovi, ki tanjšajo ozonski plašč 
ali povzročajo globalno segrevanje, na 
primer naprave za hlajenje in 
zamrzovanje, ter majhne naprave (tudi 
igrače in naprave na baterije ali 
akumulatorje) in naprave, ki vsebujejo 
živo srebro, na primer fluorescenčne 
sijalke.

Or. en

Obrazložitev

Za manjše naprave in tokove najnevarnejših odpadkov bi morali veljati posebni cilji zbiranja.

Odpadki iz zamrzovalnih in hladilnih naprav, pa tudi živosrebrna svetila, bi morali imeti
zaradi svoje nevarne vsebine posebne cilje. Manjše naprave in tokovi svetil bi morali imeti 
posebne cilje, da bi jih zbirali ločeno od odlagališč, saj je velika nevarnost, da bodo te 
naprave še naprej najverjetneje odložene v zbiralnikih z drugimi splošnimi gospodinjskimi 
odpadki

Predlog spremembe 155
José Manuel Fernandes

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Evropski parlament in Svet na podlagi 
poročila Komisije, ki mu je priložen 
predlog, če je to ustrezno, najkasneje do 
31. decembra 2012 ponovno proučita 

4. Evropski parlament in Svet na podlagi 
poročila Komisije, ki mu je priložen 
predlog, če je to ustrezno, najkasneje do 
31. decembra 2012 ponovno proučita 
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stopnjo zbiranja in ciljni datum iz odstavka 
1, tudi z namenom določitve možnega 
ločenega cilja za zbiranje opreme za 
hlajenje in zamrzovanje.

stopnjo zbiranja in ciljni datum iz odstavka 
1, tudi z namenom določitve možnega 
ločenega cilja za zbiranje, zlasti opreme, ki 
vsebuje snovi, ki tanjšajo ozonski plašč ali 
povzročajo globalno segrevanje, na 
primer naprave za hlajenje in 
zamrzovanje, ter majhne naprave (tudi 
igrače in naprave na baterije ali 
akumulatorje) in naprave, ki vsebujejo 
živo srebro, na primer fluorescenčne 
sijalke.

Or. en

Obrazložitev

Odpadki iz zamrzovalnih in hladilnih naprav, pa tudi živosrebrna svetila, bi morali biti zaradi 
svoje nevarne vsebine posebej ovrednoteni. Sicer je velika nevarnost, da bodo te naprave še 
naprej najverjetneje odložene v zbiralnikih z drugimi splošnimi gospodinjskimi odpadki.

Predlog spremembe 156
Julie Girling

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Evropski parlament in Svet na podlagi 
poročila Komisije, ki mu je priložen 
predlog, če je to ustrezno, najkasneje do 
31. decembra 2012 ponovno proučita 
stopnjo zbiranja in ciljni datum iz odstavka 
1, tudi z namenom določitve možnega 
ločenega cilja za zbiranje opreme za 
hlajenje in zamrzovanje.

4. Evropski parlament in Svet na podlagi 
poročila Komisije, ki mu je priložen 
predlog, če je to ustrezno, najkasneje do 
31. decembra 2012 ponovno proučita cilj
zbiranja in ciljni datum iz odstavka 1, tudi 
z namenom določitve možnih ločenih ciljev 
za zbiranje opreme, ki spada v prilogo 1 
direktive 20xx/xx/ES (RoHS), zlasti 
opreme za hlajenje in zamrzovanje ter 
svetil, ki vsebujejo živo srebro.

Or. en

Obrazložitev

Za manjše naprave in tokove najnevarnejših odpadkov bi morali veljati posebni cilji zbiranja. 
Če najmanjše naprave ne bodo posebej obravnavane, je velika nevarnost, da bodo 
najverjetneje še naprej odložene v zbiralnikih z drugimi splošnimi gospodinjskimi odpadki. 
Priložnost za določitev posebnih ciljev za druge kategorije OEEO bi bilo treba ohraniti za 
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primer, da bi posamezni cilji za druge kategorije naprav pripomogli k boljšemu varstvu 
okolja.

Predlog spremembe 157
Mihailis Tremopulos (Michail Tremopoulos)

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Evropski parlament in Svet na podlagi 
poročila Komisije, ki mu je priložen 
predlog, če je to ustrezno, najkasneje do 
31. decembra 2012 ponovno proučita 
stopnjo zbiranja in ciljni datum iz odstavka 
1, tudi z namenom določitve možnega 
ločenega cilja za zbiranje opreme za 
hlajenje in zamrzovanje.

4. Evropski parlament in Svet na podlagi 
poročila Komisije, ki mu je priložen 
predlog, če je to ustrezno, najkasneje do 
31. decembra 2012 ponovno proučita 
stopnjo zbiranja in ciljni datum iz odstavka 
1, tudi z namenom določitve možnega 
ločenega cilja za zbiranje opreme za 
hlajenje in zamrzovanje ter svetil, ki 
vsebujejo živo srebro, in majhnih naprav.

Or. en

Obrazložitev

Živosrebrna svetila prinašajo tveganje za zdravje in okolje. Za svetila v nobeni državi članici 
še niso dosegli visoke stopnje zbiranja, saj so precej lahka. Zaradi tega in upoštevaje okoljske 
zahteve bi bilo treba pri tovrstnih svetilih razmisliti o posebnem cilju zbiranja. Enako bi 
moralo veljati za manjše naprave, ki pogosto vsebujejo nevarne snovi, pa vendar vse 
prepogosto končajo v toku splošnih odpadkov.

Predlog spremembe 158
Chris Davies

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Evropski parlament in Svet na podlagi 
poročila Komisije, ki mu je priložen 
predlog, če je to ustrezno, najkasneje do 
31. decembra 2012 ponovno proučita 
stopnjo zbiranja in ciljni datum iz odstavka 
1, tudi z namenom določitve možnega 
ločenega cilja za zbiranje opreme za 

4. Evropski parlament in Svet na podlagi 
poročila Komisije, ki mu je priložen 
predlog, če je to ustrezno, najkasneje do 
31. decembra 2012 ponovno proučita 
stopnjo zbiranja in ciljni datum iz odstavka 
1, tudi z namenom določitve možnega 
ločenega cilja za zbiranje, zlasti opreme, ki 
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hlajenje in zamrzovanje. vsebuje snovi, ki tanjšajo ozonski plašč ali 
povzročajo globalno segrevanje, na 
primer naprave za hlajenje in 
zamrzovanje, ter majhne naprave (tudi 
igrače in naprave na baterije ali 
akumulatorje) in naprave, ki vsebujejo 
živo srebro, na primer fluorescenčne 
sijalke.

Or. en

Obrazložitev

Za proizvode, ki vsebujejo nevarne snovi, so potrebni ločeni cilji zbiranja.

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

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Evropski parlament in Svet na podlagi 
poročila Komisije, ki mu je priložen 
predlog, če je to ustrezno, najkasneje do 
31. decembra 2012 ponovno proučita 
stopnjo zbiranja in ciljni datum iz odstavka 
1, tudi z namenom določitve možnega 
ločenega cilja za zbiranje opreme za 
hlajenje in zamrzovanje. 

4. Evropski parlament in Svet na podlagi 
poročila Komisije, ki mu je priložen 
predlog, če je to ustrezno, najkasneje do 
31. decembra 2012 ponovno proučita cilj 
zbiranja in ciljni datum iz odstavka 1, tudi 
z namenom določitve možnih ločenih ciljev 
zbiranja, zlasti za opremo, ki vsebuje 
snovi, ki tanjšajo ozonski plašč ali 
povzročajo globalno segrevanje, na 
primer naprave za hlajenje in 
zamrzovanje, ter naprave, ki vsebujejo 
živo srebro, na primer fluorescenčne 
sijalke, in majhne naprave (tudi igrače in 
naprave na baterije ali akumulatorje).

Or. en

Obrazložitev

Naprave za hlajenje in zamrzovanje, živosrebrna svetila in manjše naprave, kot so igrače, 
mobilni telefoni, prenosniki itd., vsebujejo nevarne snovi in/ali redke surovine. Zaradi okolja 
in zdravja ter za smotrno ravnanje z viri so tu upravičeni ločeni cilji zbiranja, ki bi jih morali 
v področju uporabe te direktive začeti uporabljati prej kot za druge naprave.
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Predlog spremembe 160
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da se vsa 
ločeno zbrana OEEO obdela .

1. Države članice zagotovijo, da se vsa 
ločeno zbrana OEEO obdela . Komisija 
nadaljuje oblikovanje usklajenih 
standardov za zbiranje, obdelavo in 
recikliranje OEEO, zlasti s pomočjo 
Evropskega odbora za standardizacijo, 
zato da bodo usklajeni standardi 
oblikovani v dvanajstih mesecih po 
začetku veljavnosti te direktive.

Standardi bodo določeni z uporabo metod, 
ki se izdelajo za preverjanje značilnosti 
proizvodov ob koncu njihove uporabne 
dobe, pri čemer se upoštevajo demontaža, 
uporabnost in zmanjšanje prisotnosti 
nevarnih snovi.

Prepovedane bodo dejavnosti organizacij, 
ki niso registrirane ali niso pridobile 
dovoljenja in se jih zato ne preverja.

Or. de

Obrazložitev

Eden od ciljev direktive je zaustaviti nezakonito trgovino in izvoz OEEO. Zato mora biti 
jasno, da lahko pri ureditvi zbiranja in predelave sodelujejo samo organizacije, ki so del 
uradne verige.
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Predlog spremembe 161
Chris Davies

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da se vsa 
ločeno zbrana OEEO obdela.

1. Države članice zagotovijo, da se vsa 
ločeno zbrana OEEO obdela. Komisija 
spodbuja razvoj usklajenih standardov za 
zbiranje, obdelavo in recikliranje OEEO, 
zlasti s pomočjo Evropskega odbora za 
standardizacijo. Sklicevanje na tovrstne 
usklajene standarde se objavi v Uradnem 
listu Evropskih skupnosti in se redno 
posodablja.

Or. en

Obrazložitev

Komisija bi morala spodbujati razvoj standardov.

Predlog spremembe 162
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da se vsa 
ločeno zbrana OEEO obdela.

1. Države članice zagotovijo, da se vsa 
ločeno zbrana OEEO obdela. Komisija 
nadaljuje razvoj usklajenih standardov za 
zbiranje, obdelavo in recikliranje OEEO, 
ki morajo biti na voljo 12 mesecev po 
začetku veljavnosti te direktive, zlasti z 
ustrezno pomočjo Evropskega odbora za 
standardizacijo. Standardi zajemajo 
metode za ovrednotenje značilnosti ob 
koncu življenjske dobe proizvodov, kakor 
je zahtevano v členu 4, med drugim 
težavnosti razstavljanja, pridobitve redkih 
strateških surovin, možnosti recikliranja 
in zmanjševanja emisij nevarnih snovi.
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Or. en

Obrazložitev

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

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

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da se vsa 
ločeno zbrana OEEO obdela.

1. Države članice zagotovijo, da se vsa 
ločeno zbrana OEEO obdela v skladu s 
hierarhijo ravnanja z odpadki, določeni v
Direktivi 2008/98/ES. Da se da prednost 
ponovni uporabi, je treba odpadno 
opremo pred vsakršno obdelavo 
pregledati, da se ugotovi, ali so oprema ali 
njeni sestavni deli ponovno uporabni. 
Pregled morajo izvesti akreditirani centri 
za popravilo in ponovno uporabo, 
ustanovljeni v skladu s členom 11.1 in 
prilogo VI Direktive 2008/98/ES, ali 
drugo usposobljeno osebje.

Or. en

Obrazložitev

Bistveno je, da se pri zbiranju in obdelavi OEEO uporabijo najboljše razpoložljive 
tehnologije, pa tudi, da sta skladna s hierarhijo ravnanja z odpadki iz okvirne direktive o 
odpadkih (2008/98/ES). V skladu s to hierarhijo bi morala biti prednostna naloga, da se 
ločeno zbrana OEEO pripravi za ponovno uporabo, če pa ni več uporabna, da se obdela za 
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recikliranje, energetsko predelavo ali odstranitev. Ustrezen ukrep je tudi, da se preveri, ali se 
da oprema ponovno uporabiti. Da bi se to ustrezno izvajalo, bi morali obrati za obdelavo 
uporabiti ustrezno usposobljeno osebje ali preverjanje in razvrščanje prepustiti 
akreditiranemu centru za ponovno uporabo.

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

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Komisija v 12 mesecih po začetku 
veljavnosti te direktive razvije usklajene 
standarde za zbiranje, obdelavo in 
recikliranje OEEO, nalogo pa opravi 
Evropski odbor za standardizacijo. 
Standardi zajemajo metode za 
ovrednotenje značilnosti ob koncu 
življenjske dobe proizvodov, kakor je 
zahtevano v členu 4, zlasti težavnosti 
razstavljanja, možnosti recikliranja in 
zmanjševanja emisij nevarnih snovi.

Or. en

Obrazložitev

Glede tega, kako učinkovito pri recikliranju se ravna z viri, so razlike. Različni standardi 
povzročajo motnje v konkurenci, zato potrebujemo enake konkurenčne pogoje. Novi standardi 
se ne bi smeli nanašati zgolj na obstoječo prakso recikliranja, pač pa bi morali pri 
proizvodih, ki se jim je iztekla življenjska doba, spodbuditi okoljsko primerno zasnovo. Pri 
tem bi bili uporabni standard e-Stewards za odgovorno recikliranje in ponovno uporabo 
električne in elektronske opreme (e-Stewards Standard for Responsible Recycling and Reuse 
of EE®), standardi oznake WEEE in priporočila za določbe o standardih v vodniku CEN za 
obravnavanje okoljskih vprašanj pri standardih proizvodov ob koncu življenjske dobe (Ed. 
3/11/2008).
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Predlog spremembe 165
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Obdelava poleg odstranitve vseh 
tekočin vključuje tudi ročno, mehansko, 
kemično ali metalurško obdelavo, pri 
kateri se nevarne snovi, pripravki in 
sestavni deli izločijo v čim zgodnejši fazi 
procesa obdelave in kolikor je tehnično le 
mogoče. Takšen proces izločanja se izvede 
pred izvedbo drugih procesov obdelave, ob 
koncu katerih bi se lahko nevarne snovi 
razpršile. Mletje ne šteje za izločanje.

Or. de

Obrazložitev

Mletje ni primerna oblika obdelave za ločevanje nevarnih snovi in njihovo ustrezno obdelavo.

Predlog spremembe 166
Chris Davies

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Obdelava kar najbolj poveča 
pridobivanje strateških surovin iz člena 3.

Or. en

Obrazložitev

Neustrezno recikliranje električne in elektronske odpadne opreme povzroča veliko izgubljanje 
strateških surovin. Obdelavo bi bilo treba razširiti tako, da bi omogočili vračanje, s tem pa 
zanesljivo oskrbo s tovrstnimi surovinami.
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Predlog spremembe 167
Karl-Heinz Florenz

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Priloga II se lahko spremeni, z 
namenom da se vključijo druge tehnologije 
obdelave, ki zagotavljajo najmanj enako 
raven varstva zdravja ljudi in okolja. 

Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju 
nebistvenih določb te direktive z njenim 
dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 18(3). Komisija prioritetno oceni, ali 
je treba spremeniti navedbe glede plošč s 
tiskanim vezjem v prenosnih telefonih in 
prikazovalnikov s tekočimi kristali.

4. Zato, da se vključijo druge tehnologije 
obdelave, ki zagotavljajo najmanj enako 
raven varstva zdravja ljudi in okolja 
Komisija z delegiranimi akti v skladu s 
členi 18a, 18b in 18c sprejme prilagoditve 
k prilogi II. Komisija prednostno oceni, ali 
je treba spremeniti navedbe glede plošč s 
tiskanim vezjem v prenosnih telefonih in 
prikazovalnikov s tekočimi kristali.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe povezuje nekdanji tako imenovani postopek komitologije z novim 
postopkom iz člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Predlog spremembe 168
Corinne Lepage

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da vsaka 
ustanova ali podjetje, ki izvaja dejavnosti 
obdelave, dobi dovoljenje od pristojnih 
organov v skladu s členom 23 Direktive 
2008/xx/ES o odpadkih.

1. Države članice zagotovijo, da je vsaka 
ustanova ali podjetje, ki izvaja dejavnosti 
obdelave, registrirano ali pridobi
dovoljenje od pristojnih organov v skladu s 
členom 23 Direktive 2008/xx/ES o 
odpadkih. Dejavnosti neregistriranih 
izvajalcev in izvajalcev brez dovoljenja se 
prepovedo.

Or. en
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Obrazložitev

Člen je namenjen zagotovitvi zbiranja in obdelave OEEO po uradnih poteh. Prepoved
dejavnosti na področju OEEO za vse nepotrjene akterje v uradno priznani verigi odpadkov bi 
omogočila ustrezen nadzor in izvrševanje držav članic.

Predlog spremembe 169
Chris Davies

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. OEEO, izvožena iz Skupnosti v skladu z 
Uredbo (ES) št. 1013/2006 o pošiljkah 
odpadkov in Uredbo Komisije (ES) št. 
1418/2007 z dne 29. novembra 2007 glede 
izvoza nekaterih odpadkov za predelavo iz 
Priloge III ali IIIA k Uredbi (ES) št. 
1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta 
v nekatere države, za katere se Sklep 
OECD o nadzoru prehoda odpadkov preko 
meja ne uporablja, se šteje, da izpolnjuje 
obveznosti in cilje člena 11 te direktive
samo, če izvoznik lahko dokaže, da se je 
obdelava izvedla pod pogoji, ki so 
enakovredni zahtevam iz te direktive.

2. OEEO, izvožena iz Skupnosti v skladu z 
Uredbo (ES) št. 1013/2006 o pošiljkah 
odpadkov in Uredbo Komisije (ES) št. 
1418/2007 z dne 29. novembra 2007 glede 
izvoza nekaterih odpadkov za predelavo iz 
Priloge III ali IIIA k Uredbi (ES) št. 
1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta 
v nekatere države, za katere se Sklep 
OECD o nadzoru prehoda odpadkov preko 
meja ne uporablja, se izvozi samo, če 
izvoznik lahko dokaže, da se je predelava
izvedla pod pogoji, ki so enakovredni 
zahtevam iz te direktive, zlasti iz prilog II 
in III.

Or. en

Obrazložitev

Predlog Komisije, naj za pošiljke OEEO ne velja več izpolnjevanje pogojev za predelavo v 
skladu z direktivo, pač pa naj se izvoz OEEO poveže zgolj z izpolnjevanjem pogojev med 
obdelavo, pomeni korak nazaj. Predelava odpadkov mora biti vedno skladna s standardi, 
določenimi v direktivi, zunaj in znotraj meja Skupnosti.
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Predlog spremembe 170
Chris Davies

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice ne dovolijo pošiljanja 
električne in elektronske opreme, 
namenjene za ponovno uporabo, razen če 
je znani posameznik ali znano podjetje 
potrdilo, da oprema normalno deluje, in 
če je na opremi ustrezno oznaka o tem.

Or. en

Obrazložitev

Ogromne količine OEEO v obupnem stanju se pošljejo v tujino za razgradnjo z izgovorom, da 
naprave še delujejo in da so namenjene za ponovno uporabo. Zahteva, da se naprave za 
ponovno uporabo posamično označijo, ali delujejo, bo zmanjšala nezakonite pošiljke in 
olajšala pregon kršiteljev.

Predlog spremembe 171
Karl-Heinz Florenz

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Določijo se podrobna pravila za 
izvajanje odstavkov 1 in 2, zlasti merila za 
ocenjevanje enakovrednih pogojev. 

3. Da se ob enakovredni ravni varstva 
omogočijo dejavnosti obdelave zunaj
Skupnosti , Komisija z delegiranimi akti v 
skladu s členi 18a, 18b in 18c sprejme 
podrobna pravila za odstavka 1 in 2, zlasti 
merila za ocenjevanje enakovrednih 
pogojev.

Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju 
nebistvenih določb te direktive z njenim 
dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 18(3).

Or. en
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Obrazložitev

Predlog spremembe povezuje nekdanji tako imenovani postopek komitologije z novim 
postopkom iz člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije.


