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Изменение 77
Jill Evans

Предложение за директива
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Договора за 
създаване на Европейската общност, 
и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, и по-специално член 114 от него,

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение привежда правното основание в съответствие с промените, 
въведени от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Изменение 78
Jill Evans

Предложение за директива
Позоваване 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

в съответствие с процедурата по член 
251 от Договора,

в съответствие с процедурата по член 
294 от Договора,

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение привежда правното основание в съответствие с промените, 
въведени от Договора за функционирането на Европейския съюз.
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Изменение 79
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Åsa Westlund

Предложение за директива
Съображение 3a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) В проучването, възложено от 
Комисията, относно опасни 
вещества в електрическото и 
електронното оборудване горещо се 
препоръча да се прекрати постепенно 
употребата на бромоорганичните и 
хлороорганичните съединения поради 
потенциала им да образуват 
полибромирани и полихлорирани 
диоксини и фурани по време на 
операции за третиране на 
отпадъците и се отдава приоритет 
на постепенното прекратяване на 
употребата на PVC пред 
избирателните мерки на управление 
на риска за гарантиране на 
намаленото отделяне на PVC, на 
неговите добавки и на опасни 
продукти от горенето. То също така 
препоръчва етикетиране относно 
берилий във вид на метал и берилиев 
оксид, както и доброволно 
прекратяване на употребата на 
няколко други проучвани вещества, 
придружено от наблюдение на пазара.

Or. en

Обосновка

Следва да има позоваване на препоръките на Öko-Institut и различните предлагани от 
тях варианти, като се отразява фактът, че предложенията надхвърлят границите 
на препоръките за включване на вещества в приложение ІV.
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Изменение 80
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Предложение за директива
Съображение 3б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) В науката съществува 
несигурност във връзка с 
безопасността на наноматериалите 
за човешкото здраве и околната 
среда; няма международно 
съгласувано определение за 
наноматериал, нито договорени на 
международно равнище насоки за 
извършване на изпитвания. На 28-29 
септември 2005 г. Научният комитет 
на Комисията по възникващи и 
идентифицирани нови здравни 
рискове (НКВИНЗР) прие становище 
относно нанотехнологиите, като 
заключи, че „съществуващите 
токсикологични и екотоксикологични 
методи може би са недостатъчни за 
справянето с проблемите, възникващи 
във връзка с наночастиците“. Налице 
са все повече научни доказателства, 
че някои карбонови нанотръби може 
да имат въздействие, подобно на 
азбестовите влакна, и поради тази 
причина да водят до сериозни 
последствия за човешкото здраве. 
Същото важи и за частиците 
наносребро, които могат да се 
отделят в околната среда и да 
окажат сериозно въздействие върху 
почвите, водните и сухоземните 
организми.

Or. en

Обосновка

След научноизследователски проект през 2009 г. относно възникващите 
нанотехнологии беше направен изводът, че на пазара се предлагат около 807 
продукта, съдържащи наноматериали, някои от които ЕЕО. Сред нанотоксиколозите 
съществува общо съгласие, че има действителни рискове от сериозни последици за 
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здравето и околната среда и че следователно са необходими предпазни мерки по 
отношение на наноматериалите. Настоящото изменение е свързано с измененията 
към член 4, параграф 1, буква б) (нова), където се предлага етикетиране във връзка с 
наносреброто и карбоновите нанотръби.

Изменение 81
Chris Davies

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Веществата, обхванати от 
настоящата директива, са добре 
проучени научно и оценени и са били 
обект на различни мерки на ниво 
Общност и на национално ниво.

(6) Веществата, обхванати от 
настоящата директива, следва да бъдат
добре проучени научно и оценени, 
преди да се установят ограничения и 
да станат обект на различни мерки на 
ниво Общност и на национално ниво.

Or. en

Обосновка

Оценяването на веществата, изброени в приложение ІІІ, все още не е приключило.

Изменение 82
Oreste Rossi

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Веществата, обхванати от 
настоящата директива, са добре 
проучени научно и оценени и са били
обект на различни мерки на ниво 
Общност и на национално ниво.

(6) Веществата, обхванати от 
настоящата директива, следва да бъдат
добре проучени научно и оценени, 
преди да се установят ограничения и 
да станат обект на различни мерки на 
ниво Общност и на национално ниво.

Or. en
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Обосновка

Предстои оценяване на веществата, изброени в приложение ІІІ, което следва да бъде 
подробно; този процес обаче още не е приключил.

Изменение 83
Holger Krahmer

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Веществата, обхванати от 
настоящата директива, са добре 
проучени научно и оценени и са били 
обект на различни мерки на ниво 
Общност и на национално ниво.

(6) Веществата, обхванати от 
настоящата директива, са отчасти 
добре проучени научно и оценени и са 
били обект на различни мерки на ниво 
Общност и на национално ниво – част 
от този процес все още предстои да 
бъде завършен, преди да се вземат 
решения относно възможни 
ограничения и/или други мерки.

Or. en

Обосновка

Научната работа, спомената от Комисията, все още не е приключила за всички 
вещества, най-вече за тези в приложение ІІІ, които предстои да бъдат оценени.

Изменение 84
Julie Girling

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Веществата, обхванати от 
настоящата директива, са добре 
проучени научно и оценени и са били 
обект на различни мерки на ниво 
Общност и на национално ниво.

(6) Веществата, обхванати от 
настоящата директива, са добре 
проучени научно и оценени и са били 
обект на различни мерки на ниво 
Общност и на национално ниво. 
Веществата, изброени в приложение 
ІІІ, следва да бъдат добре проучени 
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научно и оценени, преди да се 
установяват ограничения.

Or. en

Обосновка

Предстои оценяване на веществата, изброени в приложение ІІІ, което следва да бъде 
подробно; този процес обаче още не е приключил.

Изменение 85
Chris Davies

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Предвидените в настоящата 
директива мерки вземат под внимание 
съществуването на международни 
указания и препоръки и са базирани на 
оценка на наличната научна и 
техническа информация. Мерките са 
необходими за постигане на избраното
ниво на защита за здравето на човека, 
здравето на животните и околната 
среда, като се имат предвид рисковете, 
които липсата на тези мерки вероятно 
би предизвикала в Общността. Мерките 
трябва да бъдат под контрол и, ако е 
необходимо, да бъдат коригирани, като 
се вземе под внимание наличната 
научна и техническа информация.

(7) Предвидените в настоящата 
директива мерки вземат под внимание 
съществуването на международни 
указания и препоръки и са базирани на 
оценка на наличната научна и 
техническа информация. Мерките са 
необходими за постигане на избраното 
ниво на защита за здравето на човека, 
здравето на животните и околната 
среда, като се имат предвид рисковете, 
които липсата на тези мерки вероятно 
би предизвикала в Общността. Мерките 
трябва да бъдат под контрол и, ако е 
необходимо, да бъдат коригирани, като 
се вземе под внимание наличната 
научна и техническа информация. По-
специално, приоритетно следва да се 
разгледат рисковете за човешкото 
здраве и околната среда, 
произтичащи от употребата на 
веществата, изброени в приложение 
XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006, 
като се обърне особено внимание на 
Хексабромоциклододекан (HBCDD), 
Бис (2-етилхексил) фталат, Бутил 
бензил фталат (BBP) и 
Дибутилфталат (DBP).
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Or. en

Обосновка

Вещества, във връзка с които е било изразено безпокойство от различни органи.

Изменение 86
Holger Krahmer

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Предвидените в настоящата 
директива мерки вземат под внимание 
съществуването на международни 
указания и препоръки и са базирани на 
оценка на наличната научна и 
техническа информация. Мерките са 
необходими за постигане на избраното 
ниво на защита за здравето на човека, 
здравето на животните и околната 
среда, като се имат предвид рисковете, 
които липсата на тези мерки вероятно 
би предизвикала в Общността. Мерките 
трябва да бъдат под контрол и, ако е 
необходимо, да бъдат коригирани, като 
се вземе под внимание наличната 
научна и техническа информация.

(7) Предвидените в настоящата 
директива мерки вземат под внимание 
съществуването на международни 
указания и препоръки и са базирани на 
оценка на наличната научна и 
техническа информация. Мерките са 
необходими за постигане на избраното 
ниво на защита за здравето на човека, 
здравето на животните и околната 
среда, като се имат предвид рисковете, 
които липсата на тези мерки вероятно 
би предизвикала в Общността. Мерките 
трябва да бъдат под контрол и, ако е 
необходимо, да бъдат коригирани, като 
се вземе под внимание наличната 
научна и техническа информация. По-
специално, приоритетно следва да се 
разгледат рисковете за човешкото 
здраве и околната среда, 
произтичащи от употребата на 
веществата, изброени в приложение 
XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006, 
като се обърне особено внимание на 
Хексабромоциклододекан (HBCDD), 
Бис (2-етилхексил) фталат, Бутил 
бензил фталат (BBP) и 
Дибутилфталат (DBP).

Or. en

Обосновка

Свързано с изменението към приложение IІІ.
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Изменение 87
Chris Davies

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) След като научните данни са в 
наличност и като се вземе под внимание 
принципът на предпазните мерки,
забраната на други опасни вещества и 
тяхното заместване с по-благоприятни 
за околната среда алтернативи, които 
гарантират поне същото ниво на защита 
за потребителите, трябва да бъдат 
проучени , като се отдава внимание на 
съгласуваността с други законодателни 
актове на Общността, по-специално с
Регламент (ЕО) № 1907/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
18 декември 2006 година относно 
регистрацията, оценката, разрешаването 
и ограничаването на химикали 
(REACH). Особено внимание следва да 
бъде отдадено на потенциалното 
въздействие върху МСП.

(12) След като научните данни са в 
наличност, като се вземе под внимание 
принципът на предпазните мерки, 
забраната на други опасни вещества и 
тяхното заместване с по-благоприятни 
за околната среда алтернативни 
вещества или технологии, които 
гарантират поне същото ниво на защита 
за потребителите, трябва да бъдат 
проучени. За тази цел Комисията 
следва да проучи отрицателното 
въздействие на други опасни вещества 
и приложимостта на тяхното 
заместване, по-специално в края на 
експлоатационния живот на 
електрическото и електронното 
оборудване, с оглед на това, 
периодично да се представят 
законодателни предложения за 
укрепване на разпоредбите на 
настоящата директива. Това 
проучване следва да включва пълна 
оценка на въздействието с 
извършването на консултация със 
съответните заинтересовани 
страни, посочени в член 4, параграф 7. 
Проучването следва също така да 
обърне внимание на съгласуваността с 
други законодателни актове на 
Общността и на постигането на  
максимален синхрон с дейността, 
извършена съгласно Регламент (ЕО) № 
1907/2006 на Европейския парламент и 
на Съвета от 18 декември 2006 година 
относно регистрацията, оценката, 
разрешаването и ограничаването на 
химикали (REACH)1. Особено внимание 
следва да бъде отдадено на 
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потенциалното въздействие върху МСП.

Or. en

Обосновка

Допълнителни вещества с опасни характеристики следва да бъдат разгледани с оглед 
на бъдещи ограничения, но само след като е била извършена оценка на въздействието, 
както и правилно оценяване, целящо да определи дали използването на алтернативи 
ще доведе до чисти ползи за човешкото здраве и за околната среда. 

Изменение 88
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) След като научните данни са в 
наличност и като се вземе под внимание 
принципът на предпазните мерки,
забраната на други опасни вещества и 
тяхното заместване с по-благоприятни 
за околната среда алтернативи, които 
гарантират поне същото ниво на защита 
за потребителите, трябва да бъдат 
проучени , като се отдава внимание на 
съгласуваността с други законодателни 
актове на Общността, по-специално с 
Регламент (ЕО) № 1907/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
18 декември 2006 година относно 
регистрацията, оценката, разрешаването 
и ограничаването на химикали 
(REACH). Особено внимание следва да 
бъде отдадено на потенциалното 
въздействие върху МСП.

(12) След като научните данни са в 
наличност, като се вземе под внимание 
принципът на предпазните мерки, 
забраната на други опасни вещества и 
тяхното заместване с по-благоприятни 
за околната среда алтернативи, които 
гарантират поне същото ниво на защита 
за потребителите, трябва да бъдат 
проучени. Това проучване следва да 
включва пълна оценка на 
въздействието с извършването на 
консултация със съответните 
заинтересовани страни. Проучването 
следва също така да обърне внимание 
на съгласуваността с други 
законодателни актове на Общността и 
на постигането на максимален синхрон 
с дейността, извършена съгласно 
Регламент (ЕО) № 1907/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
18 декември 2006 година относно 
регистрацията, оценката, разрешаването 
и ограничаването на химикали 
(REACH). Особено внимание следва да 
бъде отдадено на потенциалното 
въздействие върху МСП.
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Or. en

Изменение 89
Françoise Grossetête, Vittorio Prodi, Pilar Ayuso, Bill Newton Dunn, Anja Weisgerber

Предложение за директива
Съображение 12a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

12а) Разработването на възобновяеми 
форми на енергия е една от основните 
цели на Европейския съюз, като 
приносът на възобновяемите 
енергийни източници за целите на 
опазването на околната среда и 
климата е от ключово значение. 
Директива 2009/28/EО от 23 април 
2009 година за насърчаване 
използването на енергия от
възобновяеми източници1 припомня, 
че следва да бъде осигурена 
последователност между посочените 
цели и останалата част от 
законодателството на Съюза в 
областта на околната среда. 

Следователно настоящата 
директива следва да не 
възпрепятства разработването на 
технологии за възобновяеми 
енергийни източници, които не 
представляват опасност за околната 
среда и са икономически изгодни, като 
фотоелектрическите слънчеви 
елементи, които следва да бъдат 
изключени от обхвата на 
настоящата директива.   Поискана 
от Комисията независима оценка на 
въздействието също препоръча 
изключването на 
фотоелектрическите слънчеви 
елементи от обхвата на настоящата 
директива. 
1 OВ  L 140, 05.06.2009 г., стр. 16.

Or. fr
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Обосновка

При преразглеждането на Директивата относно ограничението на употребата на 
определени опасни вещества следва да се постигне съответствие с целите на ЕС в 
областта на изменението на климата и следва да позволи разработването на 
устойчиви, икономически изгодни форми на енергия. Следователно от съществено 
значение е да се допусне специфично освобождаване от обхвата на настоящата 
директива, така че да се помогне на ЕС да постигне по-широките си цели по 
отношение на опазването на околната среда, сигурността на енергийните доставки и 
борбата с изменението на климата.  

Изменение 90
Chris Davies

Предложение за директива
Съображение 12a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) При предстоящия преглед на 
REACH следва да бъде извършен 
подробен анализ на добавената 
стойност на Директива 2002/95/EО 
(Директивата за ограничението на 
опасните вещества) с оглед на 
включването на тази директива в 
Регламент (EО) № 1907/2006.

Or. en

Обосновка

Дългосрочната цел следва да бъде интеграцията на REACH и Директивата за 
ограничението на опасните вещества.

Изменение 91
Julie Girling

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Изключения от изискванията за 
заместване трябва да бъдат допуснати, 

(13) Изключения от изискванията за 
заместване трябва да бъдат допуснати, 
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ако заместването не е възможно от 
научна или техническа гледна точка , 
особено предвид на положението на 
МСП,  или ако негативното влияние 
върху околната среда или здравето или 
социално-икономическите въздействия , 
причинени от заместителя, има 
вероятност да превишат ползите за 
здравето и за околната среда и 
социално-икономическите ползи от 
това заместване или ако не са осигурени 
надеждни заместители.  Заместването на 
опасни вещества в електрическо и 
електронно оборудване трябва също 
така да бъде направено по начин, 
съвместим със здравето и безопасността 
на потребителите на електрическо и 
електронно оборудване. Пускането на 
медицински изделия на пазара изисква 
процедура за оценка на съответствието 
съгласно директиви 93/42/ЕО и 
98/79/ЕО, а по тази процедура би могло 
да се наложи намеса на нотифициран 
орган, определен от компетентните 
органи на държавите-членки. Ако такъв 
нотифициран орган установи, че 
безопасността на потенциалния 
заместител при предвидената му 
употреба в медицински изделия или в 
медицински изделия за диагноза ин 
витро не е доказана, това се смята за 
очевидно отрицателно социално-
икономическо въздействие и 
отрицателно въздействие върху 
околната среда и здравето  . Следва да 
бъде възможно да се подават искания за 
освобождаване от изискванията на 
директивата на оборудване, което 
попада в обхвата на настоящата 
директива, от датата на влизането Й в 
сила, дори когато искането е преди 
действителното включване на това 
оборудване в обхвата Й.

ако заместването не е възможно от 
научна или техническа гледна точка, 
особено предвид на положението на 
МСП,  или ако негативното влияние 
върху околната среда или здравето или 
социално-икономическите въздействия, 
причинени от заместителя, има 
вероятност да превишат ползите за 
здравето или за околната среда от това 
заместване, или ако не са осигурени 
надеждни заместители. Заместването 
на опасни вещества в електрическо и 
електронно оборудване трябва също 
така да бъде направено по начин, 
съвместим със здравето и безопасността 
на потребителите на електрическо и 
електронно оборудване.  Пускането на 
медицински изделия на пазара изисква 
процедура за оценка на съответствието 
съгласно директиви 93/42/ЕО и 
98/79/ЕО, а по тази процедура би могло 
да се наложи намеса на нотифициран 
орган, определен от компетентните 
органи на държавите-членки. Ако такъв 
нотифициран орган установи, че 
безопасността на потенциалния 
заместител при предвидената му 
употреба в медицински изделия или в 
медицински изделия за диагноза ин 
витро не е доказана, това се смята за 
очевидно отрицателно социално-
икономическо въздействие и 
отрицателно въздействие върху 
околната среда и здравето  .  Следва да 
бъде възможно да се подават искания за 
освобождаване от изискванията на 
директивата на оборудване, което 
попада в обхвата на настоящата 
директива, от датата на влизането Й в
сила, дори когато искането е преди 
действителното включване на това 
оборудване в обхвата й.

Or. en
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Обосновка

И ползите за здравето, и за околната среда биха могли да обосноват необходимостта 
от освобождаване. При разглеждането на възможността за преминаване към по-
безопасни алтернативи е важно да се признае, че безопасността и надеждността не 
са вътрешно свързани.  Надеждността представлява способността на даден 
продукт постоянно да изпълнява поставените цели съгласно условията на
експлоатация в продължение на експлоатационния жизнен цикъл, докато 
безопасността е свързана със способността на даден продукт да изпълнява своите 
функции, без да има отрицателно въздействие върху физическото или психическото 
здраве на онези, които влизат във взаимодействие с него.

Изменение 92
Sabine Wils

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Изключения от изискванията за 
заместване трябва да бъдат допуснати, 
ако заместването не е възможно от 
научна или техническа гледна точка, 
особено предвид на положението на 
МСП, или ако негативното влияние 
върху околната среда или здравето или
социално-икономическите
въздействия, причинени от заместителя, 
има вероятност да превишат ползите за 
здравето и за околната среда и 
социално-икономическите ползи от 
това заместване или ако не са 
осигурени надеждни заместители. 
Заместването на опасни вещества в 
електрическо и електронно оборудване 
трябва също така да бъде направено по 
начин, съвместим със здравето и 
безопасността на потребителите на 
електрическо и електронно оборудване. 
Пускането на медицински изделия на 
пазара изисква процедура за оценка на 
съответствието съгласно директиви 
93/42/ЕО и 98/79/ЕО, а по тази 
процедура би могло да се наложи 
намеса на нотифициран орган, 
определен от компетентните органи на 

(13) Изключения от изискванията за 
заместване трябва да бъдат допуснати, 
ако заместването не е възможно от 
научна или техническа гледна точка, 
особено предвид на положението на 
МСП, или ако негативното влияние 
върху околната среда и здравето, 
причинено от заместителя, има 
вероятност да превиши ползите за 
здравето и за околната среда от това 
заместване. Заместването на опасни 
вещества в електрическо и електронно 
оборудване трябва също така да бъде 
направено по начин, съвместим със 
здравето и безопасността на 
потребителите на електрическо и 
електронно оборудване. Пускането на 
медицински изделия на пазара изисква 
процедура за оценка на съответствието 
съгласно директиви 93/42/ЕО и 
98/79/ЕО, а по тази процедура би могло 
да се наложи намеса на нотифициран 
орган, определен от компетентните 
органи на държавите-членки. Ако такъв 
нотифициран орган установи, че 
безопасността на потенциалния 
заместител при предвидената му 
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държавите-членки. Ако такъв 
нотифициран орган установи, че 
безопасността на потенциалния 
заместител при предвидената му 
употреба в медицински изделия или в 
медицински изделия за диагноза ин 
витро не е доказана, това се смята за 
очевидно отрицателно социално-
икономическо въздействие и 
отрицателно въздействие върху 
околната среда и здравето  . Следва да 
бъде възможно да се подават искания за 
освобождаване от изискванията на 
директивата на оборудване, което 
попада в обхвата на настоящата 
директива, от датата на влизането Й в 
сила, дори когато искането е преди 
действителното включване на това 
оборудване в обхвата й.

употреба в медицински изделия или в 
медицински изделия за диагноза ин 
витро не е доказана, това се смята за 
очевидно отрицателно социално-
икономическо въздействие и 
отрицателно въздействие върху 
околната среда и здравето  . Следва да 
бъде възможно да се подават искания за 
освобождаване от изискванията на 
директивата на оборудване, което 
попада в обхвата на настоящата 
директива, от датата на влизането Й в 
сила, дори когато искането е преди 
действителното включване на това 
оборудване в обхвата й.

Or. de

Обосновка

Употребата на вещества, забранени в съответствие с настоящата директива 
представлява опасност за хората и околната среда. Социално-икономическите 
аспекти са важни, но не надделяват над съображенията относно опасностите за 
хората и околната среда, причинени от въпросните опасни вещества. В настоящото 
съображение се отчита специфичното положение на МСП. 

Изменение 93
Bogusław Sonik

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Случаите, в които забраната не се 
прилага за определени материали или 
компоненти, следва да бъдат с 
ограничен обхват, за да се постигне 
постепенно прекратяване на употребата 
на опасни вещества в електрическото и 
електронното оборудване, при 
положение че употребата им в такова 

(14) Случаите, в които забраната не се 
прилага за определени материали или 
компоненти, следва да бъдат класирани 
в научни и технически изключения. 
Те следва да бъдат ясно определени 
въз основа на вида им. Освобождаване 
за вид, за който се посочва, че е 
невъзможно или техническо трудно 
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оборудване следва да може да се 
избягва.

да се използва заместващ продукт, 
следва да подлежи на преразглеждане 
на всеки пет години.  Освобождаване 
за вид, за който се посочва, че при 
даденото приложение физико 
химическите свойства на елемент 
или материал не могат да бъдат 
заменени със заместващ продукт, 
следва да подлежи на преразглеждане 
на всеки десет години.   Целта на 
посочения преглед е да се постигне 
постепенно прекратяване на 
употребата на опасни вещества в 
електрическото и електронното 
оборудване, при положение че 
употребата им в такова оборудване 
следва да може да се избягва.

Or. pl

Обосновка

През последните няколко години стана ясно, че периодите  за преразглеждане за  част 
от предвиденото в Директивата относно ограничението на употребата на 
определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване 
освобождаване следва да бъдат значително по-дълги предвид тяхното значение и 
липсата на алтернативни научни решения. Настоящото съображение предвижда 
различни периоди за преразглеждане за освобождаването, отнасящо се до 
адаптирането към техническия напредък и за освобождаването, отнасящо се до 
адаптирането към научния напредък. 

Изменение 94
Chris Davies, Dirk Sterckx

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Случаите, в които забраната не се 
прилага за определени материали или 
компоненти, следва да бъдат с 
ограничен обхват, за да се постигне 
постепенно прекратяване на употребата 
на опасни вещества в електрическото и 
електронното оборудване, при 

(14) Случаите, в които забраната не се 
прилага за определени материали или 
компоненти, следва да бъдат с 
ограничен обхват и да подлежат на 
ограничени във времето прегледи, 
чиито срокове и продължителност 
ще бъдат определяни отделно за всеки 
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положение че употребата им в такова 
оборудване следва да може да се 
избягва.

случай, за да се постигне постепенно 
прекратяване на употребата на опасни 
вещества в електрическото и 
електронното оборудване, при 
положение че употребата им в такова 
оборудване следва да може да се 
избягва.

Or. en

Обосновка

Не е целесъобразно всички артикули да бъдат разглеждани като идентични един на 
друг. Следва да има обхват, предвиждащ по-къси или по-дълги срокове на 
освобождаването за всеки отделен случай.

Изменение 95
Julie Girling

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Случаите, в които забраната не се 
прилага за определени материали или 
компоненти, следва да бъдат с 
ограничен обхват, за да се постигне 
постепенно прекратяване на употребата 
на опасни вещества в електрическото и 
електронното оборудване, при 
положение че употребата им в такова 
оборудване следва да може да се 
избягва.

(14) Случаите, в които забраната не се 
прилага за определени материали или 
компоненти, следва да бъдат с 
ограничен обхват и да подлежат на 
ограничени във времето прегледи, 
чиито срокове и продължителност 
ще бъдат определяни отделно за всеки 
случай, за да се постигне постепенно 
прекратяване на употребата на опасни 
вещества в електрическото и 
електронното оборудване, при 
положение че употребата им в такова 
оборудване следва да може да се 
избягва.

Or. en

Обосновка

Оценката на освобождаванията и свързаните срокове трябва да се извърши и 
определи за всеки отделен случай. Освен това, за да се гарантира по-голяма правна 
сигурност и предвидимост, освобождаванията следва да бъдат предмет на ограничен 
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във времето преглед.

Изменение 96
Christofer Fjellner

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Случаите, в които забраната не се 
прилага за определени материали или 
компоненти, следва да бъдат с 
ограничен обхват, за да се постигне 
постепенно прекратяване на употребата 
на опасни вещества в електрическото и 
електронното оборудване, при 
положение че употребата им в такова 
оборудване следва да може да се 
избягва.

(14) Случаите, в които забраната не се 
прилага за определени материали или 
компоненти, следва да бъдат с 
ограничен обхват, за да се постигне 
постепенно прекратяване на употребата 
на опасни вещества в електрическото и 
електронното оборудване, при 
положение че употребата им в такова 
оборудване следва да може да се 
избягва. Срокът на освобождаването 
следва да се определя отделно за всеки 
случай и да представлява иновативен 
стимул за конкретното приложение, 
за да бъдат изпълнени целите на 
директивата за ограничението на 
опасните вещества, така че да се 
гарантират техническата 
функционалност и надеждността на 
оборудването.

Or. en

Обосновка

Решенията за освобождаване трябва да се вземат въз основа на това, което е 
възможно и реалистично, както от техническа, така и от икономическа гледна 
точка. Следователно не е разумно срокът на освобождаванията предварително да 
бъде ограничен едва до четири години.
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Изменение 97
Jill Evans

Предложение за директива
Съображение 14a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14а) Използването на наноматериали 
в електрическото и електронното 
оборудване може да се увеличи с по-
нататъшното развитие на 
технологиите. Налице е достатъчно 
информация за забраната на 
използването на наносребро и някои 
карбонови нанотръби в 
електрическото и електронното 
оборудване. Не съществува 
достатъчно информация относно 
използването на други наноматериали 
в електрическото и електронното 
оборудване и относно рисковете, 
свързани с това. За да дадат на 
Комисията възможност да оцени 
безопасността на наноматериалите 
в електрическото и електронното 
оборудване, икономическите 
оператори следва да съобщят 
използването на наноматериали в 
ЕЕО и да предоставят всички 
съответни данни с оглед на тяхната 
безопасност за човешкото здраве и 
околната среда. Комисията следва да 
оцени получената информация и при 
необходимост, да представи 
законодателно предложение за 
целесъобразно управление на риска.
Производителите следва да 
етикетират електрическо и 
електронно оборудване, което 
съдържа наноматериали, за да 
позволят на потребителите да 
направят информиран избор.

Or. en



AM\808689BG.doc 21/85 PE439.865v01-00

BG

Обосновка

Наносреброто вече се използва като антимикробен препарат в ЕЕО, например като 
покритие за мобилни телефони, или дори се отделя в перални машини. Освен че тези 
начини на употреба са излишни, те застрашават здравето на човека и околната 
среда. Карбоновите нанотръби може да се използват в ЕЕО, но беше доказано, че те 
могат да имат свойства, подобни на тези на азбеста. Необходимо е да сложим край 
на липсата на информация относно използването и безопасността на 
наноматериалите в ЕЕО. Производителите следва да бъдат задължени да докладват 
данните относно използването и безопасността, така че да позволят на Комисията 
да се подготви за необходимото законодателно действие, както и да етикетират 
техните продукти по съответния начин.

Изменение 98
Jill Evans

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Необходимите мерки за прилагане 
на настоящата директива трябва да 
бъдат приети в съответствие с 
Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 
28 юни 1999 г. за установяване на 
условията и реда за упражняване на 
изпълнителните правомощия, 
предоставени на Комисията.

заличава се

Or. en

(Настоящото изменение е свързано със замяната на бившата „процедура по 
регулиране с контрол“ с новата процедура на делегирани актове съгласно член 290 от 

Договора за функционирането на Европейския съюз.)

Обосновка

Изменение 20, във вида, в който е променено, обхваща необходимите разпоредби.
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Изменение 99
Bogusław Sonik

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) По-специално, Комисията следва да 
получи правомощията да адаптира 
приложения ІІ, ІІІ, ІV, V и VІ в 
съответствие с научно-техническия 
напредък и да приема други необходими 
мерки за прилагане. Тъй като 
посочените мерки имат общ обхват и са 
предназначени за изменение на 
несъществени елементи от 
Директива 2002/95/ЕО, те трябва да 
бъдат приемани съгласно процедурата 
по регулиране с контрол, предвидена в 
член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(20) По-специално, Комисията следва да 
получи правомощията да адаптира 
приложения  ІV и VI в съответствие с 
научно-техническия напредък и да 
приема други необходими мерки за 
прилагане. Тъй като посочените мерки 
имат общ обхват и са предназначени за 
изменение на несъществени елементи от 
Директива 2002/95/ЕО, те трябва да 
бъдат приемани съгласно процедурата 
по регулиране с контрол, предвидена в 
член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Or. pl

Обосновка

В съответствие с изменение на член 2, параграф 1, Приложение ІІ беше заличено в 
светлината на отворения обхват, предложен за директивата. Приложение ІІІ беше 
заменено с Приложение ІІІа относно освобождаването от обхвата на директивата.
Приложение VІ беше включено в Приложение V.

Изменение 100
Jill Evans

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) По-специално, Комисията следва 
да получи правомощията да адаптира 
приложения ІІ, ІІІ, ІV, V и VІ в 
съответствие с научно-техническия 
напредък и да приема други необходими 
мерки за прилагане. Тъй като 
посочените мерки имат общ обхват и 
са предназначени за изменение на 

За да позволи разпоредбите на 
настоящата директива да бъдат 
адаптирани в съответствие с научно-
техническия напредък и да приема 
други необходими мерки, Комисията 
следва да бъде оправомощена да 
приема делегирани актове съгласно 
член 290 от Договора, във връзка с 
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несъществени елементи от 
Директива 2002/95/ЕО, те трябва да 
бъдат приемани съгласно 
процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена в член 5а от 
Решение 1999/468/ЕО.

адаптирането на приложения V, VI,
VIa и VIб, приложимостта на 
приложение V за промишлени 
прибори за контрол и управление, 
подробни правила за съответствие с 
максималните допустими стойности 
на концентрациите и прилагането на 
етикетирането на наноматериали в 
електрическото и електронното 
оборудване, както и адаптирането 
към REACH.

Or. en

(Свързано с измененията към член 2, параграф 1, член 4, буква б), приложения І, ІІ и 
VІа, които разширяват и отварят приложното поле. Свързано със замяната на 

бившата „процедура по регулиране с контрол“ с новата процедура на делегирани 
актове съгласно член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз.)

Обосновка

На Комисията единствено следва да бъде делегирано правомощие да решава относно 
определени приложения посредством делегирани актове (освобождаванията в 
приложения V, VI и VІa, заявката за освобождаване в приложение VІб).  Предложено е 
заличаването на приложение ІІ („Списък на продуктите, които задължително влизат 
в изброените в приложение І категории”), следователно следва да се заличи и тук. 
Приложения III и IV следва само да бъдат изменени от законодателя. Другите 
делегирани правомощия следва да бъдат точно изброени.

Изменение 101
Holger Krahmer

Предложение за директива
Съображение 23a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23а) С цел допринасяне за по-високо 
равнище на защита на човешкото 
здраве и околната среда, 
методологията за оценяване на 
веществата за целите на 
настоящата директива, следва да 
бъде съгласувана с други 
законодателни актове в областта на 
химикалите, по-специално Регламент 
EО) 1907/2006 (REACH) и опита, 
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придобит от прилагането на такова 
законодателство. По-специално 
следва да бъде направено позоваване 
на всеки един доклад за безопасност 
на химично вещество или оценка на 
риска, представен съгласно 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Не следва да бъде пропилявана вече наличната информация относно ограниченията за 
веществата и техните последици. Може да бъде полезно за запълване на пропуски в 
знанията и за насърчаване на устойчиви решения в съответствие с директивата за 
ограничението на опасните вещества.

Изменение 102
Christofer Fjellner

Предложение за директива
Съображение 23a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23а) С цел допринасяне за по-високо 
равнище на защита на човешкото 
здраве и околната среда, 
методологията за оценяване на 
веществата за целите на 
настоящата директива, следва да 
бъде съгласувана с други 
законодателни актове в областта на 
химикалите, по-специално Регламент 
EО) 1907/2006 (REACH) и опита, 
придобит от прилагането на такова 
законодателство. По-специално 
следва да бъде направено позоваване 
на всеки един доклад за безопасност 
на химично вещество или оценка на 
риска, представен съгласно 
настоящия регламент.

Or. en
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Обосновка

Не следва да бъде пропилявана вече наличната информация относно ограниченията за 
веществата и техните последици. Може да бъде полезно за запълване на пропуски в 
знанията и за насърчаване на устойчиви решения в съответствие с директивата за 
ограничението на опасните вещества.

Изменение 103
Holger Krahmer

Предложение за директива
Съображение 23б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23б) При предстоящия преглед на 
REACH следва да бъде извършен 
подробен анализ на добавената 
стойност на директивата за 
ограничението на опасните 
вещества, с оглед на включването на 
тази директива в Регламент (EО) № 
1907/2006.

Or. en

Обосновка

Регламентът REACH и директивата за ограничението на опасните вещества 
създават две паралелни рамки за едни и същи ограничения за вещества в едни и същи 
продукти. Следва да се осигури съгласуваност между двете рамки, така че да се 
избегне рискът от конфликт на изисквания в сектора на ЕЕО и отслабването на 
целите, свързани с околната среда.

Изменение 104
Holger Krahmer

Предложение за директива
Съображение 23в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23в) Ако за вещество, посочено в 
приложение ІV, са в ход процедурите 
за изискванията за разрешаване 
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съгласно член 58, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 1907/2006, 
Комисията и отговорните органи, 
създадени съгласно Регламент (ЕО) № 
1907/2006, следва да извършат 
проучване, за да анализират 
необходимостта от оставането в 
сила на освобождаването за 
веществото съгласно директивата за 
ограничението на опасните 
вещества, и при необходимост, да 
решат да вземат мерки за 
подновяване на конкретното 
освобождаване.

Or. en

Обосновка

Важно е да има повече яснота във връзка с изискванията на директивата за 
ограничението на опасните вещества и изискванията за разрешаване на REACH, 
които се прилагат успоредно.

Изменение 105
Åsa Westlund

Предложение за директива
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива установява 
правила за ограничаването на 
употребата на опасни вещества в 
електрическото и електронното 
оборудване,  за да спомогне за 
опазването  на здравето на човека и за 
екологосъобразно оползотворяване и 
обезвреждане на 
отпадъчното електрическо и електронно 
оборудване.

Настоящата директива установява 
правила за ограничаването на 
употребата на опасни вещества в 
електрическото и електронното 
оборудване,  за да спомогне за 
опазването на околната среда, здравето 
на човека и за екологосъобразното 
оползотворяване и обезвреждане на 
отпадъчното електрическо и електронно 
оборудване.

Or. sv
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Обосновка

Директивата следва да обхваща и опазването на околната среда, тъй като тя се 
прилага спрямо определени опасни вещества в електрическото и електронното 
оборудване и предотвратява разпространението на опасни вещества от отпадъци, 
които не се обработват чрез операции по екологосъобразно оползотворяване.  

Изменение 106
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Предложение за директива
Член 2 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива се прилага за 
електрическо и електронно оборудване, 
което попада в категориите посочени  в 
приложение I и определени в 
приложение ІІ.

1. Настоящата директива се прилага за 
електрическо и електронно оборудване,
включително кабели,електрически 
или електронни консумативи и 
електрически или електронни 
аксесоари,което попада в категориите 
посочени  в приложение I.

Or. fr

Обосновка

Обхватът на Директивата относно ограничението на употребата на определени 
опасни вещества следва да не се разширява отвъд електрическото и електронното 
оборудване; в противен случай са възможни отрицателни последици, както за 
околната среда, така и за икономиката. Някои видове медицинско оборудване, 
например, могат да се окажат в неизгодно положение: тръба, използваща електронна 
помпа, която осигурява медикаменти на пациент би могла да бъде засегната от 
Директивата относно ограничението на употребата на определени опасни вещества, 
въпреки че не представлява електрическо или електронно оборудване, и може да се 
рециклира като се използват напълно различни начини.
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Изменение 107
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 2 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива се прилага за 
електрическо и електронно оборудване, 
което попада в категориите посочени  в 
приложение I и определени в 
приложение ІІ  .

1. Настоящата директива се прилага за 
електрическо и електронно оборудване,
включително електрически 
кабели,електрически или електронни 
консумативи и електрически или 
електронни аксесоари, които попадат
в категориите, посочени  в приложение I 
и определени в приложение ІІ.

Or. en

Обосновка

Изменение 14 на докладчика внася объркване по отношение на обхвата на 
преразгледаната директива за ограничението на опасните вещества. Ето защо следва 
да бъде изяснено, че „кабели“, „консумативи“ и „аксесоари“ попадат в приложното й 
поле, единствено ако са електрически или електронни устройства сами по себе си.

Изменение 108
Thomas Ulmer

Предложение за директива
Член 2 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива се прилага за 
електрическо и електронно оборудване, 
което попада в категориите посочени  в 
приложение I и определени в 
приложение ІІ  .

1. Настоящата директива се прилага за 
електрическо и електронно оборудване, 
включително електрически кабели,
което попада в категориите, посочени  в 
приложение I и определени в 
приложение ІІ.

Or. en

Обосновка

Включването на „консумативи“ и „аксесоари“ в обхвата на директивата за 
ограничението на опасните вещества, както се предлага в изменение 14 в 
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проектодоклада на Jill Evans, значително би разширило приложното поле на 
въпросната директива. Например една система от тръби, която се използва за 
вливане на лекарства и разтвор чрез електрически помпи за вливане, внезапно ще се 
окаже в обхвата на директивата за ограничението на опасните вещества, въпреки че 
не е електрическо оборудване. Директивата за ограничението на опасните вещества 
никога не е имала за цел да регулира подобни продукти, които са от ключово значение 
за предоставянето на здравни грижи в ЕС и които вече са регулирани съгласно 
Директива 93/42/EИО.

Изменение 109
Mario Pirillo

Предложение за директива
Член 2 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива се прилага за 
електрическо и електронно оборудване, 
което попада в категориите посочени  в 
приложение I и определени в 
приложение ІІ  .

1. Настоящата директива се прилага за 
електрическо и електронно оборудване, 
което попада в категориите посочени  в 
приложение I и определени в 
приложение ІІ  . Директивата не се 
прилага спрямо моторни превозни 
средства.

Or. it

Обосновка

Ограниченията в употребата на определени опасни вещества при производството на 
моторни превозни средства  са вече обхванати от Директива 2000/53/ЕО. С оглед 
предотвратяване на всяко припокриване или дублиране, моторните превозни средства 
следва да бъдат освободени от обхвата на настоящата директива. 

Изменение 110
Bogusław Sonik

Предложение за директива
Член 2 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива се прилага за 
електрическо и електронно оборудване, 
което попада в категориите 

1. Настоящата директива се прилага за 
електрическо и електронно оборудване.
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посочени  в приложение I и 
определени в приложение ІІ.

Or. pl

Обосновка

С оглед поддържането на амбициозните цели, определени в областта на околната 
среда и за приближаването на обхвата на настоящата директива възможно най-
близо до насоките на Директива 2002/96/EО (Директива ОЕЕО), се предлага отворен 
обхват.  Следва да се припомни, че Директивата относно ограничението на 
употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното 
оборудване и  Директива ОЕЕО бяха замислени с цел да се допълват взаимно. Целта 
на настоящото изменение е да включи в обхвата на Директивата относно 
ограничението на употребата на определени опасни вещества цялото електрическо и 
електронно оборудване (ЕЕО), което след приключване на експлоатация се превръща в 
ОЕЕО, за да се гарантира контрола на ЕС над опасните вещества, които се срещат в 
този вид отпадъци.

Изменение 111
Åsa Westlund

Предложение за директива
Член 2 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящата директива се прилага, 
без да засягат изискванията на
законодателството на Общността 
относно безопасността и здравето и 
относно химикалите, по-конкретно 
Регламент (ЕО) № 1907/2006, както и 
специалното законодателство на 
Общността за управление на 
отпадъците.

заличава се

Or. sv

Обосновка

Директивата относно ограничението на употребата на определени опасни вещества 
в електрическото и електронното оборудване не следва винаги да се подчинява 
например на Регламента REACH. Настоящият член не съответства на член 5, 
параграф 4, който посочва, че освобождаването в Директивата относно 
ограничението на употребата на определени опасни вещества в електрическото и 
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електронното оборудване следва също така да бъдат освободени от изискванията за
издаване на разрешения, установени в Регламента REACH. Редакцията може да 
породи несигурност.

Изменение 112
Bogusław Sonik

Предложение за директива
Член 2 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящата директива се прилага, без 
да засягат изискванията на
законодателството на Общността 
относно безопасността и здравето и 
относно химикалите, по-конкретно 
Регламент (ЕО) № 1907/2006, както и 
специалното законодателство на 
Общността за управление на 
отпадъците.

2. Настоящата директива се прилага, без 
да засягат изискванията на
законодателството на Общността 
относно безопасността и здравето и 
относно химикалите, по-конкретно 
Регламент (ЕО) № 1907/2006 и 
Директива 2000/53/ЕO на Европейския 
парламент и на Съвета от 
18 септември 2000 година относно 
излезлите от употреба превозни 
средства1, както и специалното 
законодателство на Общността за 
управление на отпадъците.
____________
1 OВ  L 269, 21.10.2000 г., стр. 34.

Or. pl

Обосновка

Настоящото изменение изрично изключва излезлите от употреба превозни средства и 
електронни компоненти на тези превозни средства от обхвата на Директивата 
относно ограничението на употребата на определени опасни вещества в 
електрическото и електронното оборудване. Посочените превозни средства никога 
не се включват в потока на отпадъците от електрическо и електронно оборудване. 
Тъй като спрямо тях се прилага друго законодателство, следва да бъдат освободени 
от обхвата на Директивата относно ограничението на употребата на определени 
опасни вещества в електрическото и електронното оборудване.
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Изменение 113
Bogusław Sonik

Предложение за директива
Член 2 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Настоящата директива няма да се 
прилага за:

3. Настоящата директива няма да се 
прилага за изброените в Приложение 
ІІІа цели. 

а) оборудване, което е необходимо за 
опазване на основните интереси на 
държавите-членки от гледна точка 
на сигурността, включително за 
оръжия, боеприпаси и бойни 
продукти, специално предназначени за 
военна употреба;

б) оборудване, което е специално 
проектирано като част от друг вид 
оборудване извън обхвата на 
настоящата директива и което 
може да изпълнява предназначението 
си само като част от посоченото 
друго оборудване;

в) оборудване, което не е 
предназначено за пускане на пазара 
като единна функционална или 
търговска единица.

Or. pl

Обосновка

Много аспекти от настоящата директива са неясни. Настоящото изменение има за 
цел да й придаде по-последователна структура. Случаите на освобождаване от 
обхвата на директивата понастоящем ще бъдат включени в Приложение ІІІа, където 
всяко изменение ще може да се осъществява единствено в съответствие с 
процедурата на съвместно вземане на решения.  
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Изменение 114
Chris Davies, Dirk Sterckx

Предложение за директива
Член 2 - параграф 3 - встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Настоящата директива няма да се 
прилага за: 

3. Освен ако не е специално посочено в 
приложение ІІ, настоящата директива 
няма да се прилага за:

Or. en

Обосновка

В случай че се реши приложение ІІ да НЕ бъде заличавано (и следователно да не се 
подкрепя отворено приложно поле на директивата), настоящото изменение 
предоставя повече яснота и предотвратява възможността за възникването на 
пропуски, които могат да се използват от недобросъвестни играчи, за да оправдаят 
несъответствие.

Изменение 115
Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 2 - параграф 3 - буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) оборудване, което е специално 
проектирано като част от друг вид 
оборудване извън обхвата на 
настоящата директива и което 
може да изпълнява предназначението 
си само като част от посоченото 
друго оборудване;

заличава се

Or. fr

Обосновка

Като се има предвид, че настоящата Директива относно ограничението на 
употребата на определени опасни вещества не предвижда подобно освобождаване, 
обхватът на посоченото ново освобождаване, предложено от Комисията следва да 
бъде уточнен или,междувременно заличен.  
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Изменение 116
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Предложение за директива
Член 2 - параграф 3- буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) оборудване, което е специално 
проектирано като част от друг вид 
оборудване извън обхвата на 
настоящата директива и което 
може да изпълнява предназначението 
си само като част от посоченото 
друго оборудване;

б) част от стационарни инсталации 
или транспортно оборудване, които 
не представляват електрическо или 
електронно оборудване;

Or. fr

Обосновка

Обхватът на Директивата относно ограничението на употребата на определени 
опасни вещества следва да не се разширява отвъд електрическото и електронното 
оборудване; в противен случай са възможни отрицателни последици, както за 
околната среда, така и за икономиката. Някои видове медицинско оборудване, 
например, могат да се окажат в неизгодно положение: тръба, използваща електронна 
помпа, която осигурява медикаменти на пациент би могла да бъде засегната от 
Директивата относно ограничението на употребата на определени опасни вещества, 
въпреки че не представлява електрическо или електронно оборудване, и може да се 
рециклира като се използват напълно различни начини.

Изменение 117
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 2 - параграф 3- буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

оборудване, което е специално 
проектирано като част от друг вид 
оборудване извън обхвата на 
настоящата директива и което 
може да изпълнява предназначението 
си само като част от посоченото 
друго оборудване;

б) част от инсталация, оборудване, 
транспортно оборудване, консуматив 
или аксесоар, които не представляват 
електрическо или електронно 
оборудване.
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Or. en

Обосновка

Елементите от дадена инсталация, транспортното оборудване, консумативите и 
аксесоарите, които не са електрическо или електронно оборудване, следва да 
останат извън обхвата на директивата за ограничението на опасните вещества. 
Това е в съответствие с общата цел на директивата за ограничението на опасните 
вещества по отношение на защитата на околната среда и предотвратява правна 
несигурност относно частите на гореспоменатите устройства, които не са 
електрически или електронни.

Изменение 118
Frédérique Ries

Предложение за директива
Член 2 - параграф 3- буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

оборудване, което е специално
проектирано като част от друг вид 
оборудване извън обхвата на 
настоящата директива и което 
може да изпълнява предназначението 
си само като част от посоченото 
друго оборудване;

б) частите на големи неподвижно 
монтирани промишлени инсталации 
и транспортно оборудване, които не 
са електрическо и електронно 
оборудване;

Or. en

Обосновка

Свързано с нашето изменение 3 и необходимостта от ясно определение на големи 
неподвижно монтирани промишлени инсталации.

Изменение 119
Holger Krahmer

Предложение за директива
Член 2 - параграф 3 - буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) оборудване, което е специално 
проектирано като част от друг вид 

б) оборудване, което е специално 
проектирано като част от друг вид 
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оборудване извън обхвата на 
настоящата директива и което може да 
изпълнява предназначението си само 
като част от посоченото друго 
оборудване;

оборудване извън обхвата на 
настоящата директива, като например 
част от готов продукт извън обхвата 
на директивата като част от 
неподвижно монтирана инсталация,
и което може да изпълнява 
предназначението си само като част от 
посоченото друго оборудване;

Or. en

Обосновка

Европейските институции следва да се стремят да осигурят възможно най-голяма 
яснота относно това кои продукти попадат в обхвата на директивата.
Промишленото оборудване, използвано в заводите и промишлените процеси, следва да 
остане извън приложното поле: първо, неговото значение за околната среда не е 
оценено като съществено в подготвителните проучвания на Комисията и, второ, 
подобно оборудване не завършва в потока на общинските отпадъци. Не само в 
документа с насоки на Комисията (Често задавани въпроси), а и в директивата 
трябва да бъде определен терминът „неподвижно монтирана инсталация“.

Изменение 120
Christofer Fjellner

Предложение за директива - акт за изменение
Член 2 - параграф 3- буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) оборудване, което е специално 
проектирано като част от друг вид 
оборудване извън обхвата на 
настоящата директива и което може да 
изпълнява предназначението си само 
като част от посоченото друго 
оборудване;

б) оборудване, което е специално 
проектирано като част от друг вид 
оборудване извън обхвата на 
настоящата директива, като например 
част от готов продукт извън обхвата 
на директивата като част от 
неподвижно монтирана инсталация,
и което може да изпълнява 
предназначението си само като част от 
посоченото друго оборудване;

Or. en

Обосновка

С цел да се осигури съгласуваност с останалото законодателство на ЕС, 
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директивата за ограничението на опасните вещества следва да се позовава на 
съществуващото определение на „неподвижно монтирани инсталации“, посочено в 
Директива 2004/108/EО относно електромагнитната съвместимост. 
Промишленото оборудване, използвано в заводите и промишлените процеси, следва 
да остане извън приложното поле, тъй като неговото значение за околната среда 
не е оценено като съществено от страна на Комисията.
Определението на „готов продукт“ следва да бъде включено във вида, в който 
съществува в документа с често задавани въпроси, тъй като би помогнало по-добре 
да се идентифицира обхватът, и би предотвратило несигурност относно части и 
компоненти.

Изменение 121
Pilar Ayuso

Предложение за директива
Член 2 - параграф 3- буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) оборудване, което е специално 
проектирано като част от друг вид 
оборудване извън обхвата на 
настоящата директива и което може да 
изпълнява предназначението си само 
като част от посоченото друго 
оборудване;

б) оборудване, което е специално 
проектирано като част от друг вид 
оборудване извън обхвата на 
настоящата директива, като например 
част от готов продукт извън обхвата 
на директивата като част от 
неподвижно монтирана инсталация,
и което може да изпълнява 
предназначението си само като част от 
посоченото друго оборудване;

Or. en

Обосновка

Продуктите „B2B“, които се използват в професионалните отношения, следва да не 
бъдат включвани в обхвата на директивите: първо, тяхното значение за околната 
среда не е оценено като съществено в подготвителните проучвания на Комисията и, 
второ, подобно оборудване не завършва в потока на общинските отпадъци.
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Изменение 122
Oreste Rossi

Предложение за директива
Член 2 - параграф 3- буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) оборудване, което е специално 
проектирано като част от друг вид 
оборудване извън обхвата на 
настоящата директива и което може да 
изпълнява предназначението си само 
като част от посоченото друго 
оборудване;

б) оборудване, което е специално 
проектирано като част от друг вид 
оборудване извън обхвата на 
настоящата директива, като например 
част от готов продукт извън обхвата 
на директивата като част от 
неподвижно монтирана инсталация,
и което може да изпълнява 
предназначението си само като част от 
посоченото друго оборудване;

Or. en

Обосновка

Промишленото оборудване, използвано в заводите и промишлените процеси, следва да 
остане извън приложното поле. Неговото значение за околната среда не е оценено 
като съществено от страна на Комисията и подобно оборудване не завършва в 
потока на общинските отпадъци. Не само в документа с насоки (Често задавани 
въпроси), а и в директивата трябва да бъде определен терминът „неподвижно 
монтирана инсталация“. С цел да се осигури по-добра съгласуваност с останалото 
законодателство на ЕС, определението в директивата за ограничението на опасните 
вещества следва да въведе съществуващото определение на „неподвижно монтирани 
инсталации“, посочено в Директива 2004/108/EО относно електромагнитната 
съвместимост.

Изменение 123
Christofer Fjellner

Предложение за директива
Член 2 - параграф 3- буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) оборудване, което е специално 
проектирано като част от друг вид 
оборудване извън обхвата на 
настоящата директива и което може да 
изпълнява предназначението си само

б) оборудване, което е специално 
проектирано като част от друг вид 
оборудване, извън обхвата на 
настоящата директива, и което може да 
изпълнява предназначението си само 
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като част от посоченото друго 
оборудване;

като част от посоченото друго 
оборудване, и следователно не 
представлява готов продукт;

Or. en

Обосновка

Целта на директивата е, по-специално, да гарантира правилното събиране и 
обезвреждане на ОЕЕО. Неподвижно монтираните инсталации се сглобяват и 
разглобяват от специализиран персонал; те представляват отделен поток на 
отпадъци, за който се полагат съответни мерки. Подобно оборудване не влиза в 
потока на общински отпадъци.
Директивата не се прилага по отношение на транспортно оборудване, нито за лица, 
нито за стоки. Тази продуктова област е изключена от директивата за екодизайна.  
Директивата за излезлите от употреба превозни средства също съответства на 
ОЕЕО и директивата за ограничението на опасните вещества, но по отношение на 
автомобилите, и това би създало правен пропуск.

Изменение 124
Horst Schnellhardt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) фотоелектрическите модули, 
предназначени за употреба в  
система, която е проектирана, 
сглобена и инсталирана за постоянна 
употреба с цел да генерира 
електричество за публични, 
търговски и частни цели, при условие, 
че със сигурност може да се изключи 
вероятността използваните 
вещества да представляват риск за 
хората и околната среда; 

Or. de

Обосновка

Ако има отворен обхват, фотоелектрическите модули следва да бъдат освободени от 
обхвата на директивата. Фотоелектрическата промишленост се отличава с 
иновации. Вероятно по отношение на бъдещото планиране е необходимо да се 
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гарантира по-нататъшното разработване на подобни иновации, които допринасят 
съществено за защита на околната среда, създаването на работни места и 
икономическото развитие. Временните освобождавания от обхвата не изпълняват 
това условие.

Изменение 125
Oreste Rossi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) неелектрически и неелектронни 
консумативи и аксесоари.

Or. en

Обосновка

Директивата за ограничението на опасните вещества се прилага относно 
електрическото и електронното оборудване. Поради тази причина 
неелектрическите/неелектронните елементи не следва да попадат в обхвата на 
настоящата директива. Други законодателни актове на ЕС също се прилагат по 
отношение на консумативите и аксесоарите (напр. тонер касетите влизат в 
приложното поле на REACH) и следователно не попадат в обхвата на директивата за 
ограничението на опасните вещества. Необходимо е това да бъде изяснено.

Изменение 126
Chris Davies, Holger Krahmer, Dirk Sterckx, Anja Weisgerber

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) транспортни части и средства за 
превоз на лица или стоки;

Or. en

Обосновка

Транспортното оборудване и превозните средства са предмет на много различни 
регламенти и изисквания, свързани с безопасността и оперативната ефективност.
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Изменение 127
Anja Weisgerber, Chris Davies, Holger Krahmer

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) средства за пътен превоз на лица 
или стоки;

Or. en

Обосновка

Средствата за пътен превоз следва да бъдат изключени от обхвата на директивата 
за ограничението на опасните вещества, за да се избегне дублиране на регулирането с 
директивата относно излезлите от употреба превозни средства (2000/53/EО), която 
също така включва ограничения за веществата и изцяло обхваща всички компоненти и 
материали на превозните средства, включително електрически системи и електронно 
оборудване. Специфичната за сектора директива относно излезлите от употреба 
превозни средства може най-добре да оцени възможността за заместване на 
вещества, като отчита конкретните изисквания за безопасност и други изисквания в 
средата на превозните средства (напр. по-силна вибрация).

Изменение 128
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) превозни средства;

Or. en

Обосновка

Отвореното приложно поле изисква ясен списък на изключенията, по-специално по 
отношение на продукти, които вече са обхванати от друго законодателство. Следва 
да се избягва неуправляемо количество заявки за освобождаване. Настоящата 
директива не следва да има за цел да включва превозни средства като самолети, 
влакове, кораби и автомобили. В обхвата й следва да се включват по-малки превозни 
средства, които не са обхванати от специално законодателство, с оглед на 
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третирането на отпадъците и по-високия риск за включване в потока на отпадъци 
(на домакинствата), като например електрически велосипеди. Това се посочва в 
нашето предложение за определение за превозни средства в член 3.

Изменение 129
Christofer Fjellner

Предложение за директива
Член 2 - параграф 3- буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) транспортни средства за превоз 
на лица и стоки;

Or. en

Обосновка

Целта на директивата е, по-специално, да гарантира правилното събиране и 
обезвреждане на ОЕЕО. Неподвижно монтираните инсталации се сглобяват и 
разглобяват от специализиран персонал; те представляват отделен поток на 
отпадъци, за който се полагат съответни мерки. Подобно оборудване не влиза в 
потока на общински отпадъци. Директивата не се прилага по отношение на 
транспортно оборудване, нито за лица, нито за стоки. Тази продуктова област е 
изключена от директивата за екодизайна.  Директивата за излезлите от употреба 
превозни средства също съответства на ОЕЕО и директивата за ограничението на 
опасните вещества, но по отношение на автомобилите, и това би създало правен 
пропуск.

Изменение 130
Christofer Fjellner

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) неподвижно монтирани 
инсталации;

Or. en
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Обосновка

Целта на директивата е, по-специално, да гарантира правилното събиране и 
обезвреждане на ОЕЕО. Неподвижно монтираните инсталации се сглобяват и 
разглобяват от специализиран персонал; те представляват отделен поток на 
отпадъци, за който се полагат съответни мерки. Подобно оборудване не влиза в 
потока на общински отпадъци. Директивата не се прилага по отношение на 
транспортно оборудване, нито за лица, нито за стоки. Тази продуктова област е 
изключена от директивата за екодизайна.  Директивата за излезлите от употреба 
превозни средства също съответства на ОЕЕО и директивата за ограничението на 
опасните вещества, но по отношение на автомобилите, и това би създало правен 
пропуск.

Изменение 131
Chris Davies, Holger Krahmer, Dirk Sterckx

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) неподвижно монтирани 
инсталации;

Or. en

Обосновка

Неподвижно монтираните инсталации може да включват електрически врати и 
асансьори, продукти, предназначени за постоянна експлоатация, които са част от 
структурата на дадена сграда и които много често се изисква да покриват различни 
стандарти за безопасност. Те НЕ включват телевизори за окачване на стена или 
други продукти, които са с по-временен характер.

Изменение 132
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Предложение за директива
Член 2 - параграф 3- буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) големи неподвижно монтирани 
промишлени инсталации;

Or. en
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Обосновка

Отворено приложно поле, което включва всяко електрическо и електронно 
оборудване, изисква ясен списък на изключенията, по-специално по отношение на 
продукти, които вече са обхванати от друго законодателство. Следва да се избягва 
неуправляемо количество заявки за освобождаване, особено в случаи, в които се 
упражнява ефективен контрол върху потока на отпадъци. Строителството, 
манипулацията, контрола и демонтирането на големи неподвижно монтирани 
промишлени инсталации се извършват от специалисти и не съществува риск от това 
те да попаднат в класическия поток отпадъци на ЕЕО.

Изменение 133
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

вв) големи единици промишлено 
оборудване;

Or. en

Обосновка

Отворено приложно поле, което включва всяко електрическо и електронно 
оборудване, изисква ясен списък на изключенията, по-специално по отношение на 
продукти, които вече са обхванати от друго законодателство. Следва да се избягва 
неуправляемо количество заявки за освобождаване, особено в случаи, в които се 
упражнява ефективен контрол върху потока на отпадъци. Съществува малка 
вероятност единиците промишлено оборудване, съгласно определението, което им е 
дадено в нашите предложения относно член 3, да завършат жизнения си цикъл в 
класическия поток отпадъци от ЕЕО; тяхното инсталиране, манипулация и 
демонтиране става в промишлена среда.

Изменение 134
Chris Davies

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

вв) големи единици стационарно 
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промишлено оборудване;

Or. en

Обосновка

Големите единици стационарно промишлено оборудване са елементи, чието 
отстраняване се извършва от специалисти и които се рециклират. Тяхното 
отстраняване се различава значително от това на обикновените ОЕЕО.

Изменение 135
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Предложение за директива
Член 2 - параграф 3- буква в г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вг) оборудване, което е произведено в 
Общността или внесено за целите на 
научноизследователската дейност и 
разработването на прототипи;

Or. en

Обосновка

Прототипите не са единици оборудване, които са предназначени за пускане на пазара 
като отделни функционални или търговски единици, нито се пускат на пазара като 
отделни елементи. При все това, веднъж щом се превърнат в готови продукти, които 
са пуснати на пазара, те ще бъдат предмет на разпоредбите на настоящата 
директива. Разпоредбите в настоящата директива следва да не налагат тежест на 
изследователската, развойната и иновационната дейност в ЕС. Поради тази причина, 
ЕЕО от научноизследователската и развойната област (напр. прототипи, 
произведени в малки серии) следва да останат изключение, при прилагането на 
разпоредби, които са подобни на разпоредбите от Регламента REACH (EО) № 
1907/2006.
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Изменение 136
Chris Davies

Предложение за директива
Член 2 - параграф 3- буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) оборудване, което е произведено в 
Общността или внесено за целите на 
научноизследователската и 
развойната дейност;

Or. en

Обосновка

С цел гарантиране, че иновациите не се възпрепятстват непреднамерено.

Изменение 137
Thomas Ulmer

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) оборудване, което е произведено в 
Общността или внесено за целите на 
научноизследователската и 
развойната дейност;

Or. en

Обосновка

Предложеното разширяване на обхвата, така че да обхване всяко ЕЕО, включително 
устройствата, предназначени за НИД (напр. прототипи, произведени в малки серии), 
биха възпрепятствали иновациите в ЕС, като в резултат на това ще 
облагодетелстват НИД извън ЕС. ЕЕО от областта на научноизследователската и 
развойната дейност следва да останат изключени от обхвата, какъвто беше 
подходът по отношение на Регламента REACH (EО) № 1907/2006.
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Изменение 138
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) оборудване, произведено за целите 
на изследването и развитието, като 
прототипи, произведени в малки 
обеми, които не са предназначени да 
бъдат пуснати на пазара.

Or. fr

Обосновка

Обхватът на директивата следва да не обхваща определено оборудване, 
предназначено за изследвания и развитие (прототипи на медицинско оборудване като 
сърдечни стимулатори или помпи за перфузия. Настоящата разпоредба се прилага 
също в съответствие с Регламент № 1907/2006 (REACH).

Изменение 139
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

вд) резервни части за ремонт, 
повторна употреба, осъвременяване 
на функционалните характеристики 
или повишаване на капацитета на 
електрическо и електронно
оборудване, пуснато на пазара преди 1 
юли 2006 г., или за ЕЕО, което се 
ползва от освобождаване и е било 
пуснато на пазара преди изтичането 
на срока на това освобождаване. Това 
се прилага и по отношение на 
постепенното въвеждане на 
разпоредби за конкретни категории, 
подробно изброени в член 4 от 
настоящата директива.
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Or. en

Обосновка

Изключването на резервните части следва да се върне от член 4 в член 2 с цел 
подобряване на правната яснота.

Изменение 140
Chris Davies

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) резервни части за ремонт или 
повторна употреба на електрическо и 
електронно оборудване, пуснато на 
пазара преди 1 юли 2006 г., или за 
ЕЕО, което се ползва от 
освобождаване и е било пуснато на 
пазара преди изтичането на срока на 
това освобождаване.

Or. en

Обосновка

С цел предотвратяване на въвеждането на ретроспективни изисквания.

Изменение 141
Holger Krahmer

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) неелектрически и неелектронни 
консумативи и аксесоари.

Or. en
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Обосновка

Законодателството никога не е имало за предназначение да обхваща мастилото за 
принтери или болтовете в електрически инструменти. Това следва да бъде изяснено.

Изменение 142
Françoise Grossetête, Vittorio Prodi, Pilar Ayuso, Bill Newton Dunn, Anja Weisgerber

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва)фотоелектрически слънчеви 
елементи, предназначени за употреба 
в система, която е проектирана, 
сглобена и инсталирана за постоянна 
употреба на определено място с цел 
да генерира електричество за 
публични, търговски и частни цели;  

Or. fr

Обосновка

Необходимо е специфично освобождаване  за фотоелектрическите слънчеви 
елементи, така че да се позволи разработването в дългосрочен план на тази 
технология, която носи значителни ползи за околната среда. Разрастването на тази 
технология би било от ключово значение за окозване  на помощ на ЕС за постигане на 
целите за 2020 г. в областта на възобновяемите енергийни източници. Съставянето 
на настоящото изменение съдържа ясно разграничение по отношение на 
използването на фотоелектрическите слънчеви технологии в обикновените 
потребителски продукти, които няма да бъдат обхванати от настоящото 
освобождаване. 

Изменение 143
Richard Seeber

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) всяко неелектрическо и 
неелектронно оборудване и 
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консумативи, като абразиви, 
пластини, торбички за 
прахосмукачки и т.н

Or. de

Обосновка

Абразивите, наред с другото, не попадат в обхвата на Директивата относно 
ограничението на употребата на определени опасни вещества в електрическото и 
електронното оборудване. Те не съдържат нито едно от веществата, изброени в 
приложения ІІІ и ІV (член4, параграф 7)) и следователно не се отнасят до 
ограничаването на тези вещества. Все пак те най-често съставляват неразделна 
част от захранван с електричество уред, поради което следва да бъдат изрично 
освободени от обхвата на директивата. Те се изхабяват по време на употреба и се 
налага да бъдат заменяни. Поради което те нямат значимо отношение към 
равнището на събиране и обработване на електрическото и електронно оборудване.

Изменение 144
Chris Davies

Предложение за директива
Член 2 - параграф 3- буква в г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вг) технологии за производство на 
енергия от възобновяеми източници, 
предназначени да бъдат използвани в 
система, която е проектирана, 
създадена и инсталирана за 
постоянна експлоатация на 
определено място с цел производство 
на енергия за обществени, търговски 
и битови нужди;

Or. en

Обосновка

Регулаторната стабилност е важна за развитието на сектора на енергия от 
възобновяеми източници. Включването й понастоящем в обхвата на директивата за 
ограничението на опасните вещества заплашва да повлияе отрицателно на 
стратегията на ЕС за насърчаване на енергията от възобновяеми източници.
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Изменение 145
Chris Davies

Предложение за директива
Член 2 - параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Най-късно до 31 декември 2014 г. 
Комисията предава на Европейския 
парламент и на Съвета доклад, който 
проучва обхвата на директивата, с 
оглед на възможното включване на 
оборудването, подлежащо 
понастоящем на освобождаване, 
както се посочва в член 2, параграф 3 
и приложение VІ;

Or. en

Обосновка

Докато понастоящем може да се създават разпоредби за освобождаване, обхватът 
на законодателството следва да подлежи на преглед след съответна оценка на 
въздействието.

Изменение 146
Holger Krahmer

Предложение за директива
Член 2 - параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Всяка промяна в обхвата на 
директивата изисква подробна и 
представителна оценка на 
въздействието на равнище ЕС след 
консултация със засегнатите страни, 
включително промишления сектор и 
гражданското общество.

Or. en

Обосновка

Промените в обхвата на настоящата директива имат важни последствия за 
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въпросните продукти и засегнатите сектори; ето защо се изисква оценка на 
въздействието, преди да се правят подобни промени. При вземането на основни 
решения следва да се проведат консултации със съответните сектори и 
организациите на гражданското общество, като например екологичните НПО, наред 
с другото, във връзка с действителния принос на тези групи.

Изменение 147
Oreste Rossi

Предложение за директива
Член 2 - параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Всяка промяна в обхвата на 
директивата изисква подробна и 
представителна оценка на 
въздействието на равнище ЕС след 
консултация със засегнатите страни.

Or. en

Обосновка

В съответствие с общите принципи на новата законодателна рамка и 
усъвършенстването на нормативната уредба, следва да бъде направена подробна 
оценка на въздействието, включваща консултации със заинтересованите страни, 
която да оценява последствията от разширяването на обхвата на директивата за 
ограничението на опасните вещества. В съответствие с подхода, предприет по 
отношение на медицинските изделия и оборудването за наблюдение и контрол в 
Директива 2002/95/EО в миналото, е необходимо да бъде извършена оценка на 
въздействието, която включва предложените освобождавания, с цел постигане на 
гладък преход при всяко едно договорено разширяване на обхвата на директивата за 
ограничението на опасните вещества.

Изменение 148
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Предложение за директива
Член 2 - параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Независимо от изключването от 
обхвата на настоящата директива, 
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икономическите оператори 
предприемат необходимите мерки за 
намаляване на излагането на 
потребители, работници и на 
околната среда на веществата, 
изброени в приложение ІV, в 
материали и компоненти на ЕЕО, до 
технически и практически възможно 
най-ниски нива.

Or. en

Обосновка

Необходимо е ясно да бъде заявено, че изключването от обхвата на директивата не 
освобождава икономическите оператори от отговорността да намалят излагането 
на забранени вещества през целия жизнен цикъл във възможно най-голяма степен.

Изменение 149
Holger Krahmer

Предложение за директива
Член 3 - буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

„електрическо и електронно 
оборудване“ (наричано по-долу  „ЕЕО“) 
означава оборудване, което е зависимо 
от електрически ток или 
електромагнитни полета, за да 
функционира правилно, и оборудване за 
генериране, предаване и измерване на 
такъв ток  или полета, и е създадено за 
употреба с електрическо напрежение, 
което не превишава 1000 волта за 
променлив ток и 1500 волта за 
постоянен  ток;

а) „електрическо и електронно 
оборудване“ (наричано по-долу „ЕЕО“) 
означава оборудване, което е зависимо 
от електрически ток или 
електромагнитни полета, за да 
функционира правилно, и оборудване за 
генериране, предаване и измерване на 
такъв ток или полета, което е включено 
в категориите, посочени в 
приложението към директивата за 
ограничението на опасните 
вещества, и е създадено за употреба с 
електрическо напрежение, което не 
превишава 1 000 волта за променлив ток 
и 1 500 волта за постоянен ток.
„Зависимо“ означава, че оборудването 
се нуждае от електрическа енергия 
като свой основен енергиен източник, 
за да изпълнява основната си 
функция;
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Or. en

Обосновка

С цел да се осигури последователност и съгласуваност с останалото 
законодателство на ЕС, директивата за ограничението на опасните вещества следва 
да се позовава на съществуващото определение на „неподвижно монтирани 
инсталации“, посочено в Директива 2004/108/EО относно електромагнитната 
съвместимост. Пример за неподвижно монтирани инсталации са инсталациите в 
заводи от нефтохимическата промишленост, за производство на автомобили, от 
фармацевтичната промишленост, предприятия за товаро-подемни дейности, 
производство на енергия, пречистване на вода и производство на хартия, или 
определени електрически инсталации.

Изменение 150
Oreste Rossi

Предложение за директива
Член 3 - буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

„електрическо и електронно 
оборудване“ (наричано по-долу  „ЕЕО“) 
означава оборудване, което е зависимо 
от електрически ток или 
електромагнитни полета, за да 
функционира правилно, и оборудване за 
генериране, предаване и измерване на 
такъв ток  или полета, и е създадено за 
употреба с електрическо напрежение, 
което не превишава 1000 волта за 
променлив ток и 1500 волта за 
постоянен  ток;

а) „електрическо и електронно 
оборудване“ (наричано по-долу „ЕЕО“) 
означава оборудване, което е зависимо 
от електрически ток или 
електромагнитни полета, за да 
функционира правилно, и оборудване за 
генериране, предаване и измерване на 
такъв ток или полета, което е включено 
в категориите, посочени в 
приложение I.A към настоящата 
директива, и е създадено за употреба с 
електрическо напрежение, което не 
превишава 1 000 волта за променлив ток 
и 1 500 волта за постоянен ток.
„Зависимо“ означава, че оборудването 
се нуждае от електрическа енергия 
като свой основен енергиен източник, 
за да изпълнява основната си 
функция;

Or. en

Обосновка

Изяснява се терминът „зависим“ в съответствие с документа с насоки на 
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Комисията (Често задавани въпроси).

Изменение 151
Julie Girling

Предложение за директива
Член 3 - буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

„електрическо и електронно 
оборудване“ (наричано по-долу  „ЕЕО“) 
означава оборудване, което е зависимо 
от електрически ток или 
електромагнитни полета, за да 
функционира правилно, и оборудване за 
генериране, предаване и измерване на 
такъв ток  или полета, и е създадено за 
употреба с електрическо напрежение, 
което не превишава 1000 волта за 
променлив ток и 1500 волта за 
постоянен  ток;

а) „електрическо и електронно 
оборудване“ (наричано по-долу „ЕЕО“) 
означава оборудване, което е зависимо 
от електрически ток или 
електромагнитни полета, за да 
функционира правилно, и оборудване за 
генериране, предаване и измерване на 
такъв ток  или полета, и е създадено за 
употреба с електрическо напрежение, 
което не превишава 1 000 волта за 
променлив ток и 1 500 волта за 
постоянен  ток. „Зависимо“ означава, 
че оборудването се нуждае от 
електрическа енергия като свой 
енергиен източник, за да изпълнява 
основната си функция;

Or. en

Обосновка

Уредите, които се считат за „електрическо и електронно оборудване“ трябва да 
бъдат по-добре определени. Изменението прави разлика между уредите, чиято 
основна функция изисква електрическа енергия, за да работят, и уредите, чиято 
основна функция може да действа дори без електрическа енергия.

Изменение 152
Chris Davies, Dirk Sterckx

Предложение за директива
Член 3 - буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „производител“ означава всяко „производител“ означава всяко 
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физическо или юридическо лице, което 
произвежда ЕЕО или под чието име или 
търговска марка има проектирано или 
произведено ЕЕО;

физическо или юридическо лице, което 
произвежда ЕЕО или под чието име или 
търговска марка има проектирано или 
произведено ЕЕО, или което пуска на 
пазара този продукт;

Or. en

Обосновка

Тъй като Регламент (ЕО) 765/2008 служи като референция за настоящата 
преработка на директивата за ограничението на опасните вещества, определенията 
следва да бъдат приведени в съответствие едно с друго, за да се предотврати 
объркване или различни тълкувания.

Изменение 153
Chris Davies

Предложение за директива
Член 3 - буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) „социално-икономически 
критерии“ означава въздействия, 
различни от тези върху човешкото 
здраве и околната среда, 
произтичащи от налагането на 
ограничение или заместване в 
сравнение с продължителната 
употреба на опасното вещество. 
Социално-икономическите критерии 
се отнасят до надеждността на 
заместителите и до ограниченията, 
свързани с интелектуалната 
собственост, върху заместителите;

Or. en

Обосновка

Настоящото определение гарантира правна яснота относно използването на 
социално-икономически критерии в процеса на изключване. То е в съответствие с 
разбирането за социално-икономически критерии в социално-икономическия анализ на 
REACH, както е посочено в приложение XVI към Регламента REACH.
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Изменение 154
Julie Girling

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) кабели, консумативи и аксесоари;

Or. en

Обосновка

Включването на кабели, консумативи и аксесоари може да се окаже много 
проблематично в някои области, особено в областта на медицинските услуги, където 
кабелите и аксесоарите са често използвани, но имат различна роля от тази на 
свързване с предоставяне на електрически ток; също така, в съответствие с 
изменението към член 3а, който гласи, че „зависимо“ означава, че оборудването се 
нуждае от електрическа енергия като свой енергиен източник, за да изпълнява 
основната си функция“, което често не е така по отношение на кабелите, използвани 
в медицинското оборудване.

Изменение 155
Chris Davies

Предложение за директива
Член 3 - буква п a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

па) „големи единици стационарно 
промишлено оборудване“ са машини 
или системи, включващи комбинация 
от оборудване, готови продукти и/или 
елементи, които се инсталират от 
специалисти на дадено място в 
промишлени машини или промишлени 
сгради с цел да изпълняват 
специфична задача;

Or. en

Обосновка

Определението е дадено във вида, в който е използвано в „Често задавани въпроси“ на 
Европейската комисия във връзка с директивата за ограничението на опасните 
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вещества.

Изменение 156
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 3 - буква л

Текст, предложен от Комисията Изменение

л) „еднороден материал“ означава 
материал с изцяло хомогенен състав, 
който не може да бъде механично 
разделен на различни материали, 
като това означава, че по принцип 
материалите не могат да бъдат 
разделени чрез механични действия 
като развинтване, разрязване, 
раздробяване, смилане и абразивни 
технологии;

л) „еднороден материал“ означава:

- материал, който се състои изцяло от 
един единствен материал;
- съчетание от няколко материала, 
което не може да бъде механично 
разделено на различни материали, с 
изключение на повърхностни обвивки; 
или
- повърхностна обвивка, или
- малки елементи или материали с 
размер, равен или по-малък от 4 mm³;

Or. en

Обосновка

Важно е определението да гарантира, че се постига правна сигурност по отношение 
на вземането на проби и изпитването. С цел да се осигури правна сигурност, следва да 
има отделно определение на „механично разделено“.



AM\808689BG.doc 59/85 PE439.865v01-00

BG

Изменение 157
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 3 - буква л a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ла) „механично разделяне“ означава, 
че материалите принципно могат да 
бъдат разделени чрез механични 
действия като развинтване, 
разрязване, раздробяване, смилане и 
абразивни технологии;

Or. en

Обосновка

Важно е определението да гарантира, че се постига правна сигурност по отношение 
на вземането на проби и изпитването. С цел да се осигури правна сигурност, следва да 
има отделно определение на „механично разделено“.

Изменение 158
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Предложение за директива
Член 3 - буква л a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ла) „механично разделяне“ означава, 
че материалите принципно могат да 
бъдат разделени чрез механични 
действия като развинтване, 
разрязване, раздробяване, смилане и 
абразивна технология;

Or. en

Обосновка

Настоящото определение изяснява определението относно „хомогенни материали“.
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Изменение 159
Jill Evans

Предложение за директива
Член 3 - буква п a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

па) „наноматериал“ означава всеки 
специално произведен материал с 
един или повече размери от порядъка 
на 100 nm или по-малко, или който е 
съставен от дискретни 
функционални части, вътрешни или 
на повърхността, много от които са 
с един или повече размери от 
порядъка на 100 nm или по-малко, в 
т.ч. структури, агломерати или 
агрегати, които могат да имат 
размери, надвишаващи 100 nm, но 
които запазват свойствата, 
характерни за наномащаба.
Свойствата, характерни за 
наномащаба, включват:
i) тези, свързани с широката 
специфична повърхностна площ на 
разглежданите материали, и/или
ii) специфични физико-химични 
свойства, които са различни от 
непринадлежащите към 
наноформата на същия материал 
свойства.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да бъде въведено определение за „наноматериали“. Даденото тук 
определение е съгласувано между трите институции в контекста на регламента 
относно новите храни.
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Изменение 160
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Предложение за директива
Член 3 - буква п a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

па) „наноматериал“ означава всеки 
специално произведен материал с 
един или повече размери от порядъка 
на 300 nm, или който е съставен от 
дискретни функционални части, 
вътрешни или на повърхността, 
много от които са с един или повече 
размери от порядъка на 300 nm, в т.ч. 
структури, агломерати или агрегати, 
които могат да имат размери, 
надвишаващи 300 nm, но които 
запазват свойствата, характерни за 
наномащаба:
i) свойства, свързани с широката 
специфична повърхностна площ на 
разглежданите материали;
ii) специфични физико-химични 
свойства, които са различни от 
непринадлежащите към 
наноформата на същия материал 
свойства.

Or. en

Обосновка

Във връзка с етикетирането на специфични нановещества и потенциални бъдещи 
разпоредби относно наноматериалите, е необходимо подробно определение на 
„наноматериал“ с цел максимална защита на потребителите. Това следва да взема 
предвид големия диапазон на размерите (до 300 nm), специфичните наносвойства на 
тези конкретни материали, както и да включва агломератите и агрегатите.
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Изменение 161
Jill Evans

Предложение за директива
Член 3 - буква п a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

па) „консуматив“ означава всяка 
единица, съдържаща един или повече 
електрически или електронни 
елементи, която е необходима за 
функционирането на дадено ЕЕО, и 
обратното, която не може да 
функционира без ЕЕО; 

Or. en

(Замяна на изменение 26.)

Обосновка

Като се има предвид взаимната зависимост между ЕЕО и консумативите, 
последните също следва да бъдат включени в директивата, още повече, че те 
обикновено имат кратък жизнен цикъл и така се превръщат в отпадъци по-бързо, 
отколкото ЕЕО. Следователно трябва да бъде включено определение. Настоящото 
определение е ограничено до единици, които съдържат електрически/електронни 
елементи. По такъв начин то би включвало напр. тонер касети, но ще изключва CD, 
хартия за принтери, прах за съдомиялни или сондажни корони.

Изменение 162
Christofer Fjellner

Предложение за директива
Член 3 - буква п a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

па) „неподвижно монтирана 
инсталация“ означава неподвижно 
монтирана инсталация по смисъла на 
член 2, буква в) от Директива 
2004/108/EО относно 
електромагнитната съвместимост, 
която се сглобява, инсталира и е 
предназначена за постоянна 
експлоатация на предварително 
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определено място.

Or. en

Обосновка

С цел да се осигури съгласуваност с останалото законодателство на ЕС, 
директивата за ограничението на опасните вещества следва да се позовава на 
съществуващото определение на „неподвижно монтирани инсталации“, посочено в 
Директива 2004/108/EО относно електромагнитната съвместимост. 
Промишленото оборудване, използвано в заводите и промишлените процеси, следва 
да остане извън приложното поле, тъй като неговото значение за околната среда 
не е оценено като съществено от страна на Комисията.
Определението на „готов продукт“ следва да бъде включено във вида, в който 
съществува в документа с често задавани въпроси, тъй като би помогнало по-добре 
да се идентифицира обхватът, и би предотвратило несигурност относно части и 
компоненти.

Изменение 163
Pilar Ayuso

Предложение за директива
Член 3 - буква п a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

С цел да се осигури последователност и съгласуваност с останалото 
законодателство на ЕС, директивата за ограничението на опасните вещества следва 
да се позовава на съществуващото определение на „неподвижно монтирани 
инсталации“, посочено в Директива 2004/108/EО относно електромагнитната 
съвместимост. Промишленото оборудване, използвано в заводите и промишлените 
процеси, следва да остане извън приложното поле: първо, тяхното значение за 
околната среда не е оценено като съществено в подготвителните проучвания на 
Комисията и, второ, подобно оборудване не завършва в потока на общинските 
отпадъци.
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Изменение 164
Chris Davies, Holger Krahmer, Dirk Sterckx

Предложение за директива
Член 3 - буква е a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) „неподвижно монтирана 
инсталация“ означава конкретна 
комбинация от няколко типа 
апаратура, и където е приложимо, 
други устройства, които се 
сглобяват, инсталират и са 
предназначени за постоянна 
експлоатация на предварително 
определено място;

Or. en

Обосновка

Следва да бъде включено определение с цел да се осигури общо тълкуване на термина 
„неподвижно монтирана инсталация“ от всички държави-членки. Директивата 
относно електромагнитната съвместимост (2004/108/EО) включва настоящото 
определение.

Изменение 165
Oreste Rossi

Предложение за директива
Член 3 - буква п a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

па) „неподвижно монтирана 
инсталация“ означава неподвижно 
монтирана инсталация по смисъла на 
член 2, буква в) от Директива 
2004/108/EО относно 
електромагнитната съвместимост, 
която се сглобява, инсталира и е 
предназначена за постоянна 
експлоатация на предварително 
определено място;
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Or. en

Обосновка

С цел подобряване на правната сигурност следва да се въведе насоката, дадена в 
документа на Комисията относно често задавани въпроси.

Изменение 166
Oreste Rossi

Предложение за директива
Член 3 - буква п б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

пб) „готов продукт“ означава всеки 
уред или единица на оборудване, които 
имат пряка функция, собствена 
обвивка и, ако е приложимо, входно-
изходни канали и съединителни 
детайли, и които са предназначени за 
крайните производители. „Пряка 
функция“ се определя като всяка 
функция на даден елемент на готов 
продукт, която изпълнява 
предназначението за експлоатация, 
посочена от производителя в 
указанията за употреба и за крайните 
потребители. Тази функция може да е 
налична без допълнителни настройки 
или свръзки, различни от 
обикновените настройки или свръзки, 
които могат да бъдат осъществени 
от всяко лице.

Or. en

Обосновка

С цел подобряване на правната сигурност следва да се въведе насоката, дадена в 
документа на Комисията относно често задавани въпроси.
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Изменение 167
Jill Evans

Предложение за директива
Член 3 - буква п б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

пб) „аксесоар“ означава всяка единица, 
съдържаща един или повече 
електрически или електронни 
елементи, предназначена за 
експлоатация с дадено ЕЕО, която не 
е необходима за функционирането на 
това ЕЕО, но не може да 
функционира без него;

Or. en

(Замяна на изменение 27.)

Обосновка

Директивата за ограничението опасни вещества (ООВ) следва да включва и 
аксесоарите. Следователно трябва да бъде включено определение. Настоящото 
определение е ограничено до единици, които съдържат електрически/електронни 
елементи. Така то би включвало напр. отделни лещи за цифрови фотоапарати, но ще 
изключва чанти за фотоапарати или за лещи.

Изменение 168
Chris Davies

Предложение за директива
Член 3 - буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) „аксесоар“ означава всяка отделна 
електрическа единица, използвана с 
дадено ЕЕО с цел осигуряване на 
функционалност, енергия или 
взаимодействие на потребителя с 
ЕЕО.

Or. en
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Обосновка

Определението, предложено от докладчика, създава опасност да бъдат включени 
неелектрически елементи в рамките на ЕЕО, като например хартия. Предложеното 
тук определение изключва хартията, но включва зарядните за телефони и мишките за 
компютри.

Изменение 169
Jill Evans

Предложение за директива
Член 3 - буква п в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

пв) „електрическа или електронна 
част“ означава всяка единица с една 
или повече свързващи оловни или 
метални повърхности, която е част 
от електрическа схема с цел да 
изпълнява дискретна функция;

Or. en

Обосновка

Тъй като нововъведените определения за „консуматив“ и „аксесоар“ се отнасят до 
съдържанието на една „електрическа или електронна част“, следва да бъде дадено 
определение за такива части.

Изменение 170
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Предложение за директива
Член 3 - буква п в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

пв) „превозно средство“ означава 
превозно средство с повече от две 
колела, което се използва за превоз на 
лица или товари, като например 
самолети, кораби, влакове, трамваи, 
автобуси, камиони и леки 
автомобили;
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Or. en

Обосновка

Необходимо е да се даде определение поради въвеждането на изключение за „превозни 
средства“ съгласно член 2.

Изменение 171
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Предложение за директива
Член 3 - буква п г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

пг) „големи неподвижно монтирани 
промишлени инсталации“ означава 
конкретна комбинация от няколко 
типа апаратура, и където е 
приложимо, други устройства, които 
са предназначени за експлоатация в 
промишлена среда, и които се 
сглобяват и инсталират за 
постоянно на предварително 
определено място, и които не могат 
да бъдат премахнати без разрушаване 
на сградата или част от сградата;

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се даде определение поради въвеждането на изключение за „големи 
неподвижно монтирани промишлени инсталации“ съгласно член 2.

Изменение 172
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Предложение за директива
Член 3 - буква п д (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

пд) „големи единици промишлено 
оборудване“ означава машини или 
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системи, които са предназначени за 
експлоатация единствено в 
промишлеността. Те се инсталират 
от специализиран персонал, нает от 
производителя, потребителя, 
представител на производителя или 
други специалисти, които единствено 
отговарят за инсталационните 
дейности. Тези единици имат 
постоянно местоположение по време 
на периода на тяхната експлоатация.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се даде определение поради въвеждането на изключение за „големи 
единици промишлено оборудване“ съгласно член 2.

Изменение 173
Frédérique Ries

Предложение за директива
Член 3 - буква п a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

па) „големи неподвижно монтирани 
промишлени инсталации“ означава 
конкретна комбинация от няколко 
типа апаратура, и където е 
приложимо, други устройства, които 
са предназначени за експлоатация в 
промишлена среда, и които се 
сглобяват и инсталират за 
постоянно на предварително 
определено място, включително 
отоплителни инсталации, и които 
обикновено не могат да бъдат 
премахнати без разрушаване на 
сградата или част от сградата;

Or. en



PE439.865v01-00 70/85 AM\808689BG.doc

BG

Обосновка

Необходимо е също така ясно определение на големи неподвижно монтирани 
промишлени инсталации.

Изменение 174
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Предложение за директива
Член 3 - буква п е (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

пе) „прототипи“ включва уреди и 
системи, използвани за оценяване, 
валидиране, демонстрация, или 
развойни и технически образци, които 
не са предназначени за пускане на 
пазара като отделни функционални 
или търговски единици;

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се даде определение поради въвеждането на изключение за 
„прототипи“ съгласно член 2.

Изменение 175
Åsa Westlund

Предложение за директива
Член 3 - буква п a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

па) „наноматериал“: всеки
целенасочено произведен материал, в 
който размерът на частиците е 
изменен.

Or. sv
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Обосновка

Определението за наноматериал е обосновано, като се има предвид, че те се 
споменават в директивата.  

Изменение 176
Bogusław Sonik

Предложение за директива - акт за изменение
Член 3 - буква п a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

па) „работещ целесъобразно“ се 
отнася до привеждане в действие на 
функция, при която се използва най-
много енергия;

Or. pl

Обосновка

Настоящото определение улеснява идентифицирането на електрическо и електронно 
оборудване. То ще предотврати погрешно тълкуване и разрешаване на проблеми, 
свързани с хибридни устройства, които не работят директно с електричество, но 
съдържат електронни компоненти, които им помагат да работят. Освен това член 
3а от директивата обхваща оборудване, проектирано специално с цел да пренася, 
измерва и генерира електрически ток и електромагнитни полета. 

Изменение 177
Bogusław Sonik

Предложение за директива
Член 3 - буква п б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

пб) „освобождаване от вид А“ 
означава освобождаване от 
приложенията, за които не важи 
забраната, посочена в член 4, 
параграф 1, за които не съществуват 
или не са общодостъпни технически 
решения, които позволяват 
производството на оборудване със 
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същото качество, като се използват 
заместващи продукти; 

Or. pl

Изменение 178
Bogusław Sonik

Предложение за директива
Член 3 - буква п в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

пв) „освобождаване от вид Б“ 
означава освобождаване от 
приложенията, за които не важи 
забраната, посочена в член 4, 
параграф 1, за които не е практически 
възможно да се разработят техника 
за производство на оборудване със 
същото качество или не съществуват 
физико-химически елементи, с които 
това да бъде осъществено. 

Or. pl

Обосновка

Въвеждането на концепцията за видове освобождаване позволява всички видове  
освобождаване от директивата да бъде включени в единна таблица, като се запази 
същото номериране (вж изменения към член 5, параграф 1, буква б) и член 6, параграф 
1, буква ба). За предприятията е важно да се запази същото номериране, тъй като 
по този начин се избягват неочаквани разходи, свързани с актуализиране на 
документация.  Въвеждането на видове освобождаване улеснява различаването на 
чисто технически изключения (в случаите, при които предприятията срещат 
затруднения при прилагането на дадена технология) и чисто физически изключения (в 
случаи, при които предприятията имат проблеми със свойствата на елементите). 
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Изменение 179
Jill Evans

Предложение за директива
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки трябва да 
гарантират, че ЕЕО , включително 
резервните части за ремонт или 
повторна употреба на оборудването , 
което е пуснато на пазара, не съдържа 
веществата, изброени в приложение ІV.
.

1. Държавите-членки гарантират, че 
ЕЕО, включително резервните части за 
ремонт или повторна употреба, кабели, 
консумативи и аксесоари, и части за 
осъвременяване на функционални 
характеристики или повишаване на 
капацитета на оборудването, което е 
пуснато на пазара, не съдържа 
веществата, изброени в приложение ІV, 
част А.

Or. en

(Замяна на изменение 28.)

Обосновка

Настоящото изменение следва от изричното включване на кабели, консумативи и 
аксесоари в обхвата на директивата. Директивата следва да се прилага и за частите 
за осъвременяване на функционалните характеристики или повишаване на 
капацитета. Необходимо е подразделение на приложение ІV, което да предвиди 
срокове за нови ограничения в бъдеще.

Изменение 180
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Предложение за директива
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки трябва да 
гарантират, че ЕЕО , включително 
резервните части за ремонт или 
повторна употреба на оборудването , 
което е пуснато на пазара, не съдържа 
веществата, изброени в приложение ІV.

1. Държавите-членки гарантират, че 
ЕЕО, включително резервните части за 
ремонт или повторна употреба, 
осъвременяване на функционални 
характеристики или повишаване на 
капацитета на оборудването, което е 
пуснато на пазара, не съдържат 



PE439.865v01-00 74/85 AM\808689BG.doc

BG

. веществата, изброени в приложение ІV, 
част А.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение съответства на изменение 28, внесено от докладчика. Тук се 
повтаря с цел да въведе подразделение на приложение ІV в части А и Б.

Изменение 181
Jill Evans

Предложение за директива
Член 4 - параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите-членки гарантират, 
че ЕЕО, включително резервните 
части за ремонт или повторна 
употреба, кабели, консумативи и 
аксесоари, и части за осъвременяване 
на функционални характеристики 
или повишаване на капацитета на 
оборудването, което е пуснато на 
пазара, не съдържа веществата, 
изброени в приложение ІV, част Б.

Or. en

(Замяна на изменение 29.)

Обосновка

Необходимо е подразделение на приложение ІV, което да предвиди срокове за нови 
ограничения в бъдеще.
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Изменение 182
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Предложение за директива
Член 4 - параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите-членки гарантират, 
че ЕЕО, включително резервните 
части за ремонт или повторна 
употреба, осъвременяване на 
функционални характеристики или 
повишаване на капацитета на 
оборудването, което е пуснато на 
пазара, не включва веществата, 
изброени в приложение ІV, част Б.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение съответства на изменение 29, внесено от докладчика. Тук се 
повтаря с цел да въведе подразделение на приложение ІV в части А и Б.

Изменение 183
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Предложение за директива
Член 4 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Държавите-членки гарантират, 
че ЕЕО, включително изброените в 
приложение IV вещества, се 
етикетира в съответствие с 
методология, която ще бъде 
разработена съгласно член 6, параграф 
1, тире 3а (ново).

Or. en

Обосновка

По отношение на някои вещества подготвителното проучване на Öko-Institut 
препоръча етикетиране. Това становище следва да се вземе предвид, доколкото 
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етикетирането подобрява възможността за рециклиране и сигурността по време на 
третирането на ОЕЕО и допринася за информираност на потребителите. Трябва да 
бъде осигурена оптимална взаимосвързаност с Директива 2005/32/ЕО за създаване на 
рамка за определяне на изискванията за екодизайн към енергоемките продукти.
(Настоящото изменение е свързано с изменението към член 6, параграф 1, тире 3а 
(ново) и изменението към приложение Iva (ново).

Изменение 184
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Предложение за директива
Член 4 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Параграф 1 не се прилага за 
резервните части за ремонт или 
повторна употреба на:

заличава се

а) ЕЕО, което е пуснато на пазара 
преди 1 юли 2006 г.;
б) медицинските изделия, които са 
пуснати на пазара преди 1 януари 
2014 г.;
в) медицинските изделия за диагноза 
ин витро, които са пуснати на пазара 
преди 1 януари 2016 г.;
г) приборите за контрол и управление, 
които са пуснати на пазара преди 
1 януари 2014 г.;
д) промишлените прибори за контрол 
и управление, които са пуснати на 
пазара преди 1 януари 2017 г.;
е) ЕЕО, за което е ползвано правото 
на освобождаване и което е било 
пуснато на пазара преди изтичането 
на срока на освобождаването.

Or. en

Обосновка

Поради съображения за правна сигурност това следва да бъде включено в член 2, 
както е в нашите предложения.



AM\808689BG.doc 77/85 PE439.865v01-00

BG

Изменение 185
Bogusław Sonik

Предложение за директива
Член 4 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Параграф 1 не се прилага за 
резервните части за ремонт или 
повторна употреба на:

заличава се

а) ЕЕО, което е пуснато на пазара 
преди 1 юли 2006 г.;
б) медицинските изделия, които са 
пуснати на пазара преди 1 януари 
2014 г.;
в) медицинските изделия за диагноза 
ин витро, които са пуснати на пазара 
преди 1 януари 2016 г.;
г) приборите за контрол и управление, 
които са пуснати на пазара преди 
1 януари 2014 г.;
д) промишлените прибори за контрол 
и управление, които са пуснати на 
пазара преди 1 януари 2017 г.;
е) ЕЕО, за което е ползвано правото 
на освобождаване и което е било 
пуснато на пазара преди изтичането 
на срока на освобождаването.

Or. pl

Обосновка

С цел да се осигури повече яснота, части от настоящия параграф бяха преместени 
към приложение ІІІ а, което обхваща оборудване, изключено от обхвата на 
настоящата директива. 

Изменение 186
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 4 - параграф 4 - встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Параграф 1 не се прилага за 4. Параграф 1 не се прилага за 
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резервните части за ремонт или 
повторна употреба на:

резервните части за гаранция или за 
допълнителен ремонт, или повторна 
калибровка на промишлени прибори за 
контрол и управление, или повторна 
употреба, осъвременяване на 
функционалните характеристики 
или повишаване на капацитета на:

Or. en

Обосновка

Необходимо е освобождаване за резервни части, за да се удължи жизненият цикъл на 
промишлените прибори за контрол и управление и да се поддържа точността на 
тяхното действие чрез повторна калибровка. Резервните части, доставени по време 
на гаранционна или следгаранционна помощ, улесняват ремонта на ЕЕО през 
експлоатационния срок след първоначалната доставка до първия потребител.
Резервните части също така се използват на временна разменна основа, докато 
неизправните промишлени прибори за контрол и управление се калибрират повторно с 
цел запазване на точността и след това се връщат на потребителите, като така 
времето, в което промишлените приложения не работят, се намалява до минимум.

Изменение 187
Chris Davies

Предложение за директива
Член 4 - параграф 4 - встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Параграф 1 не се прилага за 
резервните части за ремонт или 
повторна употреба на:

4. Параграф 1 не се прилага за 
резервните части за гаранция или за 
допълнителни ремонти, или
повторна калибровка на промишлени 
прибори за контрол и управление, или 
повторна употреба, осъвременяване на 
функционалните характеристики 
или повишаване на капацитета на:

Or. en

Обосновка

Необходимо е освобождаване за тези обменни услуги, които не са предвидени за 
продажба, с цел удължаване на жизнения цикъл на оборудването и поддържането на 
неговата точност чрез повторна калибровка.
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Изменение 188
Jill Evans

Предложение за директива
Член 4 - параграф 4 - встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Параграф 1 не се прилага за 
резервните части за ремонт или 
повторна употреба на:

4. Параграф 1 не се прилага за 
резервните части за ремонт или 
повторна употреба, кабели, 
консумативи, аксесоари и части за 
осъвременяване на функционални 
характеристики или повишаване на 
капацитета на:

Or. en

(Замяна на изменение 30. Свързано с изменението към член 4, параграф 1.)

Обосновка

Ако общото приложно поле бъде разширено, така че да включва кабели, консумативи 
и аксесоари, както и части за осъвременяване на функционалните характеристики 
или повишаване на капацитета, то това трябва да бъде отразено и в съответното 
освобождаване.

Изменение 189
Chris Davies

Предложение за директива
Член 4 - параграф 4 - встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Параграф 1 не се прилага за 
резервните части за ремонт или 
повторна употреба на:

4. Параграф 1 не се прилага за 
резервните части за гаранция или за 
допълнителни ремонти, или
повторна калибровка на промишлени 
прибори за контрол и управление, или 
повторна употреба, осъвременяване на 
функционалните характеристики 
или повишаване на капацитета на:

Or. en
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Обосновка

Необходимо е освобождаване за тези обменни услуги, които не са предвидени за 
продажба, с цел удължаване на жизнения цикъл на оборудването и поддържането на 
неговата точност чрез повторна калибровка.

Изменение 190
Chris Davies

Предложение за директива
Член 4 - параграф 4 - буква a a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) стопанско оборудване, в случаите, 
когато частите са рециклирани от 
оборудване, пуснато на пазара преди 1 
юли 2006 г., и в случаите, когато за 
повторната употреба на 
рециклираните части е възможно да 
бъдат извършени проследяване и 
проверка, а процесът на повторна 
употреба може да бъде одитиран 
съобразно предвидените стандарти и 
потребителят да бъде ясно уведомен 
относно повторната употреба на 
частите. Това освобождаване важи за 
срок от 10 години след влизането в 
сила на директивата.

Or. en

Обосновка

Предназначено да гарантира, че производителите, и по-специално производителите 
на оборудване за печатане и копиране, могат да събират части от старото си 
оборудване за повторна употреба в нови машини.  В много случаи болшинството 
части в такива машини въобще няма да се изхабят по време на нормалната дейност и 
ще имат същото качество като нови части за повторна употреба.
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Изменение 191
Esther de Lange, Judith A. Merkies, Gerben-Jan Gerbrandy, Peter van Dalen, Kartika 
Tamara Liotard, Ria Oomen-Ruijten

Предложение за директива
Член 4 - параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Параграф 1 не се прилага по 
отношение на повторната употреба 
на резервни части, рециклирани от 
ЕЕО, пуснато на пазара преди 1 юли 
2006 г., в оборудване, пуснато на 
пазара преди 1 юли 2016 г., при условие 
че повторната употреба се извършва 
в подлежащи на одит затворени 
свързани стопански системи за 
връщане, и че повторната употреба 
на частите се съобщава на 
потребителя.

Or. en

Обосновка

Необходимо е ЕС допълнително да насърчава повторната употреба, за да осигури 
енергийна ефективност. Преждевременното обезвреждане, унищожаване или 
заместване на добре функциониращи резервни части, които могат да се използват 
наново, поради факта, че са били пуснати на пазара преди 1 юли 2006 г. и не 
съответстват на разпоредбите относно ограниченията на опасните вещества, би 
довело до ненужна екологична тежест. Като не се позволи това временно 
освобождаване, ще се стигне до обезвреждане на цялото оборудване, включително 
множество части, отговарящи на разпоредбите относно ограниченията на опасните 
вещества. Тъй като повторната употреба се осъществява в рамките на затворена 
система за връщане, краят на жизнения цикъл на тези части ще подлежи на 
подходящ контрол и управление.
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Изменение 192
Bogusław Sonik

Предложение за директива
Член 4 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Параграф 1 не се прилага за 
активните имплантируеми 
медицински изделия. До 2020 г. 
Комисията ще преразгледа 
изключението за активните 
имплантируеми медицински изделия, 
за да направи евентуално 
предложение за включването им в 
обхвата на изискванията на 
посочения параграф.

заличава се

Or. pl

Обосновка

С цел да се осигури повече яснота, части от настоящия параграф бяха преместени 
към приложение ІІІ а, което обхваща оборудване, изключено от обхвата на 
настоящата директива. 

Изменение 193
Chris Davies

Предложение за директива
Член 4 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Параграф 1 не се прилага за 
активните имплантируеми медицински 
изделия. До 2020 г. Комисията ще 
преразгледа изключението за активните 
имплантируеми медицински изделия, за 
да направи евентуално предложение за 
включването им в обхвата на 
изискванията на посочения параграф.

5. Параграф 1 не се прилага за 
активните имплантируеми медицински 
изделия. До 2020 г. Комисията ще 
преразгледа изключението за активните 
имплантируеми медицински изделия, за 
да оцени наличието на подходящи 
безопасни и надеждни алтернативи, 
основаващи се на научно-технически 
консултации, и да направи евентуално 
предложение за включването им в 
обхвата на изискванията на посочения 
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параграф.

Or. en

Обосновка

Цели да гарантира, че няма противоречие с необходимостта да се осигури наличието 
на активни имплантируеми медицински изделия.

Изменение 194
Jill Evans

Предложение за директива
Член 4 - параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Параграф 1а не се прилага за 
резервните части за ремонт или 
повторна употреба, кабели, 
консумативи, аксесоари и части за 
осъвременяване на функционални 
характеристики или повишаване на 
капацитета на:
а) ЕЕО, което е пуснато на пазара 
преди [...*];
б) ЕЕО, за което се ползва правото на 
освобождаване и което е било 
пуснато на пазара преди изтичането 
на срока на освобождаването.
* да се добави дата, съответстваща 
на 42 месеца след влизането в сила.

Or. en

(Замяна на изменение 32.)

Обосновка

Освобождаването на кабели, консумативи, аксесоари и резервни части за ЕЕО, 
пуснати на пазара преди прилагането на новите ограничения или на ЕЕО, за което се 
ползва правото на освобождаване и което е било пуснато на пазара преди 
изтичането на срока на освобождаването, следва да се прилага по аналогия за новите 
ограничения.
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Изменение 195
Jill Evans

Предложение за директива
Член 4 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Параграф 1 няма да се прилага за 
случаите на употреба, които са изброени 
в приложения V и VI .

6. Параграфи 1 и 1а няма да се 
прилагат за случаите на употреба, 
които са изброени в приложения V, VI и 
VIa.

Or. en

Коригиране на пропуск, замяна на изменение 33. Свързано с измененията към член 2, 
параграф 1, член 4, параграф 1а, и приложения І и VІа) 

Обосновка

Въвеждането на отворен обхват изисква отделно приложение, което да позволи 
приложенията, освободени от забраната в член 4, параграф 1 за ЕЕО, които в 
момента не са обхванати от директивата за ограничението на опасните вещества, 
да не бъдат включени в нито една от десетте първи категории. Необходимо е да се 
осигури възможност за освобождавания от новото изискване, предложено в параграф 
1.

Изменение 196
Bogusław Sonik

Предложение за директива
Член 4 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Параграф 1 няма да се прилага за 
случаите на употреба, които са изброени 
в приложения V и VI .

6. Параграф 1 няма да се прилага за 
случаите на употреба, които са изброени 
в приложение V.

Or. pl

Обосновка

Приложение VІ беше включено към приложение V. Няма причина за съществуването 
на отделен списък с освобождаване за медицински изделия и приборите за контрол и 
управление, тъй като те могат да предизвикат объркване сред производителите във 
връзка с определянето на принадлежността на дадено оборудване към дадена група. 
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Изменението представлява също така отговор на въвеждането на видове 
освобождаване в член 5, параграф 1, буква б) и член 5, параграф 1, буква ба) и 
изменение към член 2, параграф 1, които предоставят на директивата отворен 
обхват.


