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Grozījums Nr. 77
Jill Evans

Direktīvas priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas 
Savienības darbību un jo īpaši tā 
114. pantu,

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu pielāgo tiesisko pamatu izmaiņām, kas izriet no Līguma par Eiropas 
Savienības darbību.

Grozījums Nr. 78
Jill Evans

Direktīvas priekšlikums
5. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

saskaņā ar Līguma 251. pantā izklāstīto 
procedūru,

saskaņā ar Līguma 294. pantā izklāstīto 
procedūru,

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu pielāgo tiesisko pamatu izmaiņām, kas izriet no Līguma par Eiropas 
Savienības darbību.
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Grozījums Nr. 79
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Åsa Westlund

Direktīvas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Komisijas uzdevumā veiktajā 
pētījumā par bīstamām vielām elektriskās 
un elektroniskās iekārtās ir ietverts stingrs 
ieteikums pakāpeniski atteikties no 
bromorganisko un hlororganisko 
savienojumu izmantošanas, jo atkritumu 
apstrādes gaitā no tiem var veidoties 
polibromēti un polihlorēti dioksīni un 
furāni, un kā prioritāte noteikts 
pakāpeniski atteikties no PVC, nevis 
izmantot selektīvus riska pārvaldības 
risinājumus, lai samazinātu PVC, tam 
pievienoto piedevu un bīstamu degšanas 
produktu nonākšanu vidē. Tajā arī 
ieteikts marķēt metālisko beriliju un 
berilija oksīdu, kā arī brīvprātīgi un 
pakāpeniski pārtraukt to izmantošanu, 
vienlaikus uzraugot dažas citas 
pārbaudītās vielas tirgū.

Or. en

Pamatojums

Jāpiemin Öko-Institut ieteikumi, kas paredz dažādas iespējas, norādot, ka šie ierosinājumi 
neaprobežojas tikai ar ieteikumu iekļaut vielas IV pielikumā.

Grozījums Nr. 80
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Direktīvas priekšlikums
3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3b) Nanomateriālu nekaitīgums cilvēka 
veselībai un videi nav zinātniski pierādīts, 
nav starptautiski noteiktas nanomateriālu 
definīcijas un starptautiski atzītu 
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pārbaudes vadlīniju. Komisijas Iespējamā 
un jaunatklātā veselības apdraudējuma 
zinātniskā komiteja (SCENIHR) 
2005. gada 28. un 29. septembrī 
pieņemtajā atzinumā secina, ka riska 
novērtējumam vajadzīgās zināšanas ir 
pārāk niecīgas un ar pašreizējām 
toksikoloģijas un vides toksikoloģijas 
metodēm vien, iespējams, nevar atrisināt 
visus jautājumus, kas rodas saistībā ar 
nanodaļiņām. Ir arvien vairāk zinātnisko 
pierādījumu tam, ka dažas oglekļa 
nanocaurulītes var iedarboties līdzīgi 
azbesta šķiedrām un tātad ievērojami 
ietekmēt cilvēka veselību. To pašu var 
teikt par sudraba nanodaļiņām, kas var 
nonākt vidē un var ievērojami ietekmēt 
augsnes, ūdens un sauszemes 
organismus.

Or. en

Pamatojums

Jaunajām nanotehnoloģijām veltītajā pētniecības projektā (2009) ir minēts, ka aptuveni 807 
ražojumi, kas pieejami tirgū, satur nanomateriālus un daži no tiem ir EEI. Nanotoksikologi ir 
vienisprātis, ka pastāv reāls nopietna veselības un vides apdraudējuma risks, tādēļ attiecībā 
uz nanomateriāliem būtu veicami drošības pasākumi. Šis grozījums ir saistīts ar 4. panta 
jauno 1.b punktu, kurā noteikts marķēt nanosudrabu un oglekļa nanocaurulītes.

Grozījums Nr. 81
Chris Davies

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Vielas, uz kurām attiecas šī direktīva, ir
zinātniski labi izpētītas un novērtētas, un
uz tām ir bijuši attiecināti dažādi 
pasākumi gan Kopienas līmenī, gan valstu 
līmeņos.

(6) Vielas, uz kurām attiecas šī direktīva, 
vajadzētu zinātniski labi izpētīt un 
novērtēt, pirms uz tām attiecināt 
ierobežojumus un dažādus pasākumus
gan Kopienas līmenī, gan valstu līmenī.

Or. en
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Pamatojums

Vielas, kas iekļautas III pielikumā, vēl nav pilnīgi novērtētas.

Grozījums Nr. 82
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Vielas, uz kurām attiecas šī direktīva, ir
zinātniski labi izpētītas un novērtētas, un
uz tām ir bijuši attiecināti dažādi 
pasākumi gan Kopienas līmenī, gan valstu 
līmeņos.

(6) Vielas, uz kurām attiecas šī direktīva, 
vajadzētu zinātniski labi izpētīt un 
novērtēt, pirms uz tām attiecināt 
ierobežojumus un dažādus pasākumus
gan Kopienas līmenī, gan valstu līmenī.

Or. en

Pamatojums

Vielas, kas iekļautas III pielikumā, paredzēts rūpīgi novērtēt; bet šis darbs vēl nav pabeigts.

Grozījums Nr. 83
Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Vielas, uz kurām attiecas šī direktīva, ir 
zinātniski labi izpētītas un novērtētas, un 
uz tām ir bijuši attiecināti dažādi pasākumi 
gan Kopienas līmenī, gan valstu līmeņos.

(6) Dažas vielas, uz kurām attiecas šī 
direktīva, ir zinātniski labi izpētītas un 
novērtētas, un uz tām ir bijuši attiecināti 
dažādi pasākumi gan Kopienas līmenī, gan 
valstu līmenī — dažreiz šis darbs ir 
jāpaveic, pirms pieņemt lēmumus par 
iespējamiem ierobežojumiem un/vai 
citiem pasākumiem.

Or. en
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Pamatojums

Komisijas pieminētais zinātniskais darbs nav pilnīgi pabeigts attiecībā uz visām vielām, proti, 
III pielikumā iekļautās vielas vēl tikai paredzēts novērtēt.

Grozījums Nr. 84
Julie Girling

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Vielas, uz kurām attiecas šī direktīva, ir 
zinātniski labi izpētītas un novērtētas, un 
uz tām ir bijuši attiecināti dažādi pasākumi 
gan Kopienas līmenī, gan valstu līmeņos.

(6) Vielas, uz kurām attiecas šī direktīva, ir 
zinātniski labi izpētītas un novērtētas, un 
uz tām ir bijuši attiecināti dažādi pasākumi 
gan Kopienas līmenī, gan valstu līmenī. 
Vielas, kas iekļautas III pielikumā, 
vajadzētu rūpīgi zinātniski izpētīt un 
novērtēt, pirms noteikt tām 
ierobežojumus.

Or. en

Pamatojums

Vielas, kas iekļautas III pielikumā, paredzēts rūpīgi novērtēt; bet šis darbs vēl nav pabeigts.

Grozījums Nr. 85
Chris Davies

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Šajā direktīvā paredzētajos pasākumos 
ņemtas vērā starptautiskās pamatnostādnes 
un ieteikumi, un tie balstās uz pieejamās 
zinātniskās un tehniskās informācijas 
novērtējumu. Pasākumi ir vajadzīgi, lai 
sasniegtu izvēlēto cilvēku un dzīvnieku 
veselības un vides aizsardzības līmeni, 
ņemot vērā riskus, kas Kopienā var rasties, 
ja nebūtu attiecīgu pasākumu. Pasākumi 

(7) Šajā direktīvā paredzētajos pasākumos 
ņemtas vērā starptautiskās pamatnostādnes 
un ieteikumi, un tie balstās uz pieejamās 
zinātniskās un tehniskās informācijas 
novērtējumu. Pasākumi ir vajadzīgi, lai 
sasniegtu izvēlēto cilvēku un dzīvnieku 
veselības un vides aizsardzības līmeni, 
ņemot vērā riskus, kas Kopienā var rasties, 
ja nebūtu attiecīgu pasākumu. Pasākumi 
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regulāri jāpārskata un vajadzības gadījumā 
jāpielāgo, lai ņemtu vērā pieejamo tehnisko 
un zinātnisko informāciju.

regulāri jāpārskata un vajadzības gadījumā 
jāpielāgo, lai ņemtu vērā pieejamo tehnisko 
un zinātnisko informāciju. Par prioritāru 
jo īpaši uzskatāms cilvēku veselības un 
vides apdraudējums, kas rodas, izmantojot 
Regulas (EK) Nr. 1907/2006 
XIV pielikumā iekļautās vielas, sevišķu 
uzmanību pievēršot 
heksabromciklododekānam (HBCDD), 
bis-(2-etilheksil)ftalātam, 
butilbenzilftalātam (BBP) un 
dibutilftalātam (DBP).

Or. en

Pamatojums

Vairākas iestādes ir paudušas bažas saistībā ar šīm vielām.

Grozījums Nr. 86
Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Šajā direktīvā paredzētajos pasākumos 
ņemtas vērā starptautiskās pamatnostādnes 
un ieteikumi, un tie balstās uz pieejamās 
zinātniskās un tehniskās informācijas 
novērtējumu. Pasākumi ir vajadzīgi, lai 
sasniegtu izvēlēto cilvēku un dzīvnieku 
veselības un vides aizsardzības līmeni, 
ņemot vērā riskus, kas Kopienā var rasties, 
ja nebūtu attiecīgu pasākumu. Pasākumi 
regulāri jāpārskata un vajadzības gadījumā 
jāpielāgo, lai ņemtu vērā pieejamo tehnisko 
un zinātnisko informāciju.

(7) Šajā direktīvā paredzētajos pasākumos 
ņemtas vērā starptautiskās pamatnostādnes 
un ieteikumi, un tie balstās uz pieejamās 
zinātniskās un tehniskās informācijas 
novērtējumu. Pasākumi ir vajadzīgi, lai 
sasniegtu izvēlēto cilvēku un dzīvnieku 
veselības un vides aizsardzības līmeni, 
ņemot vērā riskus, kas Kopienā var rasties, 
ja nebūtu attiecīgu pasākumu. Pasākumi 
regulāri jāpārskata un vajadzības gadījumā 
jāpielāgo, lai ņemtu vērā pieejamo tehnisko 
un zinātnisko informāciju. Par prioritāru 
jo īpaši uzskatāms cilvēku veselības un 
vides apdraudējums, kas rodas, izmantojot 
Regulas (EK) Nr. 1907/2006 
XIV pielikumā iekļautās vielas, sevišķu 
uzmanību pievēršot 
heksabromciklododekānam (HBCDD), 
bis-(2-etilheksil)ftalātam, 
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butilbenzilftalātam (BBP) un 
dibutilftalātam (DBP).

Or. en

Pamatojums

Saistīts ar III pielikuma grozījumu.

Grozījums Nr. 87
Chris Davies

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Līdzko pieejami zinātniski 
pierādījumi, ņemot vērā piesardzības 
principu, jāizvērtē citu bīstamu vielu 
aizliegšana un to aizvietošana ar videi 
nekaitīgākām alternatīvām, kas nodrošina 
vismaz tādu pašu patērētāju aizsardzības 
līmeni, pievēršot uzmanību to saskaņotībai 
ar citiem Kopienas tiesību aktiem, jo īpaši
ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz 
ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, 
licencēšanu un ierobežošanu (REACH). 
Īpaša uzmanība jāvelta potenciālai 
ietekmei uz MVU.

(12) Līdzko pieejami zinātniski 
pierādījumi, ņemot vērā piesardzības 
principu, jāizvērtē citu bīstamu vielu 
aizliegšana un to aizvietošana ar videi 
nekaitīgākām alternatīvām vielām vai 
tehnoloģijām, kas nodrošina vismaz tādu 
pašu patērētāju aizsardzības līmeni. Tālab 
Komisijai ir jānoskaidro citu bīstamu 
vielu negatīva ietekme un to aizstāšanas 
iespējamība, jo īpaši beidzoties elektrisko 
un elektronisko iekārtu ekspluatācijas 
laikam, lai sagatavotu likumdošanas 
priekšlikumus, kuru mērķis ir regulāri 
uzlabot šīs direktīvas noteikumus. Šajā 
pārbaudē jāparedz vispusīgs ietekmes 
novērtējums un apspriešanās ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām, kā 
norādīts 4. panta 7. punktā. Šajā 
pārbaudē arī vajadzētu pievērst uzmanību 
saskaņotībai ar citiem Kopienas tiesību 
aktiem un uzlabot sinerģismu attiecībā uz 
darbu, ko veic saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2006. gada 
18. decembra Regulu (EK) Nr. 1907/2006, 
kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, 
vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu 
(REACH)1. Īpaša uzmanība jāvelta 
potenciālai ietekmei uz MVU.
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Or. en

Pamatojums

Jāapsver iespēja ieviest ierobežojumus vēl attiecībā uz citām bīstamām vielām, bet tikai pēc 
ietekmes novērtējuma un pēc pienācīgas izpētes, nosakot, vai alternatīvu risinājumu 
izmantošana kopumā labvēlīgi ietekmēs cilvēku veselību un vidi.

Grozījums Nr. 88
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Līdzko pieejami zinātniski 
pierādījumi, ņemot vērā piesardzības 
principu, jāizvērtē citu bīstamu vielu 
aizliegšana un to aizvietošana ar videi 
nekaitīgākām alternatīvām, kas nodrošina 
vismaz tādu pašu patērētāju aizsardzības 
līmeni, pievēršot uzmanību to saskaņotībai 
ar citiem Kopienas tiesību aktiem, jo īpaši 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz 
ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, 
licencēšanu un ierobežošanu (REACH). 
Īpaša uzmanība jāvelta potenciālai 
ietekmei uz MVU.

(12) Līdzko pieejami zinātniski 
pierādījumi, ņemot vērā piesardzības 
principu, jāizvērtē citu bīstamu vielu 
aizliegšana un to aizvietošana ar videi 
nekaitīgākām alternatīvām, kas nodrošina 
vismaz tādu pašu patērētāju aizsardzības 
līmeni. Šajā pārbaudē jāparedz vispusīgs 
ietekmes novērtējums un apspriešanās ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām. 
Šajā pārbaudē arī vajadzētu pievērst 
uzmanību saskaņotībai ar citiem Kopienas 
tiesību aktiem, jo ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu 
(EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz 
ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, 
licencēšanu un ierobežošanu (REACH). 
Īpaša uzmanība jāvelta potenciālai 
ietekmei uz MVU.

Or. en
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Grozījums Nr. 89
Françoise Grossetête, Vittorio Prodi, Pilar Ayuso, Bill Newton Dunn, Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Atjaunojamās enerģijas 
izmantošana ir viens no Eiropas 
Savienības pamatmērķiem, un 
atjaunojamiem energoresursiem ir ļoti 
svarīga nozīme, lai sasniegtu mērķus 
vides un klimatā jomā. Direktīvā 
2009/28/EK (2009. gada 23. aprīlis) par 
atjaunojamo energoresursu izmantošanas 
veicināšanu1 ir ietverts atgādinājums, ka 
minētie mērķi ir jāsaskaņo ar pārējiem ES 
tiesību aktiem vides jomā. Tātad šī 
direktīva nedrīkst kavēt tādu uz 
atjaunojamo enerģiju balstītu tehnoloģiju 
attīstību, kas neapdraud vidi un ir 
ilgtspējīgas un ekonomiski izdevīgas, 
piemēram, saules fotoelementu 
tehnoloģijas, kurām jābūt ārpus šīs 
direktīvas darbības jomas. Arī Komisijas 
pieprasītajā neatkarīgajā ietekmes 
novērtējumā ir ietverts ieteikums 
neiekļaut saules fotoelementus šīs 
direktīvas darbības jomā.
1 OV L 140, 5.6.2009., 16. lpp.

Or. fr

Pamatojums

Direktīva par bīstamo vielu izmantošanas ierobežošanu (RoHS direktīva) ir jāpārskata 
saistībā ar ES mērķiem novērst klimata pārmaiņas un tā, lai netraucētu ilgtspējīgu un 
ekonomiski ilgtspējīgu energoresursu radīšanu Tādēļ ir ļoti svarīgi pieļaut atsevišķus 
izņēmumus attiecībā uz šīs direktīvas darbības jomu, lai palīdzētu ES sasniegt tās plašākos 
mērķus vides aizsardzībā, energoapgādē un cīņā pret klimata pārmaiņām.
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Grozījums Nr. 90
Chris Davies

Direktīvas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Rūpīgi jāanalizē Direktīvas 
2002/95/EK (RoHS direktīvas) pievienotā 
vērtība, kad veiks drīzumā paredzēto 
REACH pārskatīšanu, lai RoHS direktīvu 
ietvertu Regulā (EK) Nr. 1907/2006.

Or. en

Pamatojums

Jānosprauž ilgtermiņa mērķis — apvienot REACH un RoHS direktīvu.

Grozījums Nr. 91
Julie Girling

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Atbrīvojumi no aizvietošanas prasības 
jāatļauj, ja aizvietošana nav iespējama no 
zinātniskā un tehniskā viedokļa, jo īpaši 
ņemot vērā situāciju ar MVU, vai ja 
negatīvā ietekme, ko attiecībā uz vidi, 
veselību vai sociālekonomisko situāciju 
rada aizvietošana, var atsvērt veselības, 
vides vai sociālekonomiskos ieguvumus no 
aizvietošanas, aizstājēju pieejamība un 
ticamība netiek garantēta. Bīstamo vielu 
aizvietošana elektriskās un elektroniskās 
iekārtās arī jāveic tā, lai tā būtu saderīga ar 
elektrisko un elektronisko iekārtu (EEI) 
lietotāju veselību un drošību. Lai tirgū 
laistu medicīnas ierīces, jāveic atbilstības 
novērtēšanas procedūra saskaņā ar 
Direktīvu 93/42/EK un 98/79/EK, kuras 
veikšanai varētu būt vajadzīga pilnvarota 
iestāde, ko izraugās dalībvalstu 

(13) Atbrīvojumi no aizvietošanas prasības 
jāatļauj, ja aizvietošana nav iespējama no 
zinātniskā un tehniskā viedokļa, jo īpaši 
ņemot vērā situāciju ar MVU, vai ja 
negatīvā ietekme, ko attiecībā uz vidi, 
veselību vai sociālekonomisko situāciju 
rada aizvietošana, var atsvērt veselības vai 
vides ieguvumus no aizvietošanas, 
aizstājēju pieejamība un ticamība netiek 
garantēta. Bīstamo vielu aizstāšana 
elektriskās un elektroniskās iekārtās arī 
jāveic tā, lai tā būtu saderīga ar elektrisko 
un elektronisko iekārtu (EEI) lietotāju 
veselību un drošību. Lai tirgū laistu 
medicīnas ierīces, jāveic atbilstības 
novērtēšanas procedūra saskaņā ar 
Direktīvu 93/42/EK un 98/79/EK, kuras 
veikšanai varētu būt vajadzīga 
pilnvarota iestāde, ko izraugās 
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kompetentās iestādes. Ja šāda iestāde 
apliecina, ka tā potenciālā aizstājēja, kuru 
paredzēts lietot medicīnas ierīcēs vai in 
vitro medicīnas ierīcēs, drošums nav 
pierādīts, tad to uzskatīs kā skaidri 
negatīvu ietekmi uz sociālekonomisko 
situāciju, veselību un patērētāju drošību. 
Jābūt iespējai iesniegt pieteikumus par 
atbrīvojumiem tām ierīcēm, kuras ietilpst 
šīs direktīvas darbības jomā, no dienas, kad 
direktīva stājas spēkā, pat ja tas ir pirms 
ierīces faktiskās iekļaušanas minētās 
direktīvas darbības jomā.

dalībvalstu kompetentās iestādes. Ja 
šāda iestāde apliecina, ka tā potenciālā 
aizstājēja, kuru paredzēts lietot 
medicīnas ierīcēs vai in vitro medicīnas 
ierīcēs, drošums nav pierādīts, tad to 
uzskatīs kā skaidri negatīvu ietekmi uz 
sociālekonomisko situāciju, veselību un 
patērētāju drošību. Jābūt iespējai 
iesniegt pieteikumus par atbrīvojumiem 
tām ierīcēm, kuras ietilpst šīs direktīvas 
darbības jomā, no dienas, kad direktīva 
stājas spēkā, pat ja tas ir pirms ierīces 
faktiskās iekļaušanas minētās direktīvas 
darbības jomā.

Or. en

Pamatojums

Labvēlīga ietekme uz veselību vai vidi pati par sevi var attaisnot atbrīvojumu. Apsverot 
pāreju uz drošākiem alternatīviem risinājumiem, ir svarīgi atzīt, ka nekaitīgums un 
uzticamība nav iekšēji saistītas pazīmes. Uzticamība ir ražojuma spēja nevainojami 
nodrošināt paredzamos darbības rezultātus piemērotos ekspluatācijas apstākļos visā 
lietošanas laikā, turpretī nekaitīgums raksturo ražojuma spēju veikt savas funkcijas, neradot 
nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēku veselību vai fizisko labsajūtu, nonākot saskarē ar to.

Grozījums Nr. 92
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Atbrīvojumi no aizvietošanas prasības 
jāatļauj, ja aizvietošana nav iespējama no 
zinātniskā un tehniskā viedokļa, jo īpaši 
ņemot vērā situāciju ar MVU, vai ja 
negatīvā ietekme, ko attiecībā uz vidi, 
veselību vai sociālekonomisko situāciju
rada aizvietošana, var atsvērt veselības, 
vides vai sociālekonomiskos ieguvumus no 
aizvietošanas, aizstājēju pieejamība un 
ticamība netiek garantēta. Bīstamo vielu 
aizvietošana elektriskās un elektroniskās 
iekārtās arī jāveic tā, lai tā būtu saderīga ar 

(13) Atbrīvojumi no aizvietošanas prasības 
jāatļauj, ja aizvietošana nav iespējama no 
zinātniskā un tehniskā viedokļa, jo īpaši 
ņemot vērā situāciju ar MVU, vai ja 
negatīvā ietekme, ko attiecībā uz vidi un
veselību rada aizvietošana, var atsvērt 
veselības un vides ieguvumus no 
aizvietošanas. Bīstamo vielu aizvietošana 
elektriskās un elektroniskās iekārtās arī 
jāveic tā, lai tā būtu saderīga ar elektrisko 
un elektronisko iekārtu (EEI) lietotāju 
veselību un drošību. Lai tirgū laistu 
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elektrisko un elektronisko iekārtu (EEI) 
lietotāju veselību un drošību. Lai tirgū 
laistu medicīnas ierīces, jāveic atbilstības 
novērtēšanas procedūra saskaņā ar 
Direktīvu 93/42/EK un 98/79/EK, kuras 
veikšanai varētu būt vajadzīga pilnvarota 
iestāde, ko izraugās dalībvalstu 
kompetentās iestādes. Ja šāda iestāde 
apliecina, ka tā potenciālā aizstājēja, kuru 
paredzēts lietot medicīnas ierīcēs vai in 
vitro medicīnas ierīcēs, drošums nav 
pierādīts, tad to uzskatīs kā skaidri 
negatīvu ietekmi uz sociālekonomisko 
situāciju, veselību un patērētāju drošību  . 
Jābūt iespējai iesniegt pieteikumus par 
atbrīvojumiem tām ierīcēm, kuras ietilpst 
šīs direktīvas darbības jomā, no dienas, kad 
direktīva stājas spēkā, pat ja tas ir pirms 
ierīces faktiskās iekļaušanas minētās 
direktīvas darbības jomā.

medicīnas ierīces, jāveic atbilstības 
novērtēšanas procedūra saskaņā ar 
Direktīvu 93/42/EK un 98/79/EK, kuras 
veikšanai varētu būt vajadzīga pilnvarota 
iestāde, ko izraugās dalībvalstu 
kompetentās iestādes. Ja šāda iestāde 
apliecina, ka tā potenciālā aizstājēja, kuru 
paredzēts lietot medicīnas ierīcēs vai in 
vitro medicīnas ierīcēs, drošums nav 
pierādīts, tad to uzskatīs kā skaidri 
negatīvu ietekmi uz sociālekonomisko 
situāciju, veselību un patērētāju drošību  . 
Jābūt iespējai iesniegt pieteikumus par 
atbrīvojumiem tām ierīcēm, kuras ietilpst 
šīs direktīvas darbības jomā, no dienas, kad 
direktīva stājas spēkā, pat ja tas ir pirms 
ierīces faktiskās iekļaušanas minētās 
direktīvas darbības jomā.

Or. de

Pamatojums

Ja izmanto vielas, kas aizliegtas ar šo direktīvu, tas rada apdraudējumu cilvēkiem un videi.
Sociālekonomiskiem aspektiem ir nozīme, bet tie nevar atsvērt bažas par cilvēku un vides 
apdraudējumu, ko rada bīstamas vielas. Šajā apsvērumā ņem vērā MVU īpašo stāvokli.

Grozījums Nr. 93
Bogusław Sonik

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Ir svarīgi ierobežot darbības jomu 
atbrīvojumiem, kas attiecas uz dažu 
noteiktu materiālu un detaļu aizliegumu, 
lai panāktu pakāpenisku bīstamo vielu 
izmantošanas izbeigšanu elektriskās un 
elektroniskās ierīcēs, un lai šādiem 
lietojumiem minētās vielas nebūtu
iespējams izmantot.

(14) Atbrīvojumus, kas attiecas uz dažu 
noteiktu materiālu un detaļu aizliegumu, 
vajadzētu iedalīt zinātniskos un tehniskos 
atbrīvojumos. Tiem jābūt skaidri 
nosakāmiem un atšķiramiem atkarībā no 
veida. Atbrīvojumus, attiecībā uz kuriem 
norādīts, ka nav iespējams vai tehniski 
grūti izmantot aizstājējražojumu, 
vajadzētu pārskatīt reizi četros gados. 
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Atbrīvojumus, attiecībā uz kuriem 
norādīts, ka konkrētā izmantošanas 
gadījumā aizstājējs nevar nodrošināt 
sastāvdaļas vai materiāla fizikālķīmiskās 
īpašības, vajadzētu pārskatīt reizi 
10 gados. Šādas pārskatīšanas mērķis ir 
pakāpeniski panākt bīstamo vielu 
izmantošanas izbeigšanu elektriskās un 
elektroniskās ierīcēs, jo no minēto vielu 
izmantošanas šādos ražojumos būtu 
iespējams izvairīties.

Or. pl

Pamatojums

Pēdējo gadu laikā ir kļuvis skaidrs, ka vajadzētu ievērojami pagarināt pārskatīšanas 
intervālu dažiem atbrīvojumiem, kas paredzēti RoHS direktīvā, ņemot vērā to svarīgumu un 
zinātnisko risinājumu trūkumu. Šajā apsvērumā paredzēti atšķirīgi pārskatīšanas intervāli 
atbrīvojumiem, kas saistīti ar pielāgošanu tehnikas attīstībai, un tiem, kas saistīti ar zinātnes 
attīstību.

Grozījums Nr. 94
Chris Davies, Dirk Sterckx

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Ir svarīgi ierobežot darbības jomu 
atbrīvojumiem, kas attiecas uz dažu 
noteiktu materiālu un detaļu aizliegumu, lai 
panāktu pakāpenisku bīstamo vielu 
izmantošanas izbeigšanu elektriskās un 
elektroniskās ierīcēs, un lai šādiem 
lietojumiem minētās vielas nebūtu
iespējams izmantot.

(14) Ir svarīgi ierobežot darbības jomu 
atbrīvojumiem, kas attiecas uz dažu 
noteiktu materiālu un detaļu aizliegumu, 
un noteikt pārskatīšanas termiņus, kuru 
biežumu un ilgumu noteiks katrā 
atsevišķā gadījumā, lai panāktu 
pakāpenisku bīstamo vielu izmantošanas 
izbeigšanu elektriskās un elektroniskās 
ierīcēs, jo no minēto vielu izmantošanas 
šādos ražojumos būtu iespējams izvairīties.

Or. en

Pamatojums

Ir nepareizi visus izstrādājumus uzskatīt par pilnīgi vienādiem. Ir jāparedz iespēja noteikt 
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atbrīvojumu uz īsāku vai ilgāku laiku atkarībā no gadījuma.

Grozījums Nr. 95
Julie Girling

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Ir svarīgi ierobežot darbības jomu 
atbrīvojumiem, kas attiecas uz dažu 
noteiktu materiālu un detaļu aizliegumu, lai 
panāktu pakāpenisku bīstamo vielu 
izmantošanas izbeigšanu elektriskās un 
elektroniskās ierīcēs, un lai šādiem 
lietojumiem minētās vielas nebūtu
iespējams izmantot.

(14) Ir svarīgi ierobežot darbības jomu 
atbrīvojumiem, kas attiecas uz dažu 
noteiktu materiālu un detaļu aizliegumu, 
un noteikt pārskatīšanas termiņus, kuru 
biežumu un ilgumu noteiks katrā 
atsevišķā gadījumā, lai panāktu 
pakāpenisku bīstamo vielu izmantošanas 
izbeigšanu elektriskās un elektroniskās 
ierīcēs, jo no minēto vielu izmantošanas 
šādos ražojumos būtu iespējams izvairīties.

Or. en

Pamatojums

Atbrīvojumi un attiecīgie termiņi jāizvērtē un jānosaka katrā atsevišķā gadījumā. Turklāt, lai 
panāktu lielāku tiesisko noteiktību un paredzamību, atbrīvojumi ir jāpārskata noteiktās laika 
robežās.

Grozījums Nr. 96
Christofer Fjellner

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Ir svarīgi ierobežot darbības jomu 
atbrīvojumiem, kas attiecas uz dažu 
noteiktu materiālu un detaļu aizliegumu, lai 
panāktu pakāpenisku bīstamo vielu 
izmantošanas izbeigšanu elektriskās un 
elektroniskās ierīcēs, un lai šādiem 
lietojumiem minētās vielas nebūtu

(14) Ir svarīgi ierobežot darbības jomu 
atbrīvojumiem, kas attiecas uz dažu 
noteiktu materiālu un detaļu aizliegumu, lai 
panāktu pakāpenisku bīstamo vielu 
izmantošanas izbeigšanu elektriskās un 
elektroniskās ierīcēs, jo no minēto vielu 
izmantošanas šādos ražojumos būtu 
iespējams izvairīties. Atbrīvojuma periods 



AM\808689LV.doc 17/73 PE439.865v01-00

LV

iespējams izmantot. ir jānosaka, katru gadījumu izskatot 
atsevišķi, un tam jābūt stimulam, lai 
uzlabotu konkrētu izmantošanas veidu 
atbilstīgi RoHS direktīvā noteiktajiem 
mērķiem, nodrošinot iekārtu tehnisko 
funkcionalitāti un uzticamību.

Or. en

Pamatojums

Izņēmumi ir jānosaka, pamatojoties uz reālām iespējām gan no tehniskā, gan ekonomiskā
viedokļa. Tāpēc ir nepieņemami jau iepriekš noteikt izņēmumiem četru gadu robežu.

Grozījums Nr. 97
Jill Evans

Direktīvas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Tehnikas attīstības gaitā var pieaugt 
nanomateriālu izmantošana elektriskās 
un elektroniskās iekārtās. Ir pieejama 
pietiekama informācija, lai aizliegtu 
nanosudraba un dažu oglekļa 
nanocaurulīšu izmantošanu elektriskās 
un elektroniskās iekārtās. Nav 
pietiekamas informācijas par citu 
nanomateriālu izmantošanu elektriskās 
un elektroniskās iekārtās un par tās radīto 
apdraudējumu. Lai dotu Komisijai iespēju 
novērtēt nanomateriālu drošumu 
elektriskās un elektroniskās iekārtās, 
uzņēmējiem jāziņo par nanomateriālu 
izmantošanu elektriskās un elektroniskās 
iekārtās un jāsniedz visi vajadzīgie dati 
par to nekaitīgumu cilvēku veselībai un 
videi. Komisijai jāizvērtē saņemtā 
informācija un vajadzības gadījumā jānāk 
klajā ar likumdošanas priekšlikumu par 
pienācīgu riska pārvaldību. Ražotājiem 
jāmarķē elektriskās un elektroniskās 
iekārtas, kas satur nanomateriālus, lai 
patērētāji varētu izdarīt apzinātu izvēli.
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Or. en

Pamatojums

Nanosilver is already being used as an antimicrobial in EEE, e.g., as a coating for mobile 
phones, or even released by washing machines. Apart from such uses being superfluous, they 
endanger human health and the environment. Carbon nanotubes may be used in EEE, yet it 
has been shown that they can have asbestos-like properties. We need to put an end to the lack 
of information about the use and the safety of nanomaterials in EEE. Producers should be 
obliged to report uses and safety data to allow the Commission to prepare for the necessary 
legislative action, and label their products accordingly.

Grozījums Nr. 98
Jill Evans

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Šīs direktīvas īstenošanai vajadzīgos 
pasākumus jāpieņem saskaņā ar Padomes 
1999. gada 28. jūnija 
Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka 
Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru 
īstenošanas kārtību.

svītrots

Or. en

(Šis grozījums ir saistīts ar to, ka saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo 
īpaši tā 290. pantu iepriekšējo „regulatīvo kontroles procedūru” aizstāj ar jaunu deleģēto 

aktu procedūru.)

Pamatojums

Apsvērums Nr. 20 ar grozījumiem aptver vajadzīgos noteikumus.
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Grozījums Nr. 99
Bogusław Sonik

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Jo īpaši Komisijai jāpiešķir pilnvaras 
pielāgot II, III, IV, V un VI pielikumu 
tehnikas un zinātnes attīstībai un pieņemt 
citus vajadzīgos īstenošanas pasākumus. Tā 
kā šiem pasākumiem ir vispārīga darbības 
joma un tie ir izstrādāti ar mērķi grozīt 
Direktīvas 2002/95/EK nebūtiskus 
elementus, tie ir jāpieņem saskaņā ar 
regulatīvo kontroles procedūru, kas 
noteikta Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā.

(20) Jo īpaši Komisijai jāpiešķir pilnvaras 
pielāgot IV un V pielikumu tehnikas un 
zinātnes attīstībai un pieņemt citus 
vajadzīgos īstenošanas pasākumus. Tā kā 
šiem pasākumiem ir vispārīga darbības 
joma un tie ir izstrādāti ar mērķi grozīt 
Direktīvas 2002/95/EK nebūtiskus 
elementus, tie ir jāpieņem saskaņā ar 
regulatīvo kontroles procedūru, kas 
noteikta Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā.

Or. pl

Pamatojums

Saistībā ar 2. panta 1. punkta grozījumu II pielikums ir svītrots, ņemot vērā to, ka ierosināts 
direktīvai noteikt atvērtu piemērošanas jomu. III pielikums ir aizstāts ar IIIa pielikumu, kurā 
iekļauti izņēmumi no direktīvas piemērošanas jomas. VI pielikums ir pievienots V pielikumam.

Grozījums Nr. 100
Jill Evans

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Jo īpaši Komisijai jāpiešķir pilnvaras 
pielāgot II, III, IV, V un VI pielikumu
tehnikas un zinātnes attīstībai un pieņemt 
citus vajadzīgos īstenošanas pasākumus.
Tā kā šiem pasākumiem ir vispārīga 
darbības joma un tie ir izstrādāti ar mērķi 
grozīt Direktīvas 2002/95/EK nebūtiskus 
elementus, tie ir jāpieņem saskaņā ar 
regulatīvo kontroles procedūru, kas 
noteikta Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā.

(20) Lai varētu pielāgot šīs direktīvas 
noteikumus tehnikas un zinātnes attīstībai 
un pieņemt citus vajadzīgos pasākumus, 
jāpiešķir Komisijai pilnvaras atbilstīgi 
Līguma 290. pantam pieņemt deleģētus 
aktus attiecībā uz V, VI, VIa un 
VIb pielikuma pielāgošanu, V pielikuma 
piemērojamību rūpnieciskā monitoringa 
un kontroles instrumentiem, sīki 
izstrādātiem noteikumiem par maksimāli 
pieļaujamo koncentrāciju, nanomateriālu 
marķējuma izmantošanu elektriskās un 
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elektroniskās iekārtās un pielāgojumiem 
REACH regulai.

Or. en

(Linked to the amendments of Article 2(1), Article 4(6), Annex I, Annex II  and Annex VIa 
extending the scope to an open scope. Linked to the replacement of the former "regulatory 
procedure with scrutiny" with the new procedure of delegated acts under Article 290 of the 

Treaty on the Functioning of the European Union.)

Pamatojums

The Commission should only be delegated power to decide about certain annexes via 
delegated acts (exemptions in Annexes V, VI and VIa; application for exemption in Annex 
VIb). Annex II (“binding list of products that fall under the categories listed in Annex I”) is 
proposed to be deleted as such, so it also needs to be deleted here. Annexes III and IV should 
only be modified by the legislator. The other delegated powers should be listed explicitly.

Grozījums Nr. 101
Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Lai nodrošinātu augstu cilvēka 
veselības un vides aizsardzības līmeni, 
vielu novērtēšanas metodēm šajā direktīvā 
jābūt saderīgām ar citiem tiesību aktiem 
ķīmisko vielu jomā, jo īpaši Regulu (EK) 
Nr. 1907/2006 (REACH), un ar 
zināšanām, kas gūtas, piemērojot minētos 
tiesību aktus. Jo īpaši jābūt norādei uz 
ikvienu saistītu ķīmiskās drošības 
ziņojumu vai riska novērtējumu, kas 
iesniegts saistībā ar šo regulu.

Or. en

Pamatojums

Nedrīkst nevērīgi izturēties pret jau pieejamu informāciju par vielu izmantošanas 
ierobežojumiem un iespējamām sekām. Zināšanu papildināšana un ilgtspējīgu lēmumu 
pieņemšana saistībā ar RoHS direktīvu var lieti noderēt.
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Grozījums Nr. 102
Christofer Fjellner

Direktīvas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Lai nodrošinātu augstu cilvēka 
veselības un vides aizsardzības līmeni, 
vielu novērtēšanas metodēm šajā direktīvā 
jābūt saderīgām ar citiem tiesību aktiem 
ķīmisko vielu jomā, jo īpaši Regulu (EK) 
Nr. 1907/2006 (REACH), un ar 
zināšanām, kas gūtas, piemērojot minētos 
tiesību aktus. Jo īpaši jābūt norādei uz 
ikvienu saistītu ķīmiskās drošības 
ziņojumu vai riska novērtējumu, kas 
iesniegts saistībā ar šo regulu.

Or. en

Pamatojums

Nedrīkst nevērīgi izturēties pret jau pieejamu informāciju par vielu izmantošanas 
ierobežojumiem un iespējamām sekām. Zināšanu papildināšana un ilgtspējīgu lēmumu 
pieņemšana saistībā ar RoHS direktīvu var lieti noderēt.

Grozījums Nr. 103
Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
23.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23b) Rūpīgi jāanalizē RoHS direktīvas 
pievienotā vērtība, kad veiks drīzumā 
paredzēto REACH pārskatīšanu, lai 
Direktīvu 2002/95/EK (RoHS direktīvu) 
ietvertu Regulā (EK) Nr. 1907/2006.

Or. en

Pamatojums

Ar REACH regulu un RoHS direktīvu ir izveidotas divas paralēlas sistēmas, lai noteiktu 
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lietošanas ierobežojumus vienām un tām pašām vielām vienādos ražojumos. Abiem šiem 
tiesību aktiem jābūt saskanīgiem, lai novērstu pretrunīgu prasību iespējamību EEI nozarē un 
nekavētu mērķu sasniegšanu vides jomā.

Grozījums Nr. 104
Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
23.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23c) Ja attiecībā uz vielu, kas iekļauta 
IV pielikumā, ir uzsākta procedūra 
saistībā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 
58. panta 2. punktā minētajām 
licencēšanas prasībām, Komisijai un 
atbildīgajām struktūrām, kuras izveidotas 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006, ir 
jāveic pētījums, lai noskaidrotu 
nepieciešamību paturēt spēkā 
atbrīvojumus attiecībā uz šo vielu RoHS 
direktīvā un vajadzības gadījumā lemt par 
konkrētā atbrīvojuma atjaunošanu.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi ieviest skaidrību attiecībā uz RoHS direktīvas prasībām un licencēšanas prasībām 
REACH regulā.

Grozījums Nr. 105
Åsa Westlund

Direktīvas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā direktīvā paredzēti noteikumi par dažu 
bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu 
elektriskās un elektroniskās iekārtās, lai 
veicinātu cilvēku veselības aizsardzību un 
videi nekaitīgu elektrisko un elektronisko 

Šajā direktīvā paredzēti noteikumi par dažu 
bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu 
elektriskās un elektroniskās iekārtās, lai 
veicinātu vides, cilvēku veselības 
aizsardzību un videi nekaitīgu elektrisko un 



AM\808689LV.doc 23/73 PE439.865v01-00

LV

iekārtu atkritumu reģenerāciju un 
apglabāšanu.

elektronisko iekārtu atkritumu reģenerāciju 
un apglabāšanu.

Or. sv

Pamatojums

RoHS direktīvā jāpiemin arī vides aizsardzība, jo šis tiesību akts reglamentē dažu bīstamu 
vielu izmantošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās un ierobežo bīstamu vielu izplatību 
gadījumos, kad nenotiek atkritumu reģenerācija videi nekaitīgā veidā.

Grozījums Nr. 106
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī direktīva attiecas uz elektriskām un 
elektroniskām iekārtām, kas ietilpst 
I pielikumā izklāstītajās kategorijās, kā 
noteikts II pielikumā.

1. Šī direktīva attiecas uz elektriskām un 
elektroniskām iekārtām, kā arī kabeļiem, 
elektriskiem vai elektroniskiem 
palīgmateriāliem un elektriskiem vai 
elektroniskiem piederumiem, kas ietilpst 
I pielikumā izklāstītajās kategorijās.

Or. fr

Pamatojums

RoHS direktīvu vajadzētu attiecināt tikai uz elektriskām un elektroniskām iekārtām, citādi tā 
var radīt negatīvu ietekmi uz vidi un ekonomiku. Piemēram, tas var skart dažas medicīnas 
ierīces — caurulei, ko izmanto vielu ievadīšanai pacientiem ar elektriskā sūkņa palīdzību, var 
piemērot RoHS direktīvu, lai gan tā nav nedz elektriska, nedz elektroniska palīgierīce un to 
var pārstrādāt, izmantojot citas reģenerācijas shēmas.

Grozījums Nr. 107
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī direktīva attiecas uz elektriskām un 1. Šī direktīva attiecas uz elektriskām un 
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elektroniskām iekārtām, kas ietilpst 
I pielikumā izklāstītajās kategorijās, kā 
noteikts II pielikumā.

elektroniskām iekārtām, kā arī elektrības 
kabeļiem, elektriskiem vai elektroniskiem 
palīgmateriāliem un elektriskiem vai 
elektroniskiem piederumiem, kas ietilpst 
I pielikumā izklāstītajās kategorijās, kā 
noteikts II pielikumā.

Or. en

Pamatojums

Referentes ierosinātais grozījums Nr. 14 rada neskaidrību attiecībā uz pārskatītās RoHS 
direktīvas darbības jomu. Tātad ir jāpaskaidro, ka kabeļiem, palīgmateriāliem un 
piederumiem nepiemēro šo direktīvu, ja tie ir uzskatāmi par elektriskām vai elektroniskām 
ierīcēm.

Grozījums Nr. 108
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī direktīva attiecas uz elektriskām un 
elektroniskām iekārtām, kas ietilpst 
I pielikumā izklāstītajās kategorijās, kā 
noteikts II pielikumā.

1. Šī direktīva attiecas uz elektriskām un 
elektroniskām iekārtām, kā arī elektrības 
kabeļiem, kas ietilpst I pielikumā 
izklāstītajās kategorijās, kā noteikts 
II pielikumā.

Or. en

Pamatojums

Palīgmateriālu un piederumu iekļaušana RoHS direktīvas darbības jomā, kā ierosināts Jill 
Evans ziņojuma projekta 14. grozījumā, ievērojami paplašinātu RoHS direktīvas darbības 
jomu. Piemēram, cauruļu komplekts, ko izmanto zāļu un fizioloģiskā šķīduma ievadīšanai ar 
infūzijas sūkņa palīdzību, automātiski tiks iekļauts RoHS direktīvas darbības jomā, lai gan tā 
nav elektroierīce. RoHS direktīva nav domāta tādu ražojumu reglamentēšanai, kuriem ir 
būtiska nozīme veselības aprūpes nodrošināšanā Eiropas Savienībā, un tos jau reglamentē 
Direktīva 93/42/EEK.
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Grozījums Nr. 109
Mario Pirillo

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī direktīva attiecas uz elektriskām un 
elektroniskām iekārtām, kas ietilpst 
I pielikumā izklāstītajās kategorijās, kā 
noteikts II pielikumā.

1. Šī direktīva attiecas uz elektriskām un 
elektroniskām iekārtām, kas ietilpst 
I pielikumā izklāstītajās kategorijās, kā 
noteikts II pielikumā. Tā neattiecas uz 
mehāniskiem transportlīdzekļiem.

Or. it

Pamatojums

Ierobežojumi attiecībā uz dažu bīstamu vielu izmantošanu mehānisko transportlīdzekļu 
rūpniecībā jau ir atrunāti Direktīvā 2000/53/EK. Lai izvairītos no pārklāšanās un 
dublēšanās, mehāniskos transportlīdzekļus vajadzētu svītrot no šīs direktīvas darbības jomas.

Grozījums Nr. 110
Bogusław Sonik

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī direktīva attiecas uz elektriskām un 
elektroniskām iekārtām, kas ietilpst 
I pielikumā izklāstītajās kategorijās, kā 
noteikts II pielikumā.

1. Šī direktīva attiecas uz elektriskām un 
elektroniskām iekārtām.

Or. pl

Pamatojums

With a view to maintaining the ambitious environmental targets that have been set and to 
bringing the scope of this directive as closely into line as possible with that of Directive 
2002/96/EC (WEEE Directive), an open scope is being proposed. It should be remembered 
that the RoHS Directive and the WEEE Directive were intended to complement each other. 
The aim of this amendment is to include in the scope of the RoHS Directive all electrical and 
electronic equipment (EEE) which at the end of its useful life becomes WEEE, in order to 
ensure EU oversight of the hazardous substances present in such waste.
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Grozījums Nr. 111
Åsa Westlund

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šī direktīva jāpiemēro, neskarot 
Kopienas tiesību aktu prasības par 
drošību un veselību, un ķīmiskām vielām, 
jo īpaši Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kā 
arī  īpašos Kopienas tiesību aktus par 
atkritumu apsaimniekošanu.

svītrots

Or. sv

Pamatojums

RoHS direktīvu nevajadzētu vienmēr pakārtot, piemēram, REACH regulai. Šis pants ir arī 
pretrunā 5. panta 4. punktam, kurā norādīts, ka uz izņēmumiem RoHS direktīvā neattiecas arī 
REACH regulā noteiktās licencēšanas prasības. Šis formulējums var radīt neskaidrību.

Grozījums Nr. 112
Bogusław Sonik

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šī direktīva jāpiemēro, neskarot 
Kopienas tiesību aktu prasības par drošību 
un veselību, un ķīmiskām vielām, jo īpaši 
Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kā arī īpašos 
Kopienas tiesību aktus par atkritumu 
apsaimniekošanu.

2. Šī direktīva jāpiemēro, neskarot 
Kopienas tiesību aktu prasības par drošību,
veselību un ķīmiskām vielām, jo īpaši 
Regulu (EK) Nr. 1907/2006 un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2000. gada 
18. septembra Direktīvu 2000/53/EK par 
nolietotiem transportlīdzekļiem1, kā arī 
īpašos Kopienas tiesību aktus par atkritumu 
apsaimniekošanu.
____________
1 OV L 269, 21.10.2000., 34. lpp.

Or. pl
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Pamatojums

Ar šo grozījumu no RoHS direktīvas darbības jomas nepārprotami svītro nolietotus 
transportlīdzekļus un šādu transportlīdzekļu elektroniskās detaļas. Šie transportlīdzekļi nekad 
netiks iekļauti elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu plūsmā. Tā kā uz tiem attiecas citi 
tiesību akti, šie transportlīdzekļi ir jāsvītro no RoHS direktīvas darbības jomas.

Grozījums Nr. 113
Bogusław Sonik

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šī direktīva neattiecas uz: 3. Šī direktīva neattiecas uz IIIa pielikumā 
minētajiem izmantošanas veidiem.

(a) iekārtām, kas vajadzīgas dalībvalstu 
drošības pamatinterešu aizsardzībai, 
tostarp ieročiem, munīciju un militāro 
aprīkojumu, kas paredzēts īpašiem 
militāriem nolūkiem;

(b) iekārtām, kas īpaši veidotas kā daļa 
cita tipa iekārtai, kura neietilpst šīs 
direktīvas darbības jomā, un kura var 
veikt savas funkcijas tikai kā daļa no 
minētās iekārtas;

(c) iekārtu, kuru nav paredzēts laist tirgū 
kā atsevišķu funkcionālu vai komerciālu 
vienību.

Or. pl

Pamatojums

Šajā direktīvā ir daudz neskaidrības. Šā grozījuma mērķis ir padarīt šīs direktīvas struktūru 
saskanīgāku. Atbrīvojumi no šīs direktīvas piemērošanas tagad būs apkopoti IIIa pielikumā, 
un jebkādas izmaiņas tajā būs izdarāmas tikai saskaņā ar koplēmuma procedūru.
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Grozījums Nr. 114
Chris Davies, Dirk Sterckx

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šī direktīva neattiecas uz: 3. Ja tas nav īpaši atrunāts II pielikumā, 
šī direktīva neattiecas uz:

Or. en

Pamatojums

Ja pieņems lēmumu NESVĪTROT II pielikumu (un tātad nenoteikt direktīvai atvērtu 
piemērošanas jomu), šis grozījums nodrošinās lielāku skaidrību un novērsīs ļaunprātīgas 
rīcības iespējamību, pamatojot noteikumu neievērošanu.

Grozījums Nr. 115
Philippe Juvin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) iekārtām, kas īpaši veidotas kā daļa 
cita tipa iekārtai, kura neietilpst šīs 
direktīvas darbības jomā, un kura var 
veikt savas funkcijas tikai kā daļa no 
minētās iekārtas;

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Tā kā spēkā esošā RoHS direktīva neparedz šādu atbrīvojumu, ir jāprecizē šā jaunā 
Komisijas ierosinātā atbrīvojuma piemērošanas joma vai pagaidām tas jāsvītro.
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Grozījums Nr. 116
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) iekārtām, kas īpaši veidotas kā daļa 
cita tipa iekārtai, kura neietilpst šīs 
direktīvas darbības jomā, un kura var 
veikt savas funkcijas tikai kā daļa no 
minētās iekārtas;

(b) ierīču, iekārtu, transportlīdzekļu, 
palīgmateriālu vai piederumu daļu, kas 
nav elektriska vai elektroniska;

Or. fr

Pamatojums

RoHS direktīvu vajadzētu attiecināt tikai uz elektriskām un elektroniskām iekārtām, citādi tā 
var radīt negatīvu ietekmi uz vidi un ekonomiku. Piemēram, tas var skart dažas medicīnas 
ierīces — caurulei, ko izmanto vielu ievadīšanai pacientiem ar elektriska sūkņa palīdzību, var 
piemērot RoHS direktīvu, lai gan tā nav nedz elektriska, nedz elektroniska palīgierīce un to 
var pārstrādāt, izmantojot citas reģenerācijas shēmas.

Grozījums Nr. 117
Anja Weisgerber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) iekārtām, kas īpaši veidotas kā daļa 
cita tipa iekārtai, kura neietilpst šīs 
direktīvas darbības jomā, un kura var 
veikt savas funkcijas tikai kā daļa no 
minētās iekārtas;

(b) ierīču, iekārtu, transportlīdzekļu, 
palīgmateriālu vai piederumu daļu, kas 
nav elektriska vai elektroniska;

Or. en

Pamatojums

Ierīču, iekārtu, transportlīdzekļu, palīgmateriālu vai piederumu neelektriskām vai 
neelektroniskām daļām jāpaliek ārpus RoHS direktīvas darbības jomas. Tas ir saskaņā ar 
RoHS direktīvas vispārējo mērķi, ņemot vērā vides aizsardzības apsvērumus, un novērš 
tiesisko nenoteiktību attiecībā uz iepriekš minēto ierīču neelektriskajām un neelektroniskajām 
daļām.
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Grozījums Nr. 118
Frédérique Ries

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) iekārtām, kas īpaši veidotas kā daļa 
cita tipa iekārtai, kura neietilpst šīs 
direktīvas darbības jomā, un kura var 
veikt savas funkcijas tikai kā daļa no 
minētās iekārtas;

(b) lielizmēra stacionāru ražošanas 
iekārtu un transportlīdzekļu 
neelektriskām un neelektroniskām daļām;

Or. en

Pamatojums

Saistīts ar 3. grozījumu un norāda uz to, ka ir jābūt skaidrai lielizmēra stacionāru ražošanas 
iekārtu definīcijai.

Grozījums Nr. 119
Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) iekārtām, kas īpaši veidotas kā daļa cita 
tipa iekārtai, kura neietilpst šīs direktīvas 
darbības jomā, un kura var veikt savas 
funkcijas tikai kā daļa no minētās iekārtas;

(b) iekārtām, kas īpaši veidotas kā daļa cita 
tipa iekārtai, kura neietilpst šīs direktīvas 
darbības jomā, piemēram, tāda gatava 
ražojuma daļa, uz ko neattiecas direktīvas 
darbības joma, vai stacionāras iekārtas 
daļa, un kura var veikt savas funkcijas tikai 
kā daļa no minētās iekārtas;

Or. en

Pamatojums

ES iestādēm jācenšas ieviest pēc iespējas lielāku skaidrību par to, uz kādiem ražojumiem 
attiecas šis tiesību akts. Ražošanas iekārtām, ko izmanto fabrikās un rūpnieciskos procesos, 
jāpaliek ārpus direktīvas darbības jomas. Pirmkārt, Komisijas iepriekšējos pētījumos to 
ietekme uz vidi ir novērtēta kā pietiekami neliela, otrkārt, šādas iekārtas nenonāk sadzīves 
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atkritumu plūsmā. Termins „stacionāra iekārta” ir jādefinē arī direktīvā, ne tikai Komisijas 
pamatnostādņu dokumentā (Bieži uzdotie jautājumi).

Grozījums Nr. 120
Christofer Fjellner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) iekārtām, kas īpaši veidotas kā daļa cita 
tipa iekārtai, kura neietilpst šīs direktīvas 
darbības jomā, un kura var veikt savas 
funkcijas tikai kā daļa no minētās iekārtas;

(b) iekārtām, kas īpaši veidotas kā daļa cita 
tipa iekārtai, kura neietilpst šīs direktīvas 
darbības jomā, piemēram, tāda gatava 
ražojuma daļa, uz ko neattiecas direktīvas 
darbības joma, vai stacionāras iekārtas 
daļa, un kura var veikt savas funkcijas tikai 
kā daļa no minētās iekārtas;

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu atbilstību citiem ES tiesību aktiem, RoHS direktīvā jāiekļauj atsauce uz jau 
esošo „stacionāro iekārtu” definīciju Direktīvā 2004/108/EK par elektromagnētisko 
savietojamību. Ražošanas iekārtām, ko izmanto fabrikās un rūpnieciskos procesos, jāpaliek 
ārpus direktīvas darbības jomas, jo to ietekme uz vidi, pēc Komisijas novērtējuma, ir 
pietiekami neliela.
Jāiekļauj „gatava ražojuma” definīcija, kas sniegta dokumentā „Bieži uzdotie jautājumi”, jo 
tā palīdzēs precīzāk noteikt direktīvas darbības jomu un kliedēs neskaidrību attiecībā uz 
daļām un detaļām.

Grozījums Nr. 121
Pilar Ayuso

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) iekārtām, kas īpaši veidotas kā daļa cita 
tipa iekārtai, kura neietilpst šīs direktīvas 
darbības jomā, un kura var veikt savas 

(b) iekārtām, kas īpaši veidotas kā daļa cita 
tipa iekārtai, kura neietilpst šīs direktīvas 
darbības jomā, piemēram, tāda gatava 
ražojuma daļa, uz ko neattiecas direktīvas 
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funkcijas tikai kā daļa no minētās iekārtas; darbības joma, vai stacionāras iekārtas 
daļa, un kura var veikt savas funkcijas tikai 
kā daļa no minētās iekārtas;

Or. en

Pamatojums

Šo direktīvu nevajadzētu piemērot uzņēmumu mijmaiņas ražojumiem, ko izmanto 
profesionāliem mērķiem. Pirmkārt, Komisijas iepriekšējos pētījumos to ietekme uz vidi ir 
novērtēta kā pietiekami neliela, otrkārt, šāds aprīkojums nenonāk sadzīves atkritumu plūsmā.

Grozījums Nr. 122
Oreste Rossi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) iekārtām, kas īpaši veidotas kā daļa cita 
tipa iekārtai, kura neietilpst šīs direktīvas 
darbības jomā, un kura var veikt savas 
funkcijas tikai kā daļa no minētās iekārtas;

(b) iekārtām, kas īpaši veidotas kā daļa cita 
tipa iekārtai, kura neietilpst šīs direktīvas 
darbības jomā, piemēram, tāda gatava 
ražojuma daļa, uz ko neattiecas direktīvas 
darbības joma, vai stacionāras iekārtas 
daļa, un kura var veikt savas funkcijas tikai 
kā daļa no minētās iekārtas;

Or. en

Pamatojums

Ražošanas iekārtām, ko izmanto fabrikās un rūpnieciskos procesos, jāpaliek ārpus direktīvas 
darbības jomas. Komisija to ietekmi uz vidi novērtēja kā pietiekami nelielu, un šādas iekārtas 
nenonāk sadzīves atkritumu plūsmā. Termins „stacionāra iekārta” ir jādefinē arī direktīvā, 
ne tikai pamatnostādņu dokumentā (Bieži uzdotie jautājumi). Lai nodrošinātu labāku 
atbilstību citiem ES tiesību aktiem, RoHS direktīvā ir jāiekļauj  jau esošo „stacionāro 
iekārtu” definīcija, kas sniegta Direktīvā 2004/108/EK par elektromagnētisko savietojamību.
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Grozījums Nr. 123
Christofer Fjellner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) iekārtām, kas īpaši veidotas kā daļa cita 
tipa iekārtai, kura neietilpst šīs direktīvas 
darbības jomā, un kura var veikt savas 
funkcijas tikai kā daļa no minētās iekārtas;

(b) iekārtām, kas īpaši veidotas kā daļa cita 
tipa iekārtai, kura neietilpst šīs direktīvas 
darbības jomā, un kura var veikt savas 
funkcijas tikai kā daļa no minētās iekārtas
un tātad nav uzskatāma par gatavu 
ražojumu;

Or. en

Pamatojums

Šīs direktīvas primārais mērķis ir elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pareiza 
savākšana un likvidēšana. Stacionāras iekārtas montē un demontē speciālisti. Tās veido 
atsevišķu atkritumu plūsmu, ar ko attiecīgi tiek galā. Šādas iekārtas nenonāk sadzīves 
atkritumu plūsmā.
Šo direktīvu nepiemēro nedz pasažieru, nedz kravas transportlīdzekļiem. Uz minētajiem 
ražojumiem neattiecas Ekodizaina direktīva. Arī Direktīva par nolietotiem transportlīdzekļiem 
(NTL) atbilst EEIA un RoHS direktīvai, bet tikai attiecībā uz automobiļiem, un tas radītu 
tiesību aktu pārklāšanos.

Grozījums Nr. 124
Horst Schnellhardt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) saules baterijām, ko izmanto sistēmā, 
kura projektēta, montēta un uzstādīta 
pastāvīgai lietošanai, lai iegūtu 
elektroenerģiju publiskām, komerciālām 
un privātām vajadzībām, ar nosacījumu, 
ka var droši teikt, ka izmantotās vielas 
nerada apdraudējumu cilvēkiem un videi;

Or. de
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Pamatojums

Ja piemērošanas joma ir atvērta, tad no šīs direktīvas darbības jomas ir jāsvītro saules 
baterijas. Saules fotoelementu nozarei ir raksturīgi jauninājumi. Ir nepieciešama 
paredzamība attiecībā uz turpmāko plānošanu, lai nodrošinātu šādu jauninājumu turpmāko 
izstrādi, jo tie ievērojami uzlabo vides aizsardzību, darba vietu radīšanu un ekonomikas 
attīstību. Pagaidu atbrīvojumi no darbības jomas neatbilst šim nosacījumam.

Grozījums Nr. 125
Oreste Rossi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) neelektriskiem un neelektroniskiem 
palīgmateriāliem un piederumiem.

Or. en

Pamatojums

RoHS direktīvu piemēro elektriskām un elektroniskām iekārtām. Attiecīgi šo direktīvu 
nevajadzētu piemērot neelektriskām detaļām. Palīgmateriāliem un piederumiem piemēro arī 
citus ES tiesību aktus (piemēram, tintes kasetnes ir ietvertas REACH regulas darbības jomā), 
un tāpēc nav vajadzības tiem piemērot RoHS direktīvu. Tas jāprecizē.

Grozījums Nr. 126
Chris Davies, Holger Krahmer, Dirk Sterckx, Anja Weisgerber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) pasažieru vai kravas 
transportlīdzekļiem un to sastāvdaļām;

Or. en

Pamatojums

Uz transportlīdzekļiem un to aprīkojumu attiecas daudz dažādu noteikumu un prasību saistībā 
ar drošību un darbības efektivitāti.
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Grozījums Nr. 127
Anja Weisgerber, Chris Davies, Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) pasažieru vai kravas autotransporta 
līdzekļiem;

Or. en

Pamatojums

Autotransporta līdzekļus vajadzētu svītrot no RoHS direktīvas darbības jomas, lai novērstu 
divkāršu regulējumu līdztekus Direktīvai par nolietotiem transportlīdzekļiem (2000/53/EK), 
kurā arī iekļauti vielu izmantošanas ierobežojumi, un tā pilnībā skar visas transportlīdzekļu 
sastāvdaļas un materiālus, tostarp elektroiekārtas un elektronierīces. NTL direktīvā, kas 
attiecas uz konkrētu nozari, var vislabāk novērtēt vielu aizstāšanas iespējamību, ņemot vērā 
īpašas drošības un citas prasības transportlīdzekļu vidē (piemēram, lielāku vibrāciju).

Grozījums Nr. 128
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) transportlīdzekļiem;

Or. en

Pamatojums

Atvērta piemērošanas joma paredz skaidri noteikt atbrīvojumus jo īpaši ražojumiem, uz 
kuriem jau attiecas citi tiesību akti. Jācenšas nepieļaut nekontrolējamu atbrīvojuma 
pieteikumu plūsmu. Šai direktīvai nevar būt mērķis aptvert tādus transportlīdzekļus kā 
lidmašīnas, vilcieni, kuģi un automobiļi. Tās darbības jomā ir jāiekļauj mazāki 
transportlīdzekļi, kas nav atrunāti konkrētos tiesību aktos saistībā ar atkritumu pārstrādi, un 
pastāv lielāks risks, ka tie var nonākt (mājsaimniecības) atkritumu plūsmā, piemēram, 
elektriskie velosipēdi. Tas ir noteikts mūsu priekšlikumā par transportlīdzekļu definīciju 
3. pantā.
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Grozījums Nr. 129
Christofer Fjellner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(cb) pasažieru vai kravas 
transportlīdzekļiem;

Or. en

Pamatojums

Šīs direktīvas primārais mērķis ir elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pareiza 
savākšana un likvidēšana. Stacionāras iekārtas montē un demontē speciālisti. Tās veido 
atsevišķu atkritumu plūsmu, ar ko attiecīgi tiek galā. Šādas iekārtas nenonāk sadzīves 
atkritumu plūsmā. Šo direktīvu nepiemēro nedz pasažieru, nedz kravas transportlīdzekļiem.
Uz minētajiem ražojumiem neattiecas Ekodizaina direktīva.  Arī Direktīva par nolietotiem 
transportlīdzekļiem (NTL) atbilst EEIA un RoHS direktīvai, bet tikai attiecībā uz 
automobiļiem, un tas radītu tiesību aktu pārklāšanos.

Grozījums Nr. 130
Christofer Fjellner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) stacionārām iekārtām;

Or. en

Pamatojums

Šīs direktīvas primārais mērķis ir elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pareiza 
savākšana un likvidēšana. Stacionāras iekārtas montē un demontē speciālisti. Tās veido 
atsevišķu atkritumu plūsmu, ar ko attiecīgi tiek galā. Šādas iekārtas nenonāk sadzīves 
atkritumu plūsmā. Šo direktīvu nepiemēro nedz pasažieru, nedz kravas transportlīdzekļiem. 
Uz minētajiem ražojumiem neattiecas Ekodizaina direktīva.  Arī Direktīva par nolietotiem 
transportlīdzekļiem (NTL) atbilst EEIA un RoHS direktīvai, bet tikai attiecībā uz 
automobiļiem, un tas radītu tiesību aktu pārklāšanos.
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Grozījums Nr. 131
Chris Davies, Holger Krahmer, Dirk Sterckx

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) stacionārām iekārtām;

Or. en

Pamatojums

Stacionāras iekārtas var ietvert elektriskās durvis un liftus, priekšmetus, kas paredzēti 
pastāvīgai izmantošanai un ir daļa no ēkas, uz kuriem bieži vien attiecas dažādi drošības 
standarti. Stacionāras iekārtas NEIETVER pie sienas piestiprinātus televizorus un citus 
priekšmetus, kam ir pagaidu raksturs.

Grozījums Nr. 132
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(cb) lielizmēra stacionārām ražošanas 
iekārtām;

Or. en

Pamatojums

Atvērta piemērošanas joma, kas aptver visas elektriskās un elektroniskās iekārtas, paredz 
skaidri noteikt atbrīvojumu jo īpaši ražojumiem, uz kuriem jau attiecas citi tiesību akti.
Jācenšas nepieļaut nekontrolējamu atbrīvojuma pieteikumu plūsmu, jo īpaši gadījumos, kad 
atkritumu plūsma tiek labi kontrolēta. Lielizmēra stacionāras ražošanas iekārtas, kas 
definētas mūsu priekšlikumā attiecībā uz 3. pantu, montē, apkalpo, uzrauga un demontē 
profesionāļi, un nepastāv risks, ka tās var nonākt tipiskajā EEI atkritumu plūsmā.
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Grozījums Nr. 133
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(cc) lielizmēra ražošanas mehānismiem;

Or. en

Pamatojums

Atvērta piemērošanas joma, kas aptver visas elektriskās un elektroniskās iekārtas, paredz 
skaidri noteikt atbrīvojumu jo īpaši ražojumiem, uz kuriem jau attiecas citi tiesību akti.
Jācenšas nepieļaut nekontrolējamu atbrīvojuma pieteikumu plūsmu, jo īpaši gadījumos, kad 
atkritumu plūsma tiek labi kontrolēta. Maz ticams, ka darbarīki, kas definēti mūsu 
priekšlikumā attiecībā uz 3. pantu, var nonākt tipiskajā EEI atkritumu plūsmā, un to 
izmantošana, apkalpošana un demontāža notiek ražošanas vidē.

Grozījums Nr. 134
Chris Davies

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(cc) lielizmēra stacionāriem ražošanas 
mehānismiem;

Or. en

Pamatojums

Lielizmēra stacionārus ražošanas mehānismus demontē profesionāļi un veic to otrreizēju 
pārstrādi. Tie nenonāk parastajos EEI atkritumos.
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Grozījums Nr. 135
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(cd) Kopienā ražotām pētniecības un 
izstrādes iekārtām vai iekārtām, kas 
ievestas pētniecības un izstrādes 
vajadzībām, un transportlīdzekļu 
prototipiem;

Or. en

Pamatojums

Izstrādes līdzekļi nav iekārtu daļas, ko paredzēts laist tirgū kā atsevišķu funkcionālu vai 
komerciālu vienību vai laist tirgū kā atsevišķus priekšmetus. Tomēr, tiklīdz tie kļūs par 
galaproduktu, ko laiž tirgū, uz tiem attieksies šīs direktīvas noteikumi. Šīs direktīvas 
noteikumiem nevajadzētu apgrūtināt pētniecību, izstrādi un jauninājumus Eiropas Savienībā.
Tādēļ pētniecības un izstrādes EEI (piemēram, prototipiem, kas izgatavoti nelielā daudzumā) 
jāsaglabā atbrīvojums, paredzot noteikumus, kuri līdzīgi REACH Regulas (EK) 
Nr. 1907/2006 noteikumiem.

Grozījums Nr. 136
Chris Davies

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(cb) Kopienā ražotām pētniecības un 
izstrādes iekārtām vai iekārtām, kas 
ievestas pētniecības un izstrādes 
vajadzībām.

Or. en

Pamatojums

Lai netīši neradītu šķēršļus jauninājumiem.
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Grozījums Nr. 137
Thomas Ulmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) Kopienā ražotām pētniecības un 
izstrādes iekārtām vai iekārtām, kas 
ievestas pētniecības un izstrādes 
vajadzībām.

Or. en

Pamatojums

Ierosinājums paplašināt direktīvas darbības jomu, attiecinot to uz visām EEI, tostarp uz 
pētniecībai un izstrādei paredzētām ierīcēm (piemēram, prototipiem, kas izgatavoti nelielā 
daudzumā) aizkavēs jauninājumus Eiropas Savienībā, tādējādi veicinot pētniecību un izstrādi 
ārpus tās. Pētniecības un izstrādes EEI jāsaglabā atbrīvojums no direktīvas piemērošanas 
līdzīgi tam, kā tas izdarīts attiecībā uz REACH Regulu (EK) Nr. 1907/2006.

Grozījums Nr. 138
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) iekārtām, kas izgatavotas pētniecības 
un izstrādes vajadzībām, piemēram, 
prototipiem, kuri izgatavoti nelielā 
daudzumā un kurus nav paredzēts laist 
tirgū.

Or. fr

Pamatojums

Šo direktīvu nevajadzētu piemērot iekārtām, kas izgatavotas pētniecības un izstrādes 
vajadzībām (medicīnas ierīču prototipiem, piemēram, sirdsdarbības stimulatoriem vai 
infūzijas sūkņiem) un ko nav paredzēts laist tirgu, bet kas ir būtiski jauninājumi. Tas pats 
attiecas arī uz Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH).
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Grozījums Nr. 139
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ce) rezerves daļām tādu elektrisko un 
elektronisko iekārtu remontam, atkārtotai 
izmantošanai, funkciju atjaunināšanai vai 
jaudas palielināšanai, kas laistas tirgū 
pirms 2006. gada 1. jūlija, vai EEI, 
attiecībā uz kurām saņemts atbrīvojums 
un kuras laistas tirgū, kad minētais 
atbrīvojums vēl bija spēkā. Tas tāpat 
attiecas uz pakāpeniskas ieviešanas 
noteikumiem konkrētām kategorijām, kas 
norādītas šīs direktīvas 4. pantā.

Or. en

Pamatojums

Lai uzlabotu tiesisko skaidrību, atbrīvojums rezerves daļām ir jāpārvieto no 4. panta uz 
2. pantu.

Grozījums Nr. 140
Chris Davies

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) rezerves daļām tādu elektrisko un 
elektronisko iekārtu remontam vai 
atkārtotai izmantošanai, kas laistas tirgū 
pirms 2006. gada 1. jūlija, vai EEI, uz 
kurām attiecas atbrīvojums un kuras 
laistas tirgū, kad minētais atbrīvojums vēl 
bija spēkā;

Or. en



PE439.865v01-00 42/73 AM\808689LV.doc

LV

Pamatojums

Lai neieviestu prasības ar atpakaļejošu spēku.

Grozījums Nr. 141
Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) neelektriskiem un neelektroniskiem 
palīgmateriāliem un piederumiem;

Or. en

Pamatojums

Šo tiesību aktu nav paredzēts piemērot printeru tintei vai elektroinstrumentu tapai. Tas ir 
jāpaskaidro.

Grozījums Nr. 142
Françoise Grossetête, Vittorio Prodi, Pilar Ayuso, Bill Newton Dunn, Anja Weisgerber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) saules baterijām, ko izmanto sistēmā, 
kura projektēta, montēta un uzstādīta 
iepriekš noteiktā vietā pastāvīgai 
lietošanai, lai iegūtu elektroenerģiju 
publiskām, komerciālām un privātām 
vajadzībām;

Or. fr

Pamatojums

Tieši jānosaka atbrīvojums saules baterijām, lai nodrošinātu šīs tehnoloģijas attīstību ilgākā 
perspektīvā, jo tā dod ievērojamus labumus videi. Šīs tehnoloģijas izplatībai būs būtiska 
nozīme, palīdzot ES sasniegt savus 2020. gada mērķus atjaunīgās enerģijas jomā. Grozījuma 
formulējums skaidri nošķir saules fotoelementu izmantošanu parastās patēriņa precēs, uz 
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kurām šis atbrīvojums neattieksies.

Grozījums Nr. 143
Richard Seeber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) visām neelektriskām un 
neelektroniskām iekārtām un 
palīgmateriāliem, piemēram, abrazīviem 
materiāliem, zāģu plātnēm, putekļsūcēju 
maisiem u. c.;

Or. de

Pamatojums

Arī abrazīvi neietilpst RoHS direktīvas darbības jomā. Tie nesatur vielas, kas minētas III un 
IV pielikumā (4. panta 7. punkts), tāpēc uz tiem neattiecas šo vielu izmantošanas 
ierobežojumi. Tai pašā laikā tie visbiežāk ir elektroaparatūras sastāvdaļa, kā dēļ tos 
vajadzētu skaidri svītrot no direktīvas darbības jomas. Abrazīvi nodilst lietošanas laikā, un tie 
ir jānomaina. Tātad tie nav īpaši saistīti ar elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas un 
otrreizējās pārstrādes rādītājiem.

Grozījums Nr. 144
Chris Davies

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(cd) atjaunojamās enerģijas ražošanas 
tehnoloģiju, ko izmanto sistēmā, kura 
projektēta, montēta un uzstādīta iepriekš 
noteiktā vietā pastāvīgai lietošanai, lai 
iegūtu elektroenerģiju publiskām, 
komerciālām un iedzīvotāju vajadzībām;

Or. en
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Pamatojums

Stabilam regulējumam ir liela nozīme atjaunojamo energoresursu attīstībā. Pašlaik tie ir 
iekļauti RoHS direktīvas darbības jomā, kas var apdraudēt ES stratēģiju veicināt 
atjaunojamās enerģijas izmantošanu.

Grozījums Nr. 145
Chris Davies

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Vēlākais 2014. gada 31. decembrī 
Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam 
un Padomei ziņojumu ar direktīvas 
darbības jomas izvērtējumu, paturot prātā 
iespēju to piemērot 2. panta 3. punktā un 
VI pielikumā minētajām iekārtām, uz 
kurām pašlaik attiecas atbrīvojums;

Or. en

Pamatojums

Paredzot atbrīvojumus, tiesību akta darbības joma ir jāpārskata, pamatojoties uz pienācīgi 
veiktu ietekmes novērtējumu.

Grozījums Nr. 146
Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Jebkādas izmaiņas direktīvas darbības 
jomā jāveic, pamatojoties uz rūpīgu un 
reprezentatīvu ietekmes novērtējumu ES 
mērogā, pēc apspriešanās ar 
ieinteresētajām personām, tostarp 
ražotājiem un pilsonisko sabiedrību.

Or. en
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Pamatojums

Izmaiņām šīs direktīvas darbības jomā ir būtiska ietekme uz attiecīgajiem ražojumiem un 
nozarēm, tādēļ, pirms izdarīt šādas izmaiņas, ir vajadzīgs ietekmes novērtējums. Jāapspriežas 
ar attiecīgajiem ražotājiem un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, piemēram, vides NVO, 
lai pamatotu lēmumus, cita starpā lēmumus par minēto grupu faktisko ieguldījumu.

Grozījums Nr. 147
Oreste Rossi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Jebkādas izmaiņas direktīvas darbības 
jomā jāveic, pamatojoties uz rūpīgu un 
reprezentatīvu ietekmes novērtējumu ES 
mērogā un apspriežoties ar ieinteresētajām 
personām.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar jaunā tiesiskā pamata un labāka regulējuma vispārējiem principiem ir jāveic 
rūpīgs ietekmes novērtējums, kas paredz apspriešanos ar ieinteresētajām personām, lai 
novērtētu sekas pēc RoHS direktīvas darbības jomas paplašināšanas. Atbilstīgi pieejai, kas 
izmantota Direktīvā 2002/95/EK attiecībā uz medicīnas ierīcēm, kā arī uzraudzības un 
kontroles iekārtām, jāveic ietekmes novērtējums, vienlaikus piedāvājot atbrīvojumus, lai 
nodrošinātu netraucētu pāreju pēc RoHS direktīvas darbības jomas paplašināšanas.

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

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Neatkarīgi no atbrīvojuma no šīs 
direktīvas darbības jomas uzņēmēji veic 
visus vajadzīgos pasākumus, lai, cik vien 
tas tehniski un praktiski iespējams, 
mazinātu patērētāju un darba ņēmēju 
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saskari ar IV pielikumā norādītajām 
vielām, ko satur EE iekārtu materiāli un 
detaļas, kā arī to ietekmi uz vidi.

Or. en

Pamatojums

Skaidri jāpasaka, ka atbrīvojums no direktīvas prasībām neatbrīvo uzņēmējus no pienākuma 
pēc iespējas samazināt saskari ar šīm aizliegtajām vielām visā aprites cikla garumā.

Grozījums Nr. 149
Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
3. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ”elektriskas un elektroniskas iekārtas” 
(turpmāk “EEI”) nozīmē tās iekārtas, kas 
ir atkarīgas no elektriskās strāvas vai 
elektromagnētiskajiem laukiem, lai 
pienācīgi darbotos, un tās iekārtas šādas 
strāvas un šādu lauku ražošanai, 
pārsūtīšanai un mērīšanai un kas 
paredzētas pielietošanai ar nominālo
spriegumu, kurš nepārsniedz 1000 voltus 
attiecībā uz maiņstrāvu un 1500 voltus 
attiecībā uz līdzstrāvu;

a) „elektriskās un elektroniskās iekārtas” 
(turpmāk — „EEI”) ir iekārtas, ko darbina 
ar elektrisko strāvu vai elektromagnētisko 
lauku, un iekārtas šādas strāvas un lauka 
ģenerēšanai, piegādei un mērīšanai, kas 
atbilst kategorijām, kuras norādītas RoHS 
direktīvas pielikumā, un kas projektētas 
izmantošanai ar spriegumu, kurš 
nepārsniedz 1000 voltus maiņstrāvai un 
1500 voltus līdzstrāvai. Iekārtas darbina 
ar elektroenerģiju, kas tām ir vajadzīga kā 
primārā enerģija, lai pildītu savu 
pamatfunkciju.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu labāku saskanību un atbilstību citiem ES tiesību aktiem, RoHS direktīvā 
jāiekļauj atsauce uz jau esošo „stacionāro iekārtu” definīciju Direktīvā 2004/108/EK par 
elektromagnētisko savietojamību. Stacionāras iekārtas, piemēram, ir iekārtas naftas ķīmijas, 
automobiļu ražošanas, farmācijas, materiālu apstrādes, elektroenerģijas ražošanas, ūdens 
attīrīšanas un papīra ražošanas uzņēmumos vai atsevišķas elektriskās iekārtas.
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Grozījums Nr. 150
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
3. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ”elektriskas un elektroniskas iekārtas” 
(turpmāk “EEI”) nozīmē tās iekārtas, kas 
ir atkarīgas no elektriskās strāvas vai 
elektromagnētiskajiem laukiem, lai 
pienācīgi darbotos, un tās iekārtas šādas 
strāvas un šādu lauku ražošanai, 
pārsūtīšanai un mērīšanai un kas 
paredzētas pielietošanai ar nominālo
spriegumu, kurš nepārsniedz 1000 voltus 
attiecībā uz maiņstrāvu un 1500 voltus 
attiecībā uz līdzstrāvu;

a) „elektriskās un elektroniskās iekārtas” 
(turpmāk — „EEI”) ir iekārtas, ko darbina 
ar elektrisko strāvu vai elektromagnētisko 
lauku, un iekārtas šādas strāvas un lauka 
ģenerēšanai, piegādei un mērīšanai, kas 
atbilst kategorijām, kuras norādītas RoHS 
direktīvas I A pielikumā, un kas 
projektētas izmantošanai ar spriegumu, 
kurš nepārsniedz 1000 voltus maiņstrāvai
un 1500 voltus līdzstrāvai. Iekārtas 
darbina ar elektroenerģiju, kas tām ir 
vajadzīga kā primārā enerģija, lai pildītu 
savu pamatfunkciju;

Or. en

Pamatojums

Termins „darbināt” ir paskaidrots saskaņā ar Komisijas pamatnostādņu dokumentu (Bieži 
uzdotie jautājumi).

Grozījums Nr. 151
Julie Girling

Direktīvas priekšlikums
3. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ”elektriskas un elektroniskas iekārtas” 
(turpmāk “EEI”) nozīmē tās iekārtas, kas 
ir atkarīgas no elektriskās strāvas vai 
elektromagnētiskajiem laukiem, lai 
pienācīgi darbotos, un tās iekārtas šādas 
strāvas un šādu lauku ražošanai, 
pārsūtīšanai un mērīšanai un kas 
paredzētas pielietošanai ar nominālo
spriegumu, kurš nepārsniedz 1000 voltus 
attiecībā uz maiņstrāvu un 1500 voltus 

a) „elektriskās un elektroniskās iekārtas” 
(turpmāk — „EEI”) ir iekārtas, ko darbina 
ar elektrisko strāvu vai elektromagnētisko 
lauku, un iekārtas šādas strāvas un lauka 
ģenerēšanai, piegādei un mērīšanai, un kas 
projektētas izmantošanai ar spriegumu, 
kurš nepārsniedz 1000 voltus maiņstrāvai
un 1500 voltus līdzstrāvai; Iekārtas 
darbina ar elektroenerģiju, kas tām ir 
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attiecībā uz līdzstrāvu; vajadzīga, lai pildītu savu pamatfunkciju.

Or. en

Pamatojums

Jāuzlabo tādu iekārtu definīcija, kas uzskatāmas par “elektriskajām un elektroniskajām 
iekārtām”. Šajā grozījumā nošķir iekārtas, kuru pamatfunkcijas veikšanai vajadzīga 
elektroenerģija, no iekārtām, kuras pilda savu pamatfunkciju arī bez elektroenerģijas.

Grozījums Nr. 152
Chris Davies, Dirk Sterckx

Direktīvas priekšlikums
3. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) "ražotājs" ir jebkura fiziska vai juridiska 
persona, kas ražo EEI vai kas veido vai 
ražo EEI ar savu vārdu vai preču zīmi;

b) „ražotājs” ir jebkura fiziska vai juridiska 
persona, kas ražo EEI vai uzdod projektēt 
vai ražot EEI ar savu vārdu vai preču zīmi, 
vai laiž pārdošanā minētos ražojumus;

Or. en

Pamatojums

Tā kā pašreizējā pārstrādātajā RoHS direktīvas redakcijā izmanto atsauci uz Regulu (EK) 
765/2008, definīcijas savstarpēji jāsaskaņo, lai novērstu pārpratumus un atšķirīgu 
interpretāciju.

Grozījums Nr. 153
Chris Davies

Direktīvas priekšlikums
3. pants – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) sociālekonomiskie kritēriji ir sekas —
izņemot tās, kas skar cilvēku veselību un 
vidi — , ko rada bīstamas vielas 
izmantošanas ierobežojums vai tās 
aizstāšana, salīdzinot ar turpmāko 
izmantošanu. Sociālekonomiskie kritēriji 
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norāda uz aizstājēju drošumu un 
intelektuālo īpašumtiesību 
ierobežojumiem attiecībā uz aizstājējiem;

Or. en

Pamatojums

Šī definīcija nodrošina tiesisko skaidrību saistībā ar sociālekonomisko kritēriju izmantošanu 
atbrīvojumu piešķiršanas gaitā. Tā ir saskaņā ar sociālekonomisko kritēriju jēdzienu, ko 
izmanto sociālekonomiskajā analīzē REACH regulā, kā izklāstīts tās XVI pielikumā.

Grozījums Nr. 154
Julie Girling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) kabeļiem, palīgmateriāliem un 
piederumiem;

Or. en

Pamatojums

Kabeļu, palīgmateriālu un piederumu iekļaušana darbības jomā var radīt nopietnas 
problēmas dažās nozarēs, jo īpaši ārstniecības pakalpojumiem, kuros bieži izmanto kabeļus 
un dažādus piederumus, bet to izmantošana ne vienmēr ir saistīta ar elektriskās strāvas 
padevi. Tam arī ir saistība ar 3.a panta grozījumu, kurā norādīts, ka „iekārtas darbina ar 
elektroenerģiju, kas tām ir vajadzīga, lai pildītu savu pamatfunkciju”, kas bieži vien 
neattiecas uz kabeļiem, kurus izmanto medicīnas iekārtās.

Grozījums Nr. 155
Chris Davies

Direktīvas priekšlikums
3. pants – pa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Definīcija no Eiropas Komisijas dokumenta „Bieži uzdotie jautājumi”, kas attiecas uz RoHS 
direktīvu.

Grozījums Nr. 156
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
3. pants – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

l) "homogēns materiāls" ir pilnīgi vienāda 
sastāva materiāls, ko mehāniski nevar 
sadalīt citos materiālos; tas nozīmē to, ka 
principā materiālus nevar sadalīt tādu 
mehānisku procesu rezultātā, kā 
atskrūvēšana, sagriešana, sadrupināšana, 
slīpēšana un izmantojot abrazīvās 
metodes;

l) „homogēns materiāls” ir materiāls:

– kas pilnīgi sastāv tikai no viena 
materiāla;
– kas ir vairāku materiālu kopums, ko 
mehāniski nevar sadalīt citos materiālos, 
izņemot virsmas pārklājumus;
– kas veido virsmas pārklājumu vai
– ko veido nelielas sastāvdaļas vai 
materiāli, kuru izmērs ir 4 mm3 vai 
mazāks par to;

Or. en

Pamatojums

Svarīgi, lai definīcija nodrošinātu tiesisko noteiktību attiecībā uz paraugu ņemšanu un 
pārbaudi. Lai panāktu tiesisko noteiktību, jābūt atsevišķai „mehāniski sadalāms” definīcijai
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Grozījums Nr. 157
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
3. pants – la apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(la) „mehāniski sadalāmus” materiālus 
var parasti sadalīt, mehāniski 
iedarbojoties uz tiem, piemēram, tos 
noskrūvējot, sagriežot, drupinot, slīpējot 
un izmantojot abrazīvus materiālus;

Or. en

Pamatojums

Svarīgi, lai definīcija nodrošinātu tiesisko noteiktību attiecībā uz paraugu ņemšanu un 
pārbaudi. Lai panāktu tiesisko noteiktību, jābūt atsevišķai „mehāniski sadalāms” definīcijai

Grozījums Nr. 158
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Direktīvas priekšlikums
3. pants – la apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

la) „mehāniski sadalāmus” materiālus 
var parasti sadalīt, mehāniski 
iedarbojoties uz tiem, piemēram, tos 
noskrūvējot, sagriežot, drupinot, slīpējot 
un izmantojot abrazīvus materiālus;

Or. en

Pamatojums

Ar šo definīciju precizē „homogēna materiāla” definīciju.
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Grozījums Nr. 159
Jill Evans

Direktīvas priekšlikums
3. pants – pa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

pa) „nanomateriāli” ir īpaši izgatavoti 
materiāli, kam vismaz viens ārējais 
parametrs ir līdz 100 nanometriem vai 
kurā ir tāda funkcionāli nošķirta iekšējā 
vai virsmas struktūra, kurā vismaz viens 
parametrs ir līdz 100 nanometriem, 
tostarp arī tādas struktūras, aglomerāti 
vai agregāti, kas var būt lielāki nekā 
100 nanometri, bet tomēr atbilst vismaz 
vienai no turpmāk izklāstītajām 
nanoobjektam raksturīgajām īpašībām.
Nanoizmēram raksturīgās īpašības ir:
i) īpašības, kas saistītas ar attiecīgo 
materiālu lielo īpatnējo virsmu, un/vai
ii) specifiskas fizikālķīmiskās īpašības, kas 
atšķiras no tādu pašu materiālu īpašībām, 
kuriem nav nanoizmēra.

Or. en

Pamatojums

Ir jāievieš nanomateriālu definīcija. Par šo definīciju ir vienojušās visas trīs iestādes saistībā 
ar regulu par jauniem pārtikas produktiem.

Grozījums Nr. 160
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Direktīvas priekšlikums
3. pants – pa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

pa) „nanomateriāli” ir īpaši izgatavoti 
materiāli, kam vismaz viens ārējais 
parametrs ir līdz 300 nanometriem vai 
kurā ir tāda funkcionāli nošķirta iekšējā 
vai virsmas struktūra, kurā vismaz viens 
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parametrs ir līdz 300 nanometriem, 
tostarp arī tādas struktūras, aglomerāti 
vai agregāti, kas var būt lielāki nekā 
300 nanometri, bet tomēr atbilst vismaz 
vienai no turpmāk izklāstītajām 
nanoobjektam raksturīgajām īpašībām:
i) īpašības, kas ir saistītas ar attiecīgo 
materiālu lielo īpatnējo virsmu;
ii) specifiskas fizikālķīmiskās īpašības, kas 
atšķiras no tādu pašu materiālu īpašībām, 
kuriem nav nanoizmēra.

Or. en

Pamatojums

Saistībā ar konkrētu nanomateriālu marķēšanu un nākotnē paredzamiem noteikumiem par 
nanomateriāliem, ir jāizstrādā vispusīga nanomateriālu definīcija, lai nodrošinātu maksimāli 
iespējamo patērētāju aizsardzību. Tajā jāņem vērā plašs izmēru diapazons (līdz 300 nm), šo 
īpašo materiālu specifiskās nanoīpašības un jāaptver gan aglomerāti, gan agregāti.

Grozījums Nr. 161
Jill Evans

Direktīvas priekšlikums
3. pants – pa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

pa) „palīgmateriāli” ir jebkāda vienība, 
kas satur vienu vai vairākas elektriskās 
vai elektroniskās detaļas, bez kurām EEI 
nespēj darboties un kuras savukārt nespēj 
darboties bez EEI; 

Or. en

(Aizstāj grozījumu Nr. 26.)

Pamatojums

Ņemot vērā EEI un palīgmateriālu savstarpējo atkarību, palīgmateriāli arī jāiekļauj 
direktīvā, vēl jo vairāk tāpēc, ka tiem parasti ir īsāks mūžs un tie ātrāk nekā EEI nonāk 
atkritumos. Tādēļ ir jāiekļauj to definīcija. Šī definīcija aptver tikai vienības, kas satur 
elektriskās vai elektroniskās detaļas. Tātad tā attiecas, piemēram, uz tonera kasetnēm, bet 
neattiecas uz kompaktdiskiem, papīru printeriem, trauku mazgājamo mašīnu pulveri vai urbju 
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uzgaļiem.

Grozījums Nr. 162
Christofer Fjellner

Direktīvas priekšlikums
3. pants – pa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

pa) „stacionāra iekārta” ir stacionāra 
iekārta 2. panta c) apakšpunkta nozīmē 
Direktīvā 2004/108/EK par 
elektromagnētisko savietojamību, kuru 
montē un uzstāda pastāvīgai lietošanai 
iepriekš noteiktā vietā;

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu atbilstību citiem ES tiesību aktiem, RoHS direktīvā jāiekļauj atsauce uz jau 
esošo „stacionāro iekārtu” definīciju Direktīvā 2004/108/EK par elektromagnētisko 
savietojamību. Ražošanas iekārtām, ko izmanto fabrikās un rūpnieciskos procesos, jāpaliek 
ārpus direktīvas darbības jomas, jo to ietekme uz vidi, pēc Komisijas novērtējuma, ir visai 
neliela.
„Gatava ražojuma” definīcija jāiekļauj, kā tā noteikta dokumentā „Bieži uzdotie jautājumi”, 
jo tā palīdzēs skaidrāk noteikt darbības jomu un ieviest skaidrību attiecībā uz daļām un 
detaļām.

Grozījums Nr. 163
Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums
3. pants – pa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

pa) „stacionāra iekārta” ir stacionāra 
iekārta 2. panta c) apakšpunkta nozīmē 
Direktīvā 2004/108/EK par 
elektromagnētisko savietojamību;

Or. en
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Pamatojums

Lai nodrošinātu labāku saskanību un atbilstību citiem ES tiesību aktiem, RoHS direktīvā 
jāiekļauj atsauce uz jau esošo „stacionāro iekārtu” definīciju Direktīvā 2004/108/EK par 
elektromagnētisko savietojamību. Ražošanas iekārtām, ko izmanto fabrikās un rūpnieciskos 
procesos, jāpaliek ārpus direktīvas darbības jomas. Pirmkārt, Komisijas iepriekšējos 
pētījumos to ietekme uz vidi ir novērtēta kā visai neliela, otrkārt, šādas iekārtas nenonāk 
sadzīves atkritumu plūsmā.

Grozījums Nr. 164
Chris Davies, Holger Krahmer, Dirk Sterckx

Direktīvas priekšlikums
3. pants – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) „stacionāra iekārta” ir dažādu aparātu 
un, attiecīgos gadījumos, citu ierīču 
noteikta kombinācija, ko pastāvīgai 
lietošanai montē un uzstāda iepriekš 
noteiktā vietā;

Or. en

Pamatojums

Šī definīcija ir jāiekļauj, lai nodrošinātu termina “stacionāra iekārta” vienotu interpretāciju 
dalībvalstu vidū. Šī definīcija ir iekļauta Elektromagnētiskās savietojamības (EMS) direktīvā 
(2004/108/EK).

Grozījums Nr. 165
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
3. pants – pa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

pa) „stacionāra iekārta” ir stacionāra 
iekārta 2. panta c) apakšpunkta nozīmē 
Direktīvā 2004/108/EK par 
elektromagnētisko savietojamību, kuru 
montē un uzstāda pastāvīgai lietošanai 
iepriekš noteiktā vietā;
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Or. en

Pamatojums

Lai uzlabotu tiesisko noteiktību, ir jāievieš Komisijas dokumentā „Bieži uzdotie jautājumi” 
iekļautās vadlīnijas.

Grozījums Nr. 166
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
3. pants – pb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

pb) „gatavs ražojums” ir jebkāda iekārtas 
ierīce vai vienība, kam ir tieša funkcija, 
pašām savs apvalks un vajadzības 
gadījumā arī pieslēgvietas un savienojumi, 
kuri paredzēti galalietotājiem. „Tieša 
funkcija” ir jebkāda komponenta vai 
gatava ražojuma funkcija, kas nodrošina 
galalietotāju lietošanas pamācībā ražotāja 
noteikto lietojumu. Šo funkciju iespējams 
veikt bez tālākiem pielāgojumiem vai 
pieslēgumiem, izņemot tos, ko var veikt 
ikviens cilvēks.

Or. en

Pamatojums

Lai uzlabotu tiesisko noteiktību, ir jāievieš Komisijas dokumentā „Bieži uzdotie jautājumi” 
iekļautās vadlīnijas.

Grozījums Nr. 167
Jill Evans

Direktīvas priekšlikums
3. pants – pb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

pb) „piederumi” ir jebkāda vienība, kas 
satur vienu vai vairākas elektriskās vai 



AM\808689LV.doc 57/73 PE439.865v01-00

LV

elektroniskās detaļas, ir paredzēta 
izmantošanai ar EEI, nav nepieciešama 
EEI darbībai, bet nespēj darboties bez 
EEI;

Or. en

(Aizstāj grozījumu Nr. 27.)

Pamatojums

RoHS direktīvā jāpiemin arī piederumi. Tādēļ ir jāiekļauj to definīcija. Šī definīcija aptver 
tikai vienības, kas satur elektriskās vai elektroniskās detaļas. Tā tātad attiecas, piemēram, uz 
digitālā fotoaparāta atsevišķiem objektīviem, bet neattiecas uz fotoaparāta vai objektīvu 
futrāli.

Grozījums Nr. 168
Chris Davies

Direktīvas priekšlikums
3. pants – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) „piederumi” ir jebkāda atsevišķa 
elektriskā vienība, ko izmanto kopā ar 
EEI, lai nodrošinātu darbību, enerģiju vai 
lietotāja mijiedarbību ar EEI;

Or. en

Pamatojums

Referentes piedāvātā definīcija neizslēdz risku ietvert EEI neelektriskos komponentus, 
piemēram, papīru. Šeit piedāvātā definīcija neietver papīru, bet ietver lādētājus tālruņiem un 
datorpeles.
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Grozījums Nr. 169
Jill Evans

Direktīvas priekšlikums
3. pants – pc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

pc) „elektriskā vai elektroniskā detaļa” ir 
jebkāda vienība ar diviem vai vairākiem 
savienotājvadiem vai metāla 
kontaktierīcēm, kas ir daļa no elektrības 
ķēdes, nodrošinot atsevišķu funkciju;

Or. en

Pamatojums

Tā kā jaunajās „palīgmateriālu” un „piederumu” definīcijās ir norāde uz „elektrisko vai 
elektronisko detaļu”, jāiekļauj šādu detaļu definīcija.

Grozījums Nr. 170
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Direktīvas priekšlikums
3. pants – pc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

pc) „transportlīdzekļi” ir pasažieru vai 
kravas transportlīdzekļi, kam ir vairāk 
nekā divi riteņi, piemēram, lidmašīnas, 
kuģi, vilcieni, tramvaji, autobusi, kravas 
automobiļi vai vieglie automobiļi;

Or. en

Pamatojums

Vajadzīga definīcija, jo 2. pantā ir iekļauts atbrīvojums transportlīdzekļiem.
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Grozījums Nr. 171
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Direktīvas priekšlikums
3. pants – pd apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(pd) „lielizmēra stacionāras ražošanas 
iekārtas” ir dažādu aparātu un, attiecīgos 
gadījumos, citu ierīču noteikta 
kombinācija, kas paredzēta izmantošanai 
ražošanas vidē, ko pastāvīgai lietošanai 
montē un uzstāda iepriekš noteiktā vietā 
un ko nav iespējams pārvietot, nenojaucot 
ēku vai ēkas daļu;

Or. en

Pamatojums

Vajadzīga definīcija, jo 2. pantā ir iekļauts atbrīvojums lielizmēra stacionārām ražošanas 
iekārtām.

Grozījums Nr. 172
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Direktīvas priekšlikums
3. pants – pe apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

pe) „lielizmēra ražošanas mehānismi” ir 
mehānismi vai sistēmas, kas paredzētas 
izmantošanai tikai ražošanā. Tos uzstāda 
ražotāja, lietotāja, ražotāja pārstāvja vai 
citu profesionāļu, kas atbildīgi tikai par 
uzstādīšanu, nolīgti speciālisti. To 
izmantošanas laikā tie pastāvīgi atrodas 
vienā vietā;

Or. en

Pamatojums

Vajadzīga definīcija, jo 2. pantā ir iekļauts atbrīvojums lielizmēra ražošanas mehānismiem.
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Grozījums Nr. 173
Frédérique Ries

Direktīvas priekšlikums
3. pants – pa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

pa) „lielizmēra stacionāras ražošanas 
iekārtas” ir dažādu aparātu un, attiecīgos 
gadījumos, citu ierīču noteikta 
kombinācija, kas paredzēta izmantošanai 
ražošanas vidē, ko pastāvīgai lietošanai 
montē un uzstāda iepriekš noteiktā vietā, 
tostarp apkures iekārtas, un ko parasti 
nav iespējams pārvietot, nenojaucot ēku 
vai ēkas daļu;

Or. en

Pamatojums

Vajadzīga arī lielizmēra stacionāru ražošanas iekārtu skaidra definīcija.

Grozījums Nr. 174
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Direktīvas priekšlikums
3. pants – pf apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

pf) „transportlīdzekļu prototipi” ietver 
shēmas un sistēmas, ko izmanto 
novērtēšanai, validēšanai, 
demonstrējumiem vai izstrādei un 
tehnisko modeļu izgatavošanai, kurus nav 
paredzēts laist tirgū kā vienotu 
funkcionālu vai komerciālu vienību;

Or. en

Pamatojums

Vajadzīga definīcija, jo 2. pantā ir iekļauts atbrīvojums transportlīdzekļu prototipiem.
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Grozījums Nr. 175
Åsa Westlund

Direktīvas priekšlikums
3. pants – pa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(pa) „nanomateriāli” ir īpaši izgatavoti 
materiāli, kam izmainīti daļiņu izmēri;

Or. sv

Pamatojums

Nanomateriālu definīcija ir attaisnojama, jo tie minēti direktīvā.

Grozījums Nr. 176
Bogusław Sonik

Direktīvas priekšlikums – amending act
3. pants – pa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

pa) „pienācīga darbība” norāda uz darba 
funkciju, kas patērē visvairāk enerģijas;

Or. pl

Pamatojums

Šī definīcija atvieglo elektrisko un elektronisko iekārtu noteikšanu. Tā palīdzēs novērst 
pārpratumus un atrisinās grūtības ar hibrīdierīcēm, kas nestrādā tieši no elektrības, bet 
darbojas ar elektronisko komponentu palīdzību. Turklāt direktīvas 3.a pants attiecas tieši uz 
iekārtām, kas paredzētas elektriskās strāvas un elektromagnētiskā lauka piegādei, mērīšanai 
un ģenerēšanai.
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Grozījums Nr. 177
Bogusław Sonik

Direktīvas priekšlikums
3. pants – pb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

pb) „A tipa atbrīvojums” ir atbrīvojums 
attiecībā uz izmantošanas veidiem, kuriem 
nepiemēro 4. panta 1. punktā minēto 
aizliegumu, jo tiem nepastāv tehniski 
risinājumi, kas nodrošinātu līdzvērtīgas 
kvalitātes iekārtu ražošanu, izmantojot 
aizstājējražojumus, vai tie bieži vien nav 
pieejami;

Or. pl

Grozījums Nr. 178
Bogusław Sonik

Direktīvas priekšlikums
3. pants – pc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

pc) „B tipa atbrīvojums” ir atbrīvojums 
attiecībā uz izmantošanas veidiem, kuriem 
nepiemēro 4. panta 1. punktā minēto 
aizliegumu, jo tiem fiziski nav iespējams 
izstrādāt metodi līdzvērtīgas kvalitātes 
iekārtu ražošanai vai trūkst fizikālķīmisko 
faktoru, lai to veiktu;

Or. pl

Pamatojums

The introduction of the concept of exemption types enables all the exemptions to the directive 
to be brought together in a single table, while retaining the same numbering (see amendments 
to Article 5(1)(b) and Article 6(1)(ba). It is important to keep the same numbering for 
businesses, since it avoids unwanted documentation update costs. The introduction of 
exemption types makes it easy to distinguish between purely technical exemptions (in cases 
where businesses find it difficult to apply a given technology) and purely physical exemptions 
(in cases where businesses have problems with the properties of elements).
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Grozījums Nr. 179
Jill Evans

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka EEI, tostarp 
rezerves daļas to remontam vai to 
atkārtotai izmantošanai, kas laistas tirgū, 
nesatur IV pielikumā uzskaitītās vielas.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka EEI, tostarp 
rezerves daļas to remontam vai atkārtotai 
izmantošanai, kabeļi, palīgmateriāli un 
piederumi, kā arī detaļas funkciju 
atjaunināšanai vai jaudas palielināšanai,
kas laistas tirgū, nesatur IV pielikuma 
A daļā uzskaitītās vielas.

Or. en

(Replacement of amendment 28.)

Pamatojums

Šo grozījumu nosaka kabeļu, palīgmateriālu un piederumu iekļaušana direktīvas darbības 
jomā. Šī direktīva jāpiemēro arī rezerves daļām EEI funkciju atjaunināšanai vai jaudas 
palielināšanai. IV pielikums ir jāsadala divās daļās, lai nākotnē paredzētu termiņus jauniem 
ierobežojumiem.

Grozījums Nr. 180

Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka EEI, tostarp 
rezerves daļas to remontam vai to 
atkārtotai izmantošanai, kas laistas tirgū, 
nesatur IV pielikumā uzskaitītās vielas.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka EEI, tostarp 
rezerves daļas to remontam vai atkārtotai 
izmantošanai, funkciju atjaunināšanai vai 
jaudas palielināšanai, kas laistas tirgū, 
nesatur IV pielikuma A daļā uzskaitītās 
vielas.

Or. en
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Pamatojums

Šis grozījums atbilst referentes grozījumam Nr. 28. Tas te atkārtojas, lai sadalītu 
IV pielikumu A daļā un B daļā.

Grozījums Nr. 181
Jill Evans

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nodrošina, ka EEI, 
tostarp rezerves daļas to remontam vai 
atkārtotai izmantošanai, kabeļi, 
palīgmateriāli un piederumi, kā arī 
detaļas funkciju atjaunināšanai vai 
jaudas palielināšanai, kas laistas tirgū, 
nesatur IV pielikuma B daļā uzskaitītās 
vielas.

Or. en

(Aizstāj grozījumu Nr. 29.)

Pamatojums

IV pielikums ir jāsadala divās daļās, lai nākotnē paredzētu termiņus jauniem ierobežojumiem.

Grozījums Nr. 182
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nodrošina, ka EEI, 
tostarp rezerves daļas to remontam vai 
atkārtotai izmantošanai, funkciju 
atjaunināšanai vai jaudas palielināšanai, 
kas laistas tirgū, nesatur IV pielikuma 
B daļā uzskaitītās vielas.
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Or. en

Pamatojums

Šis grozījums atbilst referentes grozījumam Nr. 29. Tas te atkārtojas, lai sadalītu 
IV pielikumu A daļā un B daļā.

Grozījums Nr. 183
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Dalībvalstis nodrošina tādu EEI 
marķēšanu, kuras satur IVa pielikumā
uzskaitītās vielas, izmantojot metodi, kas 
vēl jāizstrādā atbilstīgi 6. panta pirmās 
daļas 3.a ievilkumam.

Or. en

Pamatojums

Ieteikums marķēt dažas vielas ir iekļauts Öko-Institut sākotnējā pētījumā. Ja EEIA pārstādes 
laikā marķēšana uzlabo otrreizējo pārstrādi un palielina drošumu, kā arī uzlabo patērētāju 
informētību, šis risinājums būtu jāņem vērā. Jānodrošina optimāla saistība ar Direktīvu 
2005/32/EK, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības attiecībā uz enerģiju 
patērējošiem ražojumiem. (Šis grozījums ir saistīts ar grozījumu, kas skar 6. panta pirmās 
daļas 3.a ievilkumu, (jauns) un grozījumu, kas attiecas uz IVa pielikumu (jauns).)

Grozījums Nr. 184
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā panta pirmais punkts neattiecas uz 
rezerves detaļām, kas paredzētas turpmāk 
minēto iekārtu remontam vai atkārtotai 
izmantošanai:

svītrots
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a) EEI, kas laistas tirgū pirms 2006. gada 
1. jūlija;
b) medicīnas ierīcēs, kas laistas tirgū 
pirms 2014. gada 1. janvāra;
c) medicīnas ierīcēs in vitro diagnostikā, 
kas laistas tirgū pirms 2016. gada 
1. janvāra;
d) monitoringa un kontroles 
instrumentos, kas laisti tirgū pirms 
2014. gada 1. janvāra;
e) rūpnieciskā monitoringa un kontroles 
instrumentos, kas laisti tirgū pirms 
2017. gada 1. janvāra;
f) EEI, par kurām saņemts atbrīvojums 
un tika laista tirgū kamēr minētais 
atbrīvojums vēl bija spēkā.

Or. en

Pamatojums

Tiesiskās skaidrības labad, tas jāiekļauj 2. pantā, kā norādīts mūsu priekšlikumos.

Grozījums Nr. 185
Bogusław Sonik

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā panta pirmais punkts neattiecas uz 
rezerves detaļām, kas paredzētas turpmāk 
minēto iekārtu remontam vai atkārtotai 
izmantošanai:

svītrots

a) EEI, kas laistas tirgū pirms 2006. gada 
1. jūlija;
b) medicīnas ierīcēs, kas laistas tirgū 
pirms 2014. gada 1. janvāra;
c) medicīnas ierīcēs in vitro diagnostikā, 
kas laistas tirgū pirms 2016. gada 
1. janvāra;
d) monitoringa un kontroles 
instrumentos, kas laisti tirgū pirms 
2014. gada 1. janvāra;
e) rūpnieciskā monitoringa un kontroles 
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instrumentos, kas laisti tirgū pirms 
2017. gada 1. janvāra;
f) EEI, par kurām saņemts atbrīvojums 
un tika laista tirgū kamēr minētais 
atbrīvojums vēl bija spēkā.

Or. pl

Pamatojums

Lai būtu lielāka skaidrība, dažas šā punkta daļas ir pārnestas IIIa pielikumā, kurā norādītas 
iekārtas, kas svītrotas no šīs direktīvas darbības jomas.

Grozījums Nr. 186
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā panta pirmais punkts neattiecas uz 
rezerves detaļām, kas paredzētas turpmāk 
minēto iekārtu remontam vai atkārtotai 
izmantošanai:

4. Šā panta pirmais punkts neattiecas uz 
rezerves daļām, kas paredzētas rūpnieciskā 
monitoringa un kontroles instrumentu un 
turpmāk minēto iekārtu garantijas vai 
kārtējam remontam, atkārtotai 
kalibrēšanai, atkārtotai izmantošanai, 
funkciju atjaunināšanai vai jaudas 
palielināšanai:

Or. en

Pamatojums

Atbrīvojums attiecībā uz rezerves daļām ir vajadzīgs, lai pagarinātu rūpnieciskā monitoringa 
un kontroles instrumentu mūžu un nodrošinātu to precizitāti, veicot atkārtotu kalibrēšanu.
Rezerves daļas, ko piegādā garantijas laikā un pēcgarantijas apkopei, atvieglo EEI remontu 
visā ekspluatācijas laikā pēc to piegādes pirmajam lietotājam. Rezerves daļas izmanto arī 
mijmaiņas gadījumos, kad rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentus atkārtoti 
kalibrē, lai nodrošinātu to precizitāti, kamēr tos neizmanto, un tad nodod atpakaļ lietotājiem, 
tādējādi samazinot rūpnieciskā aprīkojuma dīkstāvi.
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Grozījums Nr. 187
Chris Davies

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā panta pirmais punkts neattiecas uz 
rezerves detaļām, kas paredzētas turpmāk 
minēto iekārtu remontam vai atkārtotai 
izmantošanai:

4. Šā panta pirmais punkts neattiecas uz 
rezerves daļām, kas paredzētas rūpnieciskā 
monitoringa un kontroles instrumentu un 
turpmāk minēto iekārtu garantijas vai 
kārtējam remontam, atkārtotai 
kalibrēšanai, atkārtotai izmantošanai, 
funkciju atjaunināšanai vai jaudas 
palielināšanai:

Or. en

Pamatojums

Atbrīvojums attiecībā uz tādu mijmaiņu ir vajadzīgs, lai pagarinātu instrumentu mūžu un 
nodrošinātu to precizitāti, veicot atkārtotu kalibrēšanu.

Grozījums Nr. 188
Jill Evans

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā panta pirmais punkts neattiecas uz 
rezerves detaļām, kas paredzētas turpmāk 
minēto iekārtu remontam vai atkārtotai 
izmantošanai:

4. Šā panta pirmais punkts neattiecas uz 
rezerves daļām, kas paredzētas turpmāk 
minēto iekārtu remontam vai atkārtotai 
izmantošanai, kabeļiem, palīgmateriāliem 
un piederumiem un detaļām funkciju 
atjaunināšanai vai jaudas palielināšanai:

Or. en

(Aizstāj grozījumu Nr. 30. Saistīts ar 4. panta 1. punkta grozījumu.)

Pamatojums

Paplašinot vispārējo darbības jomu attiecībā uz kabeļiem, palīgmateriāliem un piederumiem, 
kā arī rezerves daļām EEI funkciju atjaunināšanai vai jaudas palielināšanai, jāparedz arī 
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attiecīgais atbrīvojums.

Grozījums Nr. 189
Chris Davies

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā panta pirmais punkts neattiecas uz 
rezerves detaļām, kas paredzētas turpmāk 
minēto iekārtu remontam vai atkārtotai 
izmantošanai:

4. Šā panta pirmais punkts neattiecas uz 
rezerves daļām, kas paredzētas rūpnieciskā 
monitoringa un kontroles instrumentu un 
turpmāk minēto iekārtu garantijas vai 
kārtējam remontam, atkārtotai 
kalibrēšanai, atkārtotai izmantošanai, 
funkciju atjaunināšanai vai jaudas 
palielināšanai:

Or. en

Pamatojums

Atbrīvojums attiecībā uz tādu mijmaiņu ir vajadzīgs, lai pagarinātu instrumentu mūžu un 
nodrošinātu to precizitāti, veicot atkārtotu kalibrēšanu.

Grozījums Nr. 190
Chris Davies

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) uzņēmumu mijmaiņas iekārtās, ja 
detaļas ir iegūtas no iekārtām, kas laistas 
tirgū pirms 2006. gada 1. jūlija un ja 
iegūto detaļu atkārtoto izmantošanu var 
izsekot un pārbaudīt, atkārtoto 
izmantošanu var revidēt pēc noteiktiem 
normatīviem un par detaļu atkārtoto 
izmantošanu ir skaidri paziņots 
lietotājam. Šāds atbrīvojums būs spēkā 
10 gadu laikā pēc direktīvas stāšanās 
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spēkā.

Or. en

Pamatojums

Tā mērķis ir nodrošināt, lai ražotājiem, jo īpaši tiem, kas izgatavo printerus un kopētājus, 
būtu iespēja atkārtoti izmantot veco aparātu detaļas jaunos aparātos.  Bieži vien šo aparātu 
detaļas lielākoties nemaz nav nolietojušās, tos izmantojot ierastā režīmā, un tās var lieti 
noderēt atkārtotai izmantošanai.

Grozījums Nr. 191
Esther de Lange, Judith A. Merkies, Gerben-Jan Gerbrandy, Peter van Dalen, Kartika 
Tamara Liotard, Ria Oomen-Ruijten

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Šā panta 1. punktu nepiemēro tādu 
rezerves daļu atkārtotai izmantošanai —
kas iegūtas no EEI, kuras laistas tirgū 
pirms 2006. gada 1. jūlija — iekārtās, kas 
laistas tirgū pirms 2016. gada 1. jūlija, ar 
nosacījumu, ka minētā atkārtotā 
izmantošana notiek revidējamās slēgta 
cikla uzņēmumu mijmaiņas sistēmās un 
ka par detaļu atkārtoto izmantošanu ir 
paziņots lietotājam.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu resursu efektīvu izmantošanu, ES jāveicina to atkārtota izmantošana Labi 
funkcionējošu un otrreiz izmantojamu rezerves daļu norakstīšana, iznīcināšana vai aizstāšana 
pirms laika tikai tāpēc, ka tās laistas tirgū pirms 2006. gada 1. jūlija un neatbilst RoHS 
direktīvas ierobežojumiem, var radīt nevajadzīgu noslogojumu videi. Noraidot šo pagaidu 
atbrīvojumu, vairs netiks izmantotas veselas iekārtas, kuru detaļas lielākoties atbilst RoHS 
direktīvas prasībām. Tā kā atkārtota izmantošana notiek slēgtā mijmaiņas sistēmā, šo detaļu 
nolietojums tiks pienācīgi kontrolēts un vadīts.
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Grozījums Nr. 192
Bogusław Sonik

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Šā panta 1. punkts neattiecas uz 
aktīvām implantējamām medicīnas 
ierīcēm. Līdz 2020. gadam Komisija 
pārskata aktīvo implantējamo medicīnas 
ierīču izslēgšanu, lai ierosinātu to 
iekļaušanu direktīvas darbības jomā.

svītrots

Or. pl

Pamatojums

Lai būtu lielāka skaidrība, dažas šā punkta daļas ir pārnestas IIIa pielikumā, kurā norādītas 
iekārtas, kas svītrotas no šīs direktīvas darbības jomas.

Grozījums Nr. 193
Chris Davies

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Šā panta 1. punkts neattiecas uz aktīvām 
implantējamām medicīnas ierīcēm. Līdz 
2020. gadam Komisija pārskata aktīvo 
implantējamo medicīnas ierīču izslēgšanu, 
lai ierosinātu to iekļaušanu direktīvas 
darbības jomā.

5. Šā panta 1. punkts neattiecas uz aktīvām 
implantējamām medicīnas ierīcēm. Līdz 
2020. gadam Komisija pārskata aktīvo 
implantējamo medicīnas ierīču izslēgšanu, 
lai, pamatojoties uz zinātniski tehnisko 
informāciju, izvērtētu pienācīgu, drošu un 
uzticamu alternatīvu pieejamību un 
ierosinātu to iekļaušanu direktīvas darbības 
jomā.

Or. en

Pamatojums

Tam jānovērš pretruna, jo pastāv vajadzība nodrošināt aktīvu implantējamo medicīnas ierīču 
pieejamība.
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Grozījums Nr. 194
Jill Evans

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Šā panta 1. punkts neattiecas uz
rezerves daļām, kas paredzētas turpmāk 
minēto iekārtu remontam vai atkārtotai 
izmantošanai, kabeļiem, palīgmateriāliem 
un piederumiem un detaļām funkciju 
atjaunināšanai vai jaudas palielināšanai:
a) EEI, kas laistas tirgū pirms […*];
b) EEI, par kuru saņemts atbrīvojums un 
kura laista tirgū, kamēr minētais 
atbrīvojums vēl bija spēkā.
* ierakstīt datumu — pēc 42 mēnešiem, 
tai stājoties spēkā.

Or. en

(Aizstāj grozījumu Nr. 32.)

Pamatojums

Atbrīvojumu attiecībā uz kabeļiem, palīgmateriāliem, piederumiem un rezerves daļām EEI, 
kuras laistas tirgū pirms jauno ierobežojumu ieviešanas, vai EEI, attiecībā uz kurām pienākas 
atbrīvojums un kuras laistas tirgū, kad atbrīvojums vēl bija spēkā, vajadzētu piemērot tāpat 
kā jaunos ierobežojumus.

Grozījums Nr. 195
Jill Evans

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Šā panta 1. punkts neattiecas uz V un
VI  pielikumā minētajiem izmantošanas 
veidiem.

6. Šā panta 1. un 2 punkts neattiecas uz V,
VI un VIa pielikumā minētajiem 
izmantošanas veidiem.



AM\808689LV.doc 73/73 PE439.865v01-00

LV

Or. en

(Pārskatīšanās novēršana, aizstāj grozījumu Nr. 33. Saistīts ar 2. panta 1. punktu, 4. panta 
1.a punktu, I un VIa pielikumu.)

Pamatojums

Atvērtas jomas ieviešanai nepieciešams atsevišķs pielikums to izmantošanas veidu atļaušanai, 
kam nepiemēro 4. panta 1. punktā minēto aizliegumu attiecībā uz EEI, kuri šobrīd netika 
iekļauti RoHS direktīvas jomā, jo neatbilda nevienai no 10 pirmajām kategorijām. Jāparedz 
atbrīvojuma iespējas attiecībā uz 1. punktā ierosināto jauno ierobežojumu.

Grozījums Nr. 196
Bogusław Sonik

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Šā panta 1. punkts neattiecas uz V un
VI  pielikumā minētajiem izmantošanas 
veidiem.

6. Šā panta 1. punkts neattiecas uz 
V pielikumā minētajiem izmantošanas 
veidiem.

Or. pl

Pamatojums

VI pielikums ir pievienots V pielikumam. Nav pamata atsevišķi izveidot atbrīvojumu sarakstu 
medicīnas ierīcēm un uzraudzības un kontroles instrumentiem, jo tas var radīt ražotāju 
neizpratni par dažādu iekārtu iedalīšanu grupās. Šis grozījums ir atbilde uz to, ka 5. panta 
1. punkta b) un ba) apakšpunktā ieviesti atbrīvojuma tipi, bet ar 2. panta 1. punkta grozījumu 
direktīvai noteikta atvērta piemērošanas joma.


