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Poprawka 77
Jill Evans

Wniosek w sprawie dyrektywy
Odniesienie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 95,

Uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 114,

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka dostosowuje podstawę prawną do zmian, jakie wprowadza Traktat o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Poprawka 78
Jill Evans

Wniosek w sprawie dyrektywy
Odniesienie 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stanowiąc zgodnie z procedurą określoną 
w art. 251 Traktatu,

Stanowiąc zgodnie z procedurą określoną 
w art. 294 traktatu,

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka dostosowuje podstawę prawną do zmian, jakie wprowadza Traktat o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
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Poprawka 79
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Åsa Westlund

Wniosek w sprawie dyrektywy
Punkt 3a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) W zleconym przez Komisję badaniu 
niebezpiecznych substancji w sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym 
zdecydowanie zalecono wycofywanie 
bromowanych i chlorowanych 
węglowodorów ze względu na możliwość 
tworzenia przez nie polibromowanych i 
polichlorowanych dioksyn i furanów w 
trakcie operacji przetwarzania odpadów, a 
także przyznano pierwszeństwo 
wycofywaniu PCW w stosunku do 
selektywnych opcji zarządzania ryzykiem 
w celu zagwarantowania uwalniania 
ograniczonych ilości PCW, jego dodatków 
oraz niebezpiecznych produktów spalania. 
Zaleca się również oznakowanie berylu 
metalicznego i tlenku berylu oraz 
dobrowolne wycofanie kilku innych 
badanych substancji w połączeniu z 
nadzorem rynku.

Or. en

Uzasadnienie

Należy nawiązać do zaleceń zawierających różne opcje, wydanych przez Öko-Institut, 
pokazując w ten sposób, że przedmiotowe propozycje znacznie wykraczają poza rekomendację 
dotyczącą umieszczenia tych substancji w załączniku IV. 

Poprawka 80
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Wniosek w sprawie dyrektywy
Punkt 3b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Nie ma pewności naukowej co do 
bezpieczeństwa nanomateriałów dla 
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zdrowia ludzkiego i środowiska, brak 
definicji nanomateriału uzgodnionej na 
poziomie międzynarodowym, a także 
wytycznych dotyczących testów 
uzgodnionych na poziomie 
międzynarodowym; działający przy 
Komisji komitet Naukowy ds. 
Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych 
Zagrożeń dla Zdrowia przyjął w dniach 28 
i 29 września 2005 r. opinię w sprawie 
nanotechnologii, w której stwierdzono 
„istotne luki w informacjach niezbędnych 
do oceny zagrożenia” oraz że „istniejące 
metody toksykologiczne i 
ekotoksykologiczne mogą okazać się 
niewystarczające, aby zbadać wszystkie 
zagadnienia związane z 
nanocząsteczkami”. Zwiększa się liczba 
dowodów naukowych na to, że niektóre 
nanorurki węglowe mogą zachowywać się 
jak włókna azbestowe, a tym samym mieć 
poważny negatywny wpływ na zdrowie 
ludzkie. To samo dotyczy cząsteczek 
nanosrebra, które mogą dostać się do 
środowiska i mieć poważny negatywny 
wpływ na organizmy glebowe, wodne i 
gruntowe.

Or. en

Uzasadnienie

Przeprowadzony w 2009 r. projekt badawczy dotyczący wschodzących nanotechnologii 
wykazał, że około 807 produktów dostępnych na rynku zawiera nanomateriały, z czego 
niektóre to EEE. Wśród nanotoksykologów panuje powszechna zgoda, iż istnieje prawdziwe 
ryzyko poważnego wpływu na zdrowie i środowisko, dlatego środki ostrożności wobec 
nanomateriałów są uzasadnione. Niniejsza poprawka łączy się z poprawką do art. 4 ust.1 lit. 
b) nowej, w której proponuje się oznakowanie nanosrebra i nanorurek węglowych.
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Poprawka 81
Chris Davies

Wniosek w sprawie dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Substancje objęte niniejszą dyrektywą 
są naukowo dobrze zbadane i ocenione 
oraz są przedmiotem różnych środków 
pomiarów zarówno we Wspólnocie, jak i 
na poziomie krajowym.

(6) Substancje objęte niniejszą dyrektywą 
powinny być naukowo dobrze zbadane i 
ocenione przed wprowadzeniem 
ograniczeń oraz staniem się przedmiotem 
różnych środków pomiarów zarówno we 
Wspólnocie, jak i na poziomie krajowym.

Or. en

Uzasadnienie

Ocena substancji wymienionych w załączniku III nie została jeszcze zakończona.

Poprawka 82
Oreste Rossi

Wniosek w sprawie dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Substancje objęte niniejszą dyrektywą 
są naukowo dobrze zbadane i ocenione 
oraz są przedmiotem różnych środków 
pomiarów zarówno we Wspólnocie, jak i 
na poziomie krajowym.

(6) Substancje objęte niniejszą dyrektywą 
powinny być naukowo dobrze zbadane i
ocenione przed wprowadzeniem 
ograniczeń oraz staniem się przedmiotem 
różnych środków pomiarów zarówno we 
Wspólnocie, jak i na poziomie krajowym.

Or. en

Uzasadnienie

Substancje wymienione w załączniku III oczekują na ocenę, która powinna być 
przeprowadzona w sposób gruntowny; jednakże prace nie zostały jeszcze zakończone.
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Poprawka 83
Holger Krahmer

Wniosek w sprawie dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Substancje objęte niniejszą dyrektywą 
są naukowo dobrze zbadane i ocenione 
oraz są przedmiotem różnych środków 
pomiarów zarówno we Wspólnocie, jak i 
na poziomie krajowym.

(6) Substancje objęte niniejszą dyrektywą 
są częściowo naukowo dobrze zbadane i 
ocenione oraz są przedmiotem różnych 
środków pomiarów zarówno we 
Wspólnocie, jak i na poziomie krajowym -
po części takie prace nadal należy 
prowadzić przed podjęciem decyzji o 
ewentualnych ograniczeniach lub innych 
środkach.

Or. en

Uzasadnienie

Prace naukowe wspomniane przez Komisję nie zostały jeszcze zakończone dla wszystkich 
substancji, w szczególności tych wymienionych w załączniku III, które oczekują na ocenę.

Poprawka 84
Julie Girling

Wniosek w sprawie dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Substancje objęte niniejszą dyrektywą 
są naukowo dobrze zbadane i ocenione 
oraz są przedmiotem różnych środków 
pomiarów zarówno we Wspólnocie, jak i 
na poziomie krajowym.

(6) Substancje objęte niniejszą dyrektywą 
są naukowo dobrze zbadane i ocenione 
oraz są przedmiotem różnych środków 
pomiarów zarówno we Wspólnocie, jak i 
na poziomie krajowym. Substancje 
wymienione w załączniku III powinny być 
naukowo dobrze zbadane i ocenione przed 
wprowadzeniem ograniczeń.

Or. en

Uzasadnienie

Substancje wymienione w załączniku III oczekują na ocenę, która powinna być 
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przeprowadzona w sposób gruntowny; jednakże prace nie zostały jeszcze zakończone.

Poprawka 85
Chris Davies

Wniosek w sprawie dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Środki przewidziane w niniejszej 
dyrektywie uwzględniają istniejące 
międzynarodowe wytyczne i zalecenia oraz 
oparte są na założeniach dostępnych 
informacji naukowych i technicznych. 
Niniejsze środki są niezbędne w celu 
osiągnięcia wybranego poziomu 
bezpieczeństwa zarówno środowiska, jak i 
zdrowia ludzi i zwierząt, uwzględniając 
ryzyko, które prawdopodobnie powstałoby 
we Wspólnocie w wyniku braku takich 
środków. Niniejsze środki powinny być 
poddawane ocenie i, jeśli to konieczne, 
dostosowane, biorąc pod uwagę dostępne 
informacje naukowe i techniczne.

(7) Środki przewidziane w niniejszej 
dyrektywie uwzględniają istniejące 
międzynarodowe wytyczne i zalecenia oraz 
oparte są na założeniach dostępnych 
informacji naukowych i technicznych. 
Niniejsze środki są niezbędne w celu 
osiągnięcia wybranego poziomu 
bezpieczeństwa zarówno środowiska, jak i 
zdrowia ludzi i zwierząt, uwzględniając 
ryzyko, które prawdopodobnie powstałoby 
we Wspólnocie w wyniku braku takich 
środków. Niniejsze środki powinny być 
poddawane ocenie i, jeśli to konieczne, 
dostosowane, biorąc pod uwagę dostępne 
informacje naukowe i techniczne. W 
szczególności za priorytet należy uznać 
zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i dla 
środowiska wynikające ze stosowania 
substancji wymienionych w załączniku 
XIV do rozporządzenia (WE) nr 
1907/2006, zwracając szczególną uwagę 
na heksabromocyklododekan (HBCDD), 
ftalan di(2-etyloheksylu), ftalan benzylu 
butylu i ftalany dibutylu. 

Or. en

Uzasadnienie

Są to substancje zgłoszone jako problematyczne przez różne instytucje.
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Poprawka 86
Holger Krahmer

Wniosek w sprawie dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Środki przewidziane w niniejszej 
dyrektywie uwzględniają istniejące 
międzynarodowe wytyczne i zalecenia oraz 
oparte są na założeniach dostępnych 
informacji naukowych i technicznych. 
Niniejsze środki są niezbędne w celu 
osiągnięcia wybranego poziomu 
bezpieczeństwa zarówno środowiska, jak i 
zdrowia ludzi i zwierząt, uwzględniając 
ryzyko, które prawdopodobnie powstałoby 
we Wspólnocie w wyniku braku takich 
środków. Niniejsze środki powinny być 
poddawane ocenie i, jeśli to konieczne, 
dostosowane, biorąc pod uwagę dostępne 
informacje naukowe i techniczne.

(7) Środki przewidziane w niniejszej 
dyrektywie uwzględniają istniejące 
międzynarodowe wytyczne i zalecenia oraz 
oparte są na założeniach dostępnych 
informacji naukowych i technicznych. 
Niniejsze środki są niezbędne w celu 
osiągnięcia wybranego poziomu 
bezpieczeństwa zarówno środowiska, jak i 
zdrowia ludzi i zwierząt, uwzględniając 
ryzyko, które prawdopodobnie powstałoby 
we Wspólnocie w wyniku braku takich 
środków. Niniejsze środki powinny być 
poddawane ocenie i, jeśli to konieczne, 
dostosowane, biorąc pod uwagę dostępne 
informacje naukowe i techniczne. W 
szczególności za priorytet należy uznać 
zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i dla 
środowiska wynikające ze stosowania 
substancji wymienionych w załączniku 
XIV do rozporządzenia (WE) nr 
1907/2006, zwracając szczególną uwagę 
na heksabromocyklododekan (HBCDD), 
ftalan di(2-etyloheksylu), ftalan benzylu 
butylu i ftalany dibutylu. 

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka łączy się z poprawką do załącznika III.
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Poprawka 87
Chris Davies

Wniosek w sprawie dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Niezwłocznie po udostępnieniu 
naukowych dowodów oraz uwzględniając 
zasadę ostrożności, zakaz innych 
niebezpiecznych substancji oraz ich 
zastąpienie przez substancje bardziej 
przyjazne dla środowiska, które zapewniają 
przynajmniej ten sam poziom 
bezpieczeństwa konsumentów, powinny 
zostać rozpatrzone, biorąc pod uwagę 
spójność z innym prawodawstwem 
Wspólnoty, w szczególności z 
rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, 
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów 
(REACH). Szczególną uwagę należy 
zwrócić na potencjalne skutki dla MŚP.

(12) Niezwłocznie po udostępnieniu 
naukowych dowodów oraz uwzględniając 
zasadę ostrożności, zakaz innych 
niebezpiecznych substancji oraz ich 
zastąpienie przez alternatywne substancje i 
technologie bardziej przyjazne dla 
środowiska, które zapewniają przynajmniej 
ten sam poziom bezpieczeństwa 
konsumentów, powinny zostać 
rozpatrzone. W tym celu Komisja powinna 
zbadać negatywny wpływ innych 
niebezpiecznych substancji i możliwość 
ich zastąpienia, zwłaszcza pod koniec 
okresu przydatności do użycia sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, z 
zamiarem przedstawienia wniosków 
legislacyjnych mających na celu 
zaostrzenie przepisów niniejszej 
dyrektywy. Badanie to powinno zawierać 
całościową ocenę skutków w konsultacji z 
zainteresowanymi stronami zgodnie z 
art.4 ust. 7. W badaniu należy również 
zwrócić uwagę na spójność z innym 
prawodawstwem Wspólnoty i na 
maksymalizację synergii z pracami 
wykonanymi na mocy rozporządzenia 
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 
2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, 
udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów 
(REACH)1.Szczególną uwagę należy 
zwrócić na potencjalne skutki dla MŚP.

Or. en

Uzasadnienie

W odniesieniu do dodatkowych substancji o niebezpiecznych właściwościach można w 
przyszłości rozważyć ograniczenia, ale dopiero po przeprowadzeniu oceny skutków oraz 



AM\808689PL.doc 11/79 PE439.865v01-00

PL

właściwej oceny mającej na celu ustalenie, czy zastosowanie alternatywnych substancji 
będzie miało zdecydowanie korzystny wpływ na zdrowie ludzkie i środowisko. 

Poprawka 88
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Wniosek w sprawie dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Niezwłocznie po udostępnieniu 
naukowych dowodów oraz uwzględniając 
zasadę ostrożności, zakaz innych 
niebezpiecznych substancji oraz ich 
zastąpienie przez substancje bardziej 
przyjazne dla środowiska, które zapewniają 
przynajmniej ten sam poziom 
bezpieczeństwa konsumentów, powinny 
zostać rozpatrzone, biorąc pod uwagę 
spójność z innym prawodawstwem 
Wspólnoty, w szczególności z 
rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, 
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów 
(REACH). Szczególną uwagę należy 
zwrócić na potencjalne skutki dla MŚP.

(12) Niezwłocznie po udostępnieniu 
naukowych dowodów oraz uwzględniając 
zasadę ostrożności, zakaz innych 
niebezpiecznych substancji oraz ich 
zastąpienie przez substancje bardziej 
przyjazne dla środowiska, które zapewniają 
przynajmniej ten sam poziom 
bezpieczeństwa konsumentów, powinny 
zostać rozpatrzone. Badanie to powinno 
zawierać całościową ocenę skutków w 
konsultacji z zainteresowanymi stronami.
W badaniu należy również zwrócić uwagę 
na spójność z innym prawodawstwem 
Wspólnoty, w szczególności z 
rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, 
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów 
(REACH). Szczególną uwagę należy 
zwrócić na potencjalne skutki dla MŚP.

Or. en

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

Wniosek w sprawie dyrektywy
Punkt 12a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Rozwój odnawialnych form energii 
jest jednym z kluczowych założeń Unii 
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Europejskiej, a wkład odnawialnych 
źródeł energii w osiągnięcie celów w 
zakresie ochrony środowiska i klimatu ma 
podstawowe znaczenie. Dyrektywa 
2009/28WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w 
sprawie promowania stosowania energii 
ze źródeł odnawialnych1przypomina o 
potrzebie zapewnienia spójności tych 
celów i unijnym prawie ochrony 
środowiska. W rezultacie niniejsza 
dyrektywa nie powinna hamować rozwoju 
technologii wykorzystujących energie
odnawialne, które nie stanowią 
zagrożenia dla środowiska i które są 
zrównoważone i rentowne, np. 
fotowoltaiczne panele słoneczne, które 
powinny być wyłączone z zakresu 
niniejszej dyrektywy. Niezależne badania 
dotyczące oceny skutków przeprowadzone 
na wniosek Komisji również zalecają 
wyłączenie fotowoltaicznych paneli 
słonecznych z zakresu niniejszej 
dyrektywy.
1 Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 16.

Or. fr

Uzasadnienie

Przegląd dyrektywy RoHS powinien być spójny z celami UE dotyczącymi zmian klimatu oraz 
powinien umożliwiać rozwój zrównoważonych i opłacalnych ekonomicznie form energii. 
Kluczowe jest zatem dopuszczenie szczególnych wyłączeń z zakresu dyrektywy w ramach 
wspierania UE w realizacji jej szerszych celów w zakresie ochrony środowiska, 
bezpieczeństwa dostaw energii i zwalczania zmian klimatu. 

Poprawka 90
Chris Davies

Wniosek w sprawie dyrektywy
Punkt 12a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Dogłębna analiza wartości dodanej 
dyrektywy 2002/95/WE (RoHS) powinna 
zostać przeprowadzona równolegle ze 
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zbliżającym się przeglądem 
rozporządzenia REACH w celu włączenia 
przepisów dyrektywy do rozporządzenia 
(WE) nr 1907/2006.

Or. en

Uzasadnienie

Długoterminowy cel zakłada połączenie rozporządzenia REACH z dyrektywą RoHS.

Poprawka 91
Julie Girling

Wniosek w sprawie dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Wyłączenie z wymogu zastąpienia 
powinno zostać dozwolone w przypadku 
braku możliwości zastąpienia z naukowego 
oraz technicznego punktu widzenia 
uwzględniając w szczególności sytuację 
MŚP lub, jeśli negatywny wpływ na 
środowisko, zdrowie lub sytuację 
społeczno-gospodarczą spowodowany 
przez zastąpienie prawdopodobnie 
przeważy korzyści z zastąpienia w 
odniesieniu do zdrowia, środowiska i 
sytuacji społeczno-gospodarczej lub jeżeli 
nie można zapewnić dostępności i 
niezawodności substytutów. Zastąpienie 
niebezpiecznych substancji w sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym powinno 
również zostać przeprowadzone w sposób 
niezagrażający zdrowiu i bezpieczeństwu 
użytkowników sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego. Wprowadzenie do obrotu 
wyrobów medycznych wymaga 
przeprowadzenia procedury oceny 
zgodności, zgodnie z dyrektywami 
93/42/WE i 98/79/WE, co może wymagać 
zaangażowania jednostki notyfikowanej 
wyznaczonej przez właściwe organy 
państwa członkowskiego. Jeżeli taka 

(13) Wyłączenie z wymogu zastąpienia 
powinno zostać dozwolone w przypadku 
braku możliwości zastąpienia z naukowego 
oraz technicznego punktu widzenia 
uwzględniając w szczególności sytuację 
MŚP lub, jeśli negatywny wpływ na 
środowisko, zdrowie lub sytuację 
społeczno-gospodarczą spowodowany 
przez zastąpienie prawdopodobnie 
przeważy korzyści z zastąpienia w 
odniesieniu do zdrowia lub środowiska lub 
jeżeli nie można zapewnić dostępności i 
niezawodności substytutów. Zastąpienie 
niebezpiecznych substancji w sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym powinno 
również zostać przeprowadzone w sposób 
niezagrażający zdrowiu i bezpieczeństwu 
użytkowników sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego. Wprowadzenie do obrotu 
wyrobów medycznych wymaga 
przeprowadzenia procedury oceny 
zgodności, zgodnie z dyrektywami 
93/42/WE i 98/79/WE, co może wymagać 
zaangażowania jednostki notyfikowanej 
wyznaczonej przez właściwe organy 
państwa członkowskiego. Jeżeli taka 
jednostka notyfikowana zaświadcza, że nie 
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jednostka notyfikowana zaświadcza, że nie 
wykazano bezpieczeństwa potencjalnego 
substytutu w zamierzonym zastosowaniu w 
wyrobie medycznym lub wyrobie 
medycznym do in vitro, taka sytuacja 
będzie postrzegana jako mająca wyraźnie 
negatywny wpływ na kwestie społeczno-
gospodarcze, zdrowie i bezpieczeństwo 
konsumentów. Składanie wniosków o 
przyznanie wyłączenia dla sprzętu 
włączanego do zakresu niniejszej 
dyrektywy powinno być możliwe od daty 
jej wejścia w życie, nawet jeśli następuje to 
przed rzeczywistym objęciem 
wymienionego sprzętu zakresem 
dyrektywy.

wykazano bezpieczeństwa potencjalnego 
substytutu w zamierzonym zastosowaniu w 
wyrobie medycznym lub wyrobie 
medycznym do in vitro, taka sytuacja 
będzie postrzegana jako mająca wyraźnie 
negatywny wpływ na kwestie społeczno-
gospodarcze, zdrowie i bezpieczeństwo 
konsumentów. Składanie wniosków o 
przyznanie wyłączenia dla sprzętu 
włączanego do zakresu niniejszej 
dyrektywy powinno być możliwe od daty 
jej wejścia w życie, nawet jeśli następuje to 
przed rzeczywistym objęciem 
wymienionego sprzętu zakresem 
dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Korzyści dotyczące zdrowia lub środowiska powinny same w sobie uzasadniać potrzebę 
wyłączenia. Rozważając przejście na bezpieczniejsze substancje alternatywne, należy mieć na 
uwadze fakt, iż bezpieczeństwo i niezawodność nie są ze sobą nierozłącznie powiązane. 
Niezawodność dotyczy zdolności produktu do konsekwentnego funkcjonowania w warunkach 
roboczych w okresie przydatności do użycia, natomiast bezpieczeństwo jest związane ze 
zdolnością produktu do funkcjonowania bez wywierania negatywnego wpływu na zdrowie i 
stan fizyczny osób z niego korzystających.

Poprawka 92
Sabine Wils

Wniosek w sprawie dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Wyłączenie z wymogu zastąpienia 
powinno zostać dozwolone w przypadku 
braku możliwości zastąpienia z naukowego 
oraz technicznego punktu widzenia 
uwzględniając w szczególności sytuację 
MŚP lub, jeśli negatywny wpływ na 
środowisko, zdrowie lub sytuację 
społeczno-gospodarczą spowodowany 
przez zastąpienie prawdopodobnie 

(13) Wyłączenie z wymogu zastąpienia 
powinno zostać dozwolone w przypadku 
braku możliwości zastąpienia z naukowego 
oraz technicznego punktu widzenia,
uwzględniając w szczególności sytuację 
MŚP, lub jeśli negatywny wpływ na 
środowisko i zdrowie spowodowany przez 
zastąpienie prawdopodobnie przeważy 
korzyści z zastąpienia w odniesieniu do 
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przeważy korzyści z zastąpienia w 
odniesieniu do zdrowia, środowiska i 
sytuacji społeczno-gospodarczej lub jeżeli 
nie można zapewnić dostępności i 
niezawodności substytutów. Zastąpienie 
niebezpiecznych substancji w sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym powinno 
również zostać przeprowadzone w sposób 
niezagrażający zdrowiu i bezpieczeństwu 
użytkowników sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego. Wprowadzenie do obrotu 
wyrobów medycznych wymaga 
przeprowadzenia procedury oceny 
zgodności, zgodnie z dyrektywami 
93/42/WE i 98/79/WE, co może wymagać 
zaangażowania jednostki notyfikowanej 
wyznaczonej przez właściwe organy 
państwa członkowskiego. Jeżeli taka 
jednostka notyfikowana zaświadcza, że nie 
wykazano bezpieczeństwa potencjalnego 
substytutu w zamierzonym zastosowaniu w 
wyrobie medycznym lub wyrobie 
medycznym do in vitro, taka sytuacja 
będzie postrzegana jako mająca wyraźnie 
negatywny wpływ na kwestie społeczno-
gospodarcze, zdrowie i bezpieczeństwo 
konsumentów. Składanie wniosków o 
przyznanie wyłączenia dla sprzętu 
włączanego do zakresu niniejszej 
dyrektywy powinno być możliwe od daty 
jej wejścia w życie, nawet jeśli następuje to 
przed rzeczywistym objęciem 
wymienionego sprzętu zakresem 
dyrektywy.

zdrowia i środowiska. Zastąpienie 
niebezpiecznych substancji w sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym powinno 
również zostać przeprowadzone w sposób 
niezagrażający zdrowiu i bezpieczeństwu 
użytkowników sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego. Wprowadzenie do obrotu 
wyrobów medycznych wymaga 
przeprowadzenia procedury oceny 
zgodności, zgodnie z dyrektywami 
93/42/WE i 98/79/WE, co może wymagać 
zaangażowania jednostki notyfikowanej 
wyznaczonej przez właściwe organy 
państwa członkowskiego. Jeżeli taka 
jednostka notyfikowana zaświadcza, że nie 
wykazano bezpieczeństwa potencjalnego 
substytutu w zamierzonym zastosowaniu w 
wyrobie medycznym lub wyrobie 
medycznym do in vitro, taka sytuacja 
będzie postrzegana jako mająca wyraźnie 
negatywny wpływ na kwestie społeczno-
gospodarcze, zdrowie i bezpieczeństwo 
konsumentów. Składanie wniosków o 
przyznanie wyłączenia dla sprzętu 
włączanego do zakresu niniejszej 
dyrektywy powinno być możliwe od daty 
jej wejścia w życie, nawet jeśli następuje to 
przed rzeczywistym objęciem 
wymienionego sprzętu zakresem 
dyrektywy.

Or. de

Uzasadnienie

Używanie substancji zabronionych na mocy niniejszej dyrektywy stanowi zagrożenie dla ludzi 
i środowiska. Aspekty społeczno-gospodarcze są istotne, ale nie przeważają nad obawami 
przez zagrożeniami dla ludzi i środowiska, wynikającymi ze stosowania tych niebezpiecznych 
substancji. Niniejszy punkt preambuły uwzględnia specyficzne położenie MŚP.
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Poprawka 93
Bogusław Sonik

Wniosek w sprawie dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Wyłączenia z zakazu stosowania 
niektórych określonych materiałów lub 
substancji powinny być ograniczone w 
zasięgu, aby stopniowo wycofać 
stosowanie niebezpiecznych substancji w 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, 
biorąc pod uwagę, iż z czasem będzie 
można uniknąć wykorzystania tych 
substancji w takich zastosowaniach.

(14) Wyłączenia z zakazu stosowania 
niektórych określonych materiałów lub 
substancji powinny być rozróżnione w 
zakresie typu naukowego bądź 
technicznego. Powinny one być 
precyzyjnie określone oraz zróżnicowane 
w zależności od typu. Przy wyjątkach, 
których typ wskazuje, że substytut jest 
niemożliwy lub trudny technicznie do 
zastosowania wyjątki te powinny podlegać 
okresowym 4 letnim przeglądom. Dla
wyjątków, których typ wskazuje, że 
właściwości fizykochemiczne pierwiastka 
bądź materiału nie są niemożliwe do 
zastąpienia w danym zastosowaniu przez 
substytut, wyjątki te powinny podlegać 10 
letnim przeglądom. Celem przeglądów jest 
stopniowe wycofywanie stosowania
niebezpiecznych substancji w sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym, biorąc pod 
uwagę, iż z czasem będzie można uniknąć 
wykorzystania tych substancji w takich 
zastosowaniach

Or. pl

Uzasadnienie

Podczas ostatnich lat działania dyrektywy RoHS dało się zauważyć, że istnieje część 
wyjątków, które ze względu na swoją wagę i brak naukowych alternatywnych rozwiązań 
powinny być rozpatrywane w znacznie dłuższej perspektywie czasowej. Ten punkt preambuły 
wprowadza rozróżnienie pomiędzy czasem przeglądów wyjątków związanych z dopasowaniem 
do postępu technologicznego i naukowego wyjątków.
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Poprawka 94
Chris Davies, Dirk Sterckx

Wniosek w sprawie dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Wyłączenia z zakazu stosowania 
niektórych określonych materiałów lub 
substancji powinny być ograniczone w 
zasięgu, aby stopniowo wycofać 
stosowanie niebezpiecznych substancji w 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, 
biorąc pod uwagę, iż z czasem będzie 
można uniknąć wykorzystania tych 
substancji w takich zastosowaniach.

(14) Wyłączenia z zakazu stosowania 
niektórych określonych materiałów lub 
substancji powinny być ograniczone w 
zasięgu i być przedmiotem przeglądów, 
których okresy i długość byłyby ustalane 
indywidualnie dla każdego przypadku, aby 
stopniowo wycofać stosowanie 
niebezpiecznych substancji w sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym, biorąc pod 
uwagę, iż z czasem będzie można uniknąć 
wykorzystania tych substancji w takich 
zastosowaniach.

Or. en

Uzasadnienie

Niewłaściwe jest postrzeganie wszystkich produktów jako identycznych. Należy przewidzieć 
krótsze i dłuższe wyłączenia ustalane indywidualnie dla każdego przypadku.

Poprawka 95
Julie Girling

Wniosek w sprawie dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Wyłączenia z zakazu stosowania 
niektórych określonych materiałów lub 
substancji powinny być ograniczone w 
zasięgu, aby stopniowo wycofać 
stosowanie niebezpiecznych substancji w 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, 
biorąc pod uwagę, iż z czasem będzie 
można uniknąć wykorzystania tych 
substancji w takich zastosowaniach.

(14) Wyłączenia z zakazu stosowania 
niektórych określonych materiałów lub 
substancji powinny być ograniczone w 
zasięgu i być przedmiotem przeglądów, 
których okresy i długość byłyby ustalane 
indywidualnie dla każdego przypadku, aby 
stopniowo wycofać stosowanie 
niebezpiecznych substancji w sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym, biorąc pod 
uwagę, iż z czasem będzie można uniknąć 
wykorzystania tych substancji w takich 
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zastosowaniach.

Or. en

Uzasadnienie

Należy przeprowadzić ocenę wyłączeń i powiązanych z nimi terminów indywidualnie dla 
każdego przypadku. Ponadto aby zwiększyć pewność i przewidywalność prawną, wyłączenia 
powinny być przedmiotem okresowych przeglądów.

Poprawka 96
Christofer Fjellner

Wniosek w sprawie dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Wyłączenia z zakazu stosowania 
niektórych określonych materiałów lub 
substancji powinny być ograniczone w 
zasięgu, aby stopniowo wycofać 
stosowanie niebezpiecznych substancji w 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, 
biorąc pod uwagę, iż z czasem będzie 
można uniknąć wykorzystania tych 
substancji w takich zastosowaniach.

(14) Wyłączenia z zakazu stosowania 
niektórych określonych materiałów lub 
substancji powinny być ograniczone w 
zasięgu, aby stopniowo wycofać 
stosowanie niebezpiecznych substancji w 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, 
biorąc pod uwagę, iż z czasem będzie 
można uniknąć wykorzystania tych 
substancji w takich zastosowaniach. Okres 
wyłączenia powinien być ustalany 
indywidualnie dla każdego przypadku i 
stanowić motywację do działań 
innowacyjnych dotyczących konkretnego 
zastosowania w celu osiągnięcia założeń 
dyrektywy RoHS w zakresie 
zagwarantowania technicznej 
funkcjonalności i niezawodności sprzętu. 

Or. en

Uzasadnienie

Wyłączenia muszą być przyznawane na podstawie możliwych do osiągnięcia i realnych 
rezultatów z perspektywy technicznej i gospodarczej. Tym samym nieuzasadnione jest 
ograniczanie z góry wyłączeń do zaledwie czterech lat.
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Poprawka 97
Jill Evans

Wniosek w sprawie dyrektywy
Punkt 14a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Stosowanie nanomateriałów w 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
może przyczynić się do dalszego rozwoju 
technologii. Istnieją wystarczające 
dostępne informacje uzasadniające zakaz 
stosowania nanosrebra i niektórych 
nanorurek węglowych w sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym. Brak 
dostatecznych informacji na temat 
zastosowania innych nanomateriałów w 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
oraz związanych z tym zagrożeń. Aby 
umożliwić Komisji przeprowadzenia oceny 
bezpieczeństwa nanomateriałów 
stosowanych w sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym, podmioty gospodarcze 
powinny informować o stosowaniu 
nanomateriałów w sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym oraz przekazywać 
wszystkie istotne dane dotyczące ich 
bezpieczeństwa dla zdrowia ludzkiego i 
środowiska. Komisja powinna dokonać 
oceny otrzymanych informacji i w razie 
konieczności wystąpić z wnioskiem 
legislacyjnym dotyczącym właściwego 
zarządzania ryzykiem. Producenci 
powinni oznakować sprzęt elektryczny i 
elektroniczny, który zawiera 
nanomateriały, umożliwiając w ten sposób
konsumentom dokonanie świadomego 
wyboru.

Or. en

Uzasadnienie

Nanosrebro jest już stosowane jako środek przeciwdrobnoustrojowy w EEE, na przykład jako 
powłoka telefonów komórkowych, a nawet uwalniane jest przez pralki. Pomijając fakt, że 
takie stosowanie jest nadmierne, jest ono też źródłem zagrożenia dla ludzkiego życia i 
środowiska. Nanorurki węglowe mogą być stosowane w EEE, aczkolwiek wykazano, że ich 
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właściwości są zbliżone do właściwości azbestu. Nie możemy dalej tolerować braku 
informacji na temat stosowania i bezpieczeństwa nanomateriałów w EEE. Producenci 
powinni być zobowiązani do zgłaszania stosowania i danych dotyczących bezpieczeństwa, tak 
aby pozwolić Komisji przygotować konieczne działania legislacyjne, a także do stosowanego 
oznakowania produktów. 

Poprawka 98
Jill Evans

Wniosek w sprawie dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Środki niezbędne do wdrożenia 
niniejszej dyrektywy powinny zostać 
przyjęte zgodnie z decyzją Rady 
1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. 
ustanawiającą warunki wykonywania 
uprawnień wykonawczych przyznanych 
Komisji.

skreślony

Or. en

(Poprawka łączy się z zastąpieniem dawnej „procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą” 
nową procedurą aktów delegowanych określoną w art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej.)

Uzasadnienie

Zmieniony punkt 20 preambuły obejmuje niezbędne przepisy.

Poprawka 99
Bogusław Sonik

Wniosek w sprawie dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Komisja powinna w szczególności 
zostać uprawniona do dostosowywania 
załączników II, III, IV, V i VI w związku 
z postępem naukowo-technicznym oraz do 
przyjmowania innych niezbędnych 

(20) Komisja powinna w szczególności 
zostać uprawniona do dostosowywania 
załączników IV i V w związku z postępem 
naukowo-technicznym oraz do 
przyjmowania innych niezbędnych 
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środków wykonawczych. Ponieważ środki 
te mają zakres ogólny i mają na celu 
zmianę elementów innych niż istotne 
dyrektywy 2002/95/WE, muszą zostać
przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, określoną w art. 5a 
decyzji 1999/468/WE.

środków wykonawczych. Ponieważ środki 
te mają zakres ogólny i mają na celu 
zmianę elementów innych niż istotne 
dyrektywy 2002/95/WE, muszą zostać 
przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, określoną w art. 5a 
decyzji 1999/468/WE.

Or. pl

Uzasadnienie

Zgodnie z propozycją do art. 2.1 załącznik II został skreślony w związku z proponowanym 
otwartym zakresem. Załącznik III został zastąpiony przez załącznik IIIa wyłączeń z zakresu 
dyrektywy. Załącznik VI został włączony do załącznika V.

Poprawka 100
Jill Evans

Wniosek w sprawie dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Komisja powinna w szczególności 
zostać uprawniona do dostosowywania 
załączników II, III, IV, V i VI w związku 
z postępem naukowo-technicznym oraz do
przyjmowania innych niezbędnych 
środków wykonawczych. Ponieważ środki 
te mają zakres ogólny i mają na celu 
zmianę elementów innych niż istotne 
dyrektywy 2002/95/WE, muszą zostać 
przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, określoną w art. 5a 
decyzji 1999/468/WE.

(20) W celu umożliwienia dostosowania 
przepisów niniejszej dyrektywy w związku 
z postępem naukowo-technicznym oraz 
przyjmowania innych niezbędnych 
środków, Komisja powinna być 
uprawniona do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
w związku z dostosowaniem załączników 
V, VI, VIa i VIb, stosowaniem załącznika 
V do instrumentów nadzoru i kontroli w 
obiektach przemysłowych, szczegółowymi
zasadami zgodności z maksymalnymi 
wartościami stężenia, a także w związku ze
stosowaniem oznakowań nanomateriałów 
w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
oraz dostosowaniami do rozporządzenia 
REACH.

Or. en

(Niniejsza poprawka łączy się z poprawkami do art. 2 ust. 1, art. 4 ust. 6, załącznika I 
i załącznika VIa rozszerzającego zakres na otwarty. Poprawka związana z zastąpieniem 
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dawnej „procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą” nową procedurą aktów 
delegowanych określoną w art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej)

Uzasadnienie

Komisja powinna dysponować jedynie przekazanym uprawnieniem do decydowania o treści
określonych załączników poprzez akty delegowane (wyłączenia zawarte w załącznikach V, VI 
i VIa; wniosek o wyłączenie w załączniku VIb). Skoro proponuje się skreślenie samego 
załącznika II („Obowiązujący wykaz produktów w ramach każdej kategorii wymienionej w 
załączniku I”), musi być on skreślony także tutaj. Załączniki III i IV powinny być jedynie 
zmienione przez prawodawcę. Inne przekazane uprawnienia muszą być jasno określone.

Poprawka 101
Holger Krahmer

Wniosek w sprawie dyrektywy
Punkt 23a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) W celu przyczyniania się do 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia 
ludzkiego i środowiska metodyka badania 
substancji dla celów wynikających z 
niniejszej dyrektywy powinna być spójna z 
innymi aktami prawodawczymi 
dotyczącymi substancji chemicznych, w 
szczególności z rozporządzeniem (WE) nr 
1907/2006 (REACH), jak i z wiedzą 
nabytą w wyniku stosowania tego 
prawodawstwa. W szczególności należy 
zawrzeć odniesienie do wszystkich 
istotnych sprawozdań na temat
bezpieczeństwa chemicznego lub ocen 
ryzyka przedłożonych na mocy 
przedmiotowego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Nie należy odrzucać dostępnych już informacji na temat ograniczeń dotyczących substancji i 
ich konsekwencji. Mogą okazać się one pomocne w uzupełnianiu braków wiedzy i zachęcaniu 
do podejmowania zrównoważonych decyzji na mocy dyrektywy RoHS. 
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Poprawka 102
Christofer Fjellner

Wniosek w sprawie dyrektywy
Punkt 23a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) W celu przyczyniania się do 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia 
ludzkiego i środowiska metodyka badania 
substancji dla celów wynikających z 
niniejszej dyrektywy powinna być spójna z 
innymi aktami prawodawczymi 
dotyczącymi substancji chemicznych, w 
szczególności z rozporządzeniem (WE) nr 
1907 /2006 (REACH), jak i z wiedzą 
nabytą w wyniku stosowania tego 
prawodawstwa. W szczególności należy 
zawrzeć odniesienie do wszystkich 
istotnych raportów bezpieczeństwa 
chemicznego lub ocen ryzyka 
przedłożonych na mocy przedmiotowego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Nie należy odrzucać dostępnych już informacji na temat ograniczeń dotyczących substancji i 
ich konsekwencji. Mogą okazać się one pomocne w uzupełnianiu braków wiedzy i zachęcaniu 
do podejmowania zrównoważonych decyzji na mocy dyrektywy RoHS. 

Poprawka 103
Holger Krahmer

Wniosek w sprawie dyrektywy
Punkt 23b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23b) Dogłębna analiza wartości dodanej 
dyrektywy RoHS powinna zostać 
przeprowadzona równolegle ze 
zbliżającym się przeglądem 
rozporządzenia REACH w celu włączenia 
przepisów dyrektywy 2002/95/WE (RoHS) 
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do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie REACH i dyrektywa RoHS ustanawiają dwa równoległe ramowe zakresy dla 
tych samych ograniczeń substancji w tych samych produktach. Należy zapewnić spójność 
obydwu aktów prawnych w celu uniknęcia ryzyka pojawienia sprzecznych wymogów w 
sektorze EEE oraz osłabienia celów środowiskowych.

Poprawka 104
Holger Krahmer

Wniosek w sprawie dyrektywy
Punkt 23c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23c) Jeśli substancja wymieniona w 
załączniku IV jest przedmiotem 
postępowania dotyczącego obowiązku 
uzyskania zezwolenia zgodnie z art. 58 
ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, 
Komisja i organy odpowiedzialne 
powołane na mocy rozporządzenia (WE) 
nr 1907/2006 powinny przeprowadzić 
badanie w celu określenia potrzeby 
utrzymania wyłączenia substancji 
uwzględnionej w dyrektywie RoHS i w 
razie konieczności podjąć decyzję o 
odnowieniu danego wyłączenia.

Or. en

Uzasadnienie

Istotne jest zwiększenie przejrzystości między wymogami wynikającymi z dyrektywy RoHS i 
wymogami dotyczącymi uzyskania zezwolenia zawartymi w rozporządzaniu REACH, które są 
stosowane równolegle. 
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Poprawka 105
Åsa Westlund

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa ustanawia zasady 
dotyczące ograniczenia stosowania 
substancji niebezpiecznych w sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym, aby 
przyczynić się do lepszej ochrony zdrowia 
ludzi oraz przyjaznego dla środowiska 
odzysku i unieszkodliwiania zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Niniejsza dyrektywa ustanawia zasady 
dotyczące ograniczenia stosowania 
substancji niebezpiecznych w sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym, aby 
przyczynić się do lepszej ochrony 
środowiska, zdrowia ludzi oraz 
przyjaznego dla środowiska odzysku i 
unieszkodliwiania zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego.

Or. sv

Uzasadnienie

Dyrektywa RoHS powinna również obejmować ochronę środowiska, ponieważ reguluje ona 
niektóre niebezpieczne substancje w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz zapobiega 
rozprzestrzenianiu się niebezpiecznych substancji znajdujących się w odpadach, które nie 
zostały unieszkodliwione w sposób przyjazny dla środowiska.

Poprawka 106
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejszą dyrektywę stosuje się do 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
zaliczającego się do kategorii 
wymienionych w załączniku I zgodnie z 
wyszczególnieniem w załączniku II.

1. Niniejszą dyrektywę stosuje się do 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w 
tym przewodów elektrycznych, 
elektrycznych lub elektronicznych 
materiałów eksploatacyjnych oraz 
osprzętu elektrycznego lub 
elektronicznego, zaliczającego się do 
kategorii wymienionych w załączniku I 
zgodnie z wyszczególnieniem w 
załączniku II.
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Or. fr

Uzasadnienie

Zakres dyrektywy RoHS nie powinien być ograniczony do sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego; w przeciwnym razie istnieje ryzyko wystąpienia negatywnych skutków o 
charakterze środowiskowym i gospodarczym. Przykładowo, stracą na tym niektóre wyroby 
medyczne: rurka, za pomocą której pacjentowi podawana jest substancja przy wykorzystaniu 
pompy elektrycznej może zostać objęta zakresem dyrektywy RoHS, mimo że nie jest to osprzęt 
ani elektryczny, ani elektroniczny i podlega recyklingowi zupełnie innymi metodami 
odzyskiwania.

Poprawka 107
Anja Weisgerber

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejszą dyrektywę stosuje się do 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
zaliczającego się do kategorii 
wymienionych w załączniku I zgodnie z 
wyszczególnieniem w załączniku II.

1. Niniejszą dyrektywę stosuje się do 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w 
tym przewodów elektrycznych, 
elektrycznych lub elektronicznych 
materiałów eksploatacyjnych oraz 
osprzętu elektrycznego lub 
elektronicznego, zaliczającego się do 
kategorii wymienionych w załączniku I 
zgodnie z wyszczególnieniem w 
załączniku II.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 14. wniesiona przez sprawozdawczynię budzi wątpliwości co do zakresu 
zmienionej dyrektywy RoHS. Należy więc jasno zaznaczyć, że „przewody”, „materiały 
eksploatacyjne” i „osprzęt” są objęte zakresem tylko wtedy, gdy same w sobie są 
urządzeniami elektrycznymi lub elektronicznymi.
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Poprawka 108
Thomas Ulmer

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejszą dyrektywę stosuje się do 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
zaliczającego się do kategorii 
wymienionych w załączniku I zgodnie z 
wyszczególnieniem w załączniku II.

1. Niniejszą dyrektywę stosuje się do 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w 
tym przewodów elektrycznych,
zaliczającego się do kategorii 
wymienionych w załączniku I zgodnie z 
wyszczególnieniem w załączniku II.

Or. en

Uzasadnienie

Uwzględnienie „materiałów eksploatacyjnych i osprzętu” w zakresie dyrektwy RoHS zgodnie 
z poprawką 14. do sprawozdania autorstwa Jill Evans znacznie rozszerzyłoby zakres dyrektwy 
RoHS. Przykładowo, zestaw rurek wykorzystywanych do podawania leków i soli fizjologicznej 
za pomocą elektrycznej pompy infuzyjnej nagle zostałby objęty zakresem dyrektywy RoHS, 
choć nie jest urządzeniem elektrycznym. Dyrektywa RoHS nigdy nie miała na celu 
regulowanie produktów odgrywających kluczową rolę w świadczeniu usług zdrowotnych w 
UE, które już reguluje dyrektywa 93/42/EWG.

Poprawka 109
Mario Pirillo

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 2 - ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejszą dyrektywę stosuje się do 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
zaliczającego się do kategorii 
wymienionych w załączniku I zgodnie z 
wyszczególnieniem w załączniku II.

1. Niniejszą dyrektywę stosuje się do 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
zaliczającego się do kategorii 
wymienionych w załączniku I zgodnie z 
wyszczególnieniem w załączniku II. Nie 
stosuje się jej do pojazdów silnikowych.

Or. it

Uzasadnienie

Ograniczenia dotyczące stosowania niebezpiecznych substancji w przemyśle motoryzacyjnym
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są objęte dyrektywą 2000/53/WE. W celu uniknięcia nakładania się na siebie i powielania 
przepisów, pojazdy silnikowe powinny zostać wykluczone z zakresu.

Poprawka 110
Bogusław Sonik

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejszą dyrektywę stosuje się do 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
zaliczającego się do kategorii 
wymienionych w załączniku I zgodnie z 
wyszczególnieniem w załączniku II.

1. Niniejszą dyrektywę stosuje się do 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Or. pl

Uzasadnienie

Aby utrzymać ambitne cele ekologiczne i jednocześnie zbliżyć się jak najbardziej z zakresem 
tej dyrektywy do dyrektywy 2002/96/WE (WEEE), proponuje się otwarty zakres. Należy 
pamiętać, że dyrektywa RoHS i dyrektywa WEEE miały wzajemnie się uzupełniać. Celem tej 
zmiany jest objęcie w dyrektywie RoHS wszystkich sprzętów elektrycznych i elektronicznych 
(EEE), które kończą swój żywot strumieniu odpadów WEEE, tak aby na poziomie UE mieć 
kontrolę nad niebezpiecznymi substancjami w tym specyficznym strumieniu odpadów.

Poprawka 111
Åsa Westlund

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 2 - ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejszą dyrektywę stosuje się bez 
uszczerbku dla wymogów prawodawstwa 
wspólnotowego dotyczącego 
bezpieczeństwa oraz wymagań zdrowia, 
chemikaliów, w szczególności 
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, a 
także i szczególnego prawodawstwa 
wspólnotowego dotyczącego 

skreślony
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gospodarowania odpadami.

Or. sv

Uzasadnienie

Dyrektywa RoHS nie musi być zawsze podporządkowywana, na przykład, do rozporządzenia 
REACH. Nniniejszy artykuł nie jest spójny z brzmieniem art. 5 ust. 4, który stanowi, że 
wyłączenia z rozporządzenia nie będą podlegać obowiązkowi zezwolenia na dopuszczenie do 
obrotu w myśl rozporządzenia REACH. Takie brzmienie może spowodować niepewność.

Poprawka 112
Bogusław Sonik

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejszą dyrektywę stosuje się bez 
uszczerbku dla wymogów prawodawstwa 
wspólnotowego dotyczącego 
bezpieczeństwa oraz zdrowia chemikaliów, 
w szczególności rozporządzenia (WE) nr 
1907/2006, a także szczególnego 
prawodawstwa wspólnotowego 
dotyczącego gospodarowania odpadami.

2. Niniejszą dyrektywę stosuje się bez 
uszczerbku dla wymogów prawodawstwa 
wspólnotowego dotyczącego 
bezpieczeństwa oraz zdrowia chemikaliów, 
w szczególności rozporządzenia (WE) nr 
1907/2006, dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 
18 września 2000 r. w sprawie pojazdów 
wycofanych z eksploatacji1, a także 
szczególnego prawodawstwa 
wspólnotowego dotyczącego 
gospodarowania odpadami.
____________
1 Dz.U. L 269 z 21.10.2000, s. 34.

Or. pl

Uzasadnienie

Poprawka ta jednoznacznie wyklucza pojazdy wycofane z eksploatacji, łącznie z ich 
komponentami elektronicznymi z zakresu dyrektywy RoHS. Pojazdy takie nigdy nie trafią do 
strumienia odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dlatego jako 
regulowane innymi przepisami powinny być wyłączone również spod dyrektywy RoHS.
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Poprawka 113
Bogusław Sonik

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 2 - ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Niniejszej dyrektywy nie stosuje się do: 3. Niniejszej dyrektywy nie stosuje się do 
zastosowań wymienionych w załączniku 
IIIa.

(a) sprzętu związanego z ochroną 
podstawowych interesów bezpieczeństwa 
państw członkowskich, w tym broni, 
amunicji oraz materiałów wojskowych 
przeznaczonych wyłącznie do celów 
wojskowych;

(b) sprzętu, który zaprojektowano 
specjalnie jako część innego sprzętu, który 
nie jest objęty zakresem niniejszej 
dyrektywy i może pełnić swoją funkcję 
wyłącznie jako część wymienionego 
sprzętu;

(c) sprzętu, który nie ma być wprowadzony 
do obrotu jako jednostka funkcjonalna 
bądź handlowa.

Or. pl

Uzasadnienie

W obecnie istniejącej dyrektywie istnieje wiele niejasności. Ta poprawka jest poprawką 
porządkującą. Wyłączenia od zakresu dyrektywy zostaną umieszczone w załączniku IIIa. 
Zmiany tego załącznika będą możliwe tylko w procedurze współdecyzji.

Poprawka 114
Chris Davies, Dirk Sterckx

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Niniejszej dyrektywy nie stosuje się do: 3. O ile nie wskazano wyraźnie w 
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załączniku II, niniejszej dyrektywy nie 
stosuje się do:

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku decyzji o NIE skreśleniu załącznika II (a tym samym nie poparciu otwartego 
zakresu dyrektywy), niniejsza poprawka wprowadza większą jasność i zapobiega stworzeniu 
luki, która może być wykorzystywana przez tzw. „wolnych jeźdźców” w celu uzasadnienia 
niezgodności.

Poprawka 115
Philippe Juvin

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) sprzętu, który zaprojektowano 
specjalnie jako część innego sprzętu, który 
nie jest objęty zakresem niniejszej 
dyrektywy i może pełnić swoją funkcję 
wyłącznie jako część wymienionego 
sprzętu;

skreślona

Or. fr

Uzasadnienie

Mając na uwadze fakt, że obecna dyrektywa RoHS nie przewiduje takiego wyłączenia, zakres 
nowego wyłączenia zaproponowany przez Komisję musi być doprecyzowany lub w 
międzyczasie skreślony.

Poprawka 116
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) sprzętu, który zaprojektowano 
specjalnie jako część innego sprzętu, który 

(b) części instalacji, sprzętu, urządzeń 
transportowych, materiałów 



PE439.865v01-00 32/79 AM\808689PL.doc

PL

nie jest objęty zakresem niniejszej 
dyrektywy i może pełnić swoją funkcję 
wyłącznie jako część wymienionego 
sprzętu;

eksploatacyjnych lub osprzętu 
niebędących sprzętem elektrycznym lub 
elektronicznym;

Or. fr

Uzasadnienie

Zakres dyrektywy RoHS nie powinien być ograniczony do sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego; w przeciwnym razie istnieje ryzyko wystąpienia negatywnych skutków o 
charakterze środowiskowym i gospodarczym. Przykładowo, stracą na tym niektóre wyroby 
medyczne: rurka, za pomocą której pacjentowi podawana jest substancja przy wykorzystaniu 
pompy elektrycznej może zostać objęta zakresem dyrektywy RoHS, mimo że nie jest to osprzęt 
ani elektryczny, ani elektroniczny i podlega recyklingowi zupełnie innymi metodami 
odzyskiwania.

Poprawka 117
Anja Weisgerber

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) sprzętu, który zaprojektowano 
specjalnie jako część innego sprzętu, który 
nie jest objęty zakresem niniejszej 
dyrektywy i może pełnić swoją funkcję 
wyłącznie jako część wymienionego 
sprzętu;

(b) części instalacji, sprzętu, urządzeń 
transportowych, materiałów 
eksploatacyjnych lub osprzętu 
niebędących sprzętem elektrycznym lub 
elektronicznym.

Or. en

Uzasadnienie

Nieelektryczne i nieelektroniczne części instalacji, sprzętu, urządzeń transportowych, 
materiałów eksploatacyjnych lub osprzętu powinny być wyłączone z zakresu dyrektywy RoHS. 
Powyższe jest zgodne z ogólnymi celami dyrektywy RoHS w zakresie ochrony środowiska i 
pozwala uniknąć niepewności prawnej w odniesieniu do nieelektrycznych i nieelektronicznych 
części wyżej wymienionych urządzeń.
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Poprawka 118
Frédérique Ries

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) sprzętu, który zaprojektowano 
specjalnie jako część innego sprzętu, który 
nie jest objęty zakresem niniejszej 
dyrektywy i może pełnić swoją funkcję 
wyłącznie jako część wymienionego 
sprzętu;

(b) nieelektrycznych i nieelektronicznych
części wielkogabarytowych instalacji 
stacjonarnych w obiektach przemysłowych 
i urządzeń transportowych; 

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka łączy się z naszą poprawką 3. i potrzebą jasnej definicji 
wielkogabarytowych instalacji stacjonarnych w obiektach przemysłowych.

Poprawka 119
Holger Krahmer

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) sprzętu, który zaprojektowano 
specjalnie jako część innego sprzętu, który 
nie jest objęty zakresem niniejszej 
dyrektywy i może pełnić swoją funkcję 
wyłącznie jako część wymienionego 
sprzętu.

(b) sprzętu, który zaprojektowano 
specjalnie jako część innego sprzętu, który 
nie jest objęty zakresem niniejszej 
dyrektywy, przykładowo część gotowego 
produktu nieobjętego zakresem niniejszej 
dyrektywy lub część instalacji 
stacjonarnej, i może pełnić swoją funkcję 
wyłącznie jako część wymienionego 
sprzętu.

Or. en

Uzasadnienie

Instytucje europejskie powinny dołożyć wszelkich starań, aby jak najprecyzyjniej wskazać, 
jakie produkty są objęte niniejszym aktem prawnym. Urządzenia przemysłowe używane w 
fabrykach i w procesach przemysłowych powinny zostać wyłączone z zakresu. Po pierwsze, 
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szczególne znaczenie tych urządzeń dla środowiska nie zostało ocenione jako istotne w 
badaniach przygotowawczych Komisji, a po drugie takie urządzenia nie trafiają do 
strumienia odpadów komunalnych. Termin „instalacja stacjonarna” powinien zostać 
określony w dyrektywie, a nie tylko w wytycznych Komisji (FAQ).

Poprawka 120
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) sprzętu, który zaprojektowano 
specjalnie jako część innego sprzętu, który 
nie jest objęty zakresem niniejszej 
dyrektywy i może pełnić swoją funkcję 
wyłącznie jako część wymienionego 
sprzętu.

(b) sprzętu, który zaprojektowano 
specjalnie jako część innego sprzętu, który 
nie jest objęty zakresem niniejszej 
dyrektywy, przykładowo część gotowego 
produktu nieobjętego zakresem niniejszej 
dyrektywy lub część instalacji 
stacjonarnej, i może pełnić swoją funkcję 
wyłącznie jako część wymienionego 
sprzętu.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia spójności z innymi aktami prawnymi UE dyrektywa RoHS powinna 
nawiązywać do istniejącej definicji „instalacji stacjonarnych” określonej w dyrektywie 
2004/108/WE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej. Urządzenia przemysłowe 
używane w fabrykach i w procesach przemysłowych powinny zostać wyłączone z jej zakresu, 
ponieważ ich znaczenie dla środowiska nie zostało ocenione przez Komisję jako istotne.
Definicja „gotowego produktu” powinna być uwzględniona w brzmieniu zawartym w 
dokumencie FAQ, co pomoże lepiej określić zakres i uniknąć niepewności w odniesieniu do 
części i elementów.
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Poprawka 121
Pilar Ayuso

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) sprzętu, który zaprojektowano 
specjalnie jako część innego sprzętu, który 
nie jest objęty zakresem niniejszej 
dyrektywy i może pełnić swoją funkcję 
wyłącznie jako część wymienionego 
sprzętu.

(b) sprzętu, który zaprojektowano 
specjalnie jako część innego sprzętu, który 
nie jest objęty zakresem niniejszej 
dyrektywy, przykładowo część gotowego 
produktu nieobjętego zakresem niniejszej 
dyrektywy lub część instalacji 
stacjonarnej, i może pełnić swoją funkcję 
wyłącznie jako część wymienionego 
sprzętu.

Or. en

Uzasadnienie

Produkty biznesowe używane w stosunkach zawodowych nie powinny być objęte zakresem 
niniejszej dyrektywy. Po pierwsze, szczególne znaczenie tych urządzeń dla środowiska nie 
zostało ocenione jako istotne w badaniach przygotowawczych Komisji, a po drugie takie 
urządzenia nie trafiają do strumienia odpadów komunalnych. 

Poprawka 122
Oreste Rossi

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) sprzętu, który zaprojektowano 
specjalnie jako część innego sprzętu, który 
nie jest objęty zakresem niniejszej 
dyrektywy i może pełnić swoją funkcję 
wyłącznie jako część wymienionego 
sprzętu;

(b) sprzętu, który zaprojektowano 
specjalnie jako część innego sprzętu, który 
nie jest objęty zakresem niniejszej 
dyrektywy, przykładowo część gotowego 
produktu nieobjętego zakresem niniejszej 
dyrektywy lub część instalacji 
stacjonarnej, i może pełnić swoją funkcję 
wyłącznie jako część wymienionego 
sprzętu;

Or. en
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Uzasadnienie

Urządzenia przemysłowe używane w fabrykach i w procesach przemysłowych powinny zostać 
wyłączone. Szczególne znaczenie tych urządzeń dla środowiska nie zostało ocenione przez 
Komisję jako istotne i nie trafiają one do strumienia odpadów komunalnych. Termin 
„instalacja stacjonarna” powinien zostać określony w dyrektywie, a nie tylko w wytycznych 
(FAQ). W celu zapewnienia lepszej spójności z innymi aktami prawnymi UE dyrektywa RoHS 
powinna nawiązywać do istniejącej definicji „instalacji stacjonarnych” określonej w 
dyrektywie 2004/108/WE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej.

Poprawka 123
Christofer Fjellner

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) sprzętu, który zaprojektowano 
specjalnie jako część innego sprzętu, który 
nie jest objęty zakresem niniejszej 
dyrektywy i może pełnić swoją funkcję 
wyłącznie jako część wymienionego 
sprzętu;

(b) sprzętu, który zaprojektowano 
specjalnie jako część innego sprzętu, który 
nie wchodzi w zakres niniejszej dyrektywy 
i może pełnić swoją funkcję wyłącznie 
jako część wymienionego sprzętu, a zatem 
nie jest gotowym produktem;

Or. en

Uzasadnienie

Celem dyrektywy jest w szczególności zagwarantowanie, aby WEEE był we właściwy sposób 
zbierany i usuwany. Instalacje stacjonarne są montowane i demontowane przez 
wykwalifikowany personel; stanowią odrębny strumień odpadów, o który już zadbano. Takie 
urządzenia nie trafiają do strumienia odpadów komunalnych.
Niniejsza dyrektywa nie będzie miała zastosowania do środków transportu osób ani towarów. 
Ten obszar został wyłączony z zakresu dyrektywy w sprawie ekoprojektu. Również dyrektywa 
ELV nawiązuje do dyrektywy WEEE i dyrektywy RoHS, ale w zakresie pojazdów, co mogłoby 
przyczynić się do nakładania się przepisów. 
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Poprawka 124
Horst Schnellhardt

Wniosek w sprawie dyrektywy 
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) modułów fotowoltaicznych 
przeznaczonych do użytku w systemie 
zaprojektowanym, zamontowanym i 
zainstalowanym do stałej eksploatacji w 
celu wytwarzania energii do celów 
publicznych, komercyjnych lub 
prywatnych, pod warunkiem że można 
bezpiecznie wykluczyć, iż zastosowane 
substancje stanowią zagrożenie dla ludzi i 
środowiska;

Or. de

Uzasadnienie

W przypadku zakresu otwartego moduły fotowoltaiczne nie powinny być wykluczone z zakresu 
dyrektywy. Przemysł fotowoltaiczny odznacza się innowacyjnymi rozwiązaniami. Konieczna 
jest przewidywalność w zakresie przyszłego planowania w celu zapewnienia dalszego rozwoju 
innowacji, które znacząco przyczyniają się do ochrony środowiska, tworzenia miejsc pracy 
oraz rozwoju gospodarczego. Tymczasowe wyłączenia z zakresu nie spełniają tego warunku.

Poprawka 125
Oreste Rossi

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) nieelektrycznych i nieelektronicznych 
materiałów eksploatacyjnych i osprzętu.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa RoHS stosuje się do sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
Nieelektryczne/nieelektroniczne elementy nie powinny w rezultacie być objęte zakresem 
niniejszej dyrektywy. Ponadto inne akty prawne UE stosują się do materiałów 
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eksploatacyjnych i osprzętu (np. wkłady atramentowe wchodzą w zakres rozporządzenia 
REACH) i tym samym nie muszą być objęte zakresem dyrektywy RoHS. Te kwestię należy 
doprecyzować.

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

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) części i środków transportu osób lub 
towarów;

Or. en

Uzasadnienie

Urządzenia transportowe i pojazdy podlegają wielu innym regulacjom i wymogom 
dotyczącym bezpieczeństwa i wydajności operacyjnej.

Poprawka 127
Anja Weisgerber, Chris Davies, Holger Krahmer

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) środków transportu drogowego osób 
lub towarów

Or. en

Uzasadnienie

Środki transportu drogowego powinny być wyłączone z zakresu dyrektywy RoHS w celu 
uniknięcia podwójnych uregulowań wynikających z dyrektywy w sprawie pojazdów 
wycofanych z eksploatacji (2000/53/WE), która również uwzględnia ograniczenia substancji i 
w pełni obejmuje wszystkie komponenty i materiały pojazdów, włącznie z systemami 
elektrycznymi i urządzeniami elektronicznymi. Sektor regulowany przez dyrektywę ELV może 
najlepiej ocenić możliwość zastąpienia substancji przy uwzględnieniu szczególnych wymogów 
dotyczących bezpieczeństwa i innych wymogów obowiązujących dla pojazdów (np. 
zwiększone wibracje).
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Poprawka 128
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) środków transportu;

Or. en

Uzasadnienie

Zakres otwarty wymaga sporządzenia dokładnej listy wyłączeń, w szczególności w 
odniesieniu do produktów objętych zakresem innych aktów prawnych. Należy unikać zbyt 
dużej liczby wniosków o wyłączenie. Niniejsza dyrektywa nie powinna mieć na celu objęcia
swoim zakresem środków transportu, takich jak samoloty, pociągi, statki i samochody. 
Mniejsze środki transportu niepodlegające szczególnym przepisom w zakresie przetwarzania 
odpadów, w przypadku których istnieje ryzyko trafienia do strumienia odpadów komunalnych, 
np. rowery elektryczne, powinny być objęte zakresem dyrektywy. Kwestia ta została 
poruszona w naszym wniosku dotyczącym dodania definicji środków transportu w art. 3.

Poprawka 129
Christofer Fjellner

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera cb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) środków transportu osób i towarów;

Or. en

Uzasadnienie

Celem dyrektywy jest w szczególności zagwarantowanie, aby WEEE był we właściwy sposób 
zbierany i usuwany. Instalacje stacjonarne są montowane i demontowane przez 
wykwalifikowany personel; stanowią odrębny strumień odpadów, o który już zadbano. Takie 
urządzenia nie trafiają do strumienia odpadów komunalnych. Niniejsza dyrektywa nie będzie 
miała zastosowania do środków transportu osób ani towarów. Ten obszar został wyłączony z 
zakresu dyrektywy w sprawie ekoprojektu. Również dyrektywa ELV nawiązuje do dyrektywy 
WEEE i dyrektywy RoHS, ale w zakresie pojazdów, co mogłoby przyczynić się do nakładania 
się przepisów. 
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Poprawka 130
Christofer Fjellner

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) instalacji stacjonarnych;

Or. en

Uzasadnienie

Celem dyrektywy jest w szczególności zagwarantowanie, aby WEEE był we właściwy sposób 
zbierany i usuwany. Instalacje stacjonarne są montowane i demontowane przez 
wykwalifikowany personel; stanowią odrębny strumień odpadów, o który już zadbano. Takie 
urządzenia nie trafiają do strumienia odpadów komunalnych. Niniejsza dyrektywa nie będzie 
miała zastosowania do środków transportu osób ani towarów. Ten obszar został wyłączony z 
zakresu dyrektywy w sprawie ekoprojektu. Również dyrektywa ELV nawiązuje do dyrektywy 
WEEE i dyrektywy RoHS, ale w zakresie pojazdów, co mogłoby przyczynić się do nakładania 
się przepisów. 

Poprawka 131
Chris Davies, Holger Krahmer, Dirk Sterckx

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) instalacji stacjonarnych;

Or. en

Uzasadnienie

Instalacje stacjonarne mogą obejmować elektryczne drzwi i windy, przedmioty stałego użytku 
będące częścią konstrukcji budynku, które wielokrotnie muszą spełniać różne standardy 
bezpieczeństwa. NIE obejmują one telewizorów mocowanych do ściany ani innych 
przedmiotów mających charakter przejściowy.
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Poprawka 132
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera cb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) wielkogabarytowe instalacje 
stacjonarne w obiektach przemysłowych;

Or. en

Uzasadnienie

Zakres otwarty, który uwzględnia wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne, wymaga 
sporządzenia dokładnej listy wyłączeń, w szczególności w odniesieniu do produktów objętych 
zakresem innych aktów prawnych. Należy unikać zbyt dużej liczby wniosków o wyłączenie, 
zwłaszcza w przypadkach, gdzie strumień odpadów jest sprawnie kontrolowany. 
Wielkogabarytowe przemysłowe instalacje stacjonarne zgodnie z definicją zawartą w naszych 
propozycjach w odniesieniu do art. 3 obejmują instalacje wbudowywane, obsługiwane, 
kontrolowane i demontowane przez wykwalifikowany personel, co do których nie istnieje 
zagrożenie, że trafią do tradycyjnego strumienia odpadów EEE.

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

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera cc) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cc) wielkogabarytowych narzędzi 
przemysłowych;

Or. en

Uzasadnienie

Zakres otwarty, który uwzględnia wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne, wymaga 
sporządzenia dokładnej listy wyłączeń, w szczególności w odniesieniu do produktów objętych 
zakresem innych aktów prawnych. Należy unikać zbyt dużej liczby wniosków o wyłączenie, 
zwłaszcza w przypadkach, gdzie strumień odpadów jest sprawnie kontrolowany. Narzędzia 
zgodne z definicją zawartą w naszych wnioskach w odniesieniu do art. 3 mają niewielkie 
szanse, aby trafić do tradycyjnego strumienia odpadów EEE; ponadto są umieszczane, 
obsługiwane i demontowane w obiektach przemysłowych. 
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Poprawka 134
Chris Davies

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera cc) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cc) wielkogabarytowych narzędzi 
przemysłowych;

Or. en

Uzasadnienie

Wielkogabarytowe narzędzia przemysłowe należą do przedmiotów, które będą usuwane przez 
wykwalifikowany personel i poddawane recyklingowi. Znacząco odbiegają od tradycyjnego 
WEEE.

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

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera cd) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cd) sprzętu wytwarzanego we Wspólnocie 
lub importowanego w celach badawczo-
rozwojowych oraz narzędzi rozwojowych;

Or. en

Uzasadnienie

Narzędzia rozwojowe nie są elementami sprzętu, które mają zostać wprowadzone do obrotu 
jako jednostki funkcjonalne lub handlowe ani nie są dopuszczane do obrotu jako elementy 
indywidualne. Jednakże w chwili stania się gotowymi produktami są dopuszczane do obrotu i 
powinny podlegać przepisom niniejszej dyrektywy. Przedmiotowe przepisy nie powinny 
stanowić obciążenia dla dziedziny badań, rozwoju i innowacji w UE. Tym samym EEE 
wykorzystywany do celów badawczo-rozwojowych (np. prototypy wytwarzane w ograniczonej 
liczbie egzemplarzy) powinny zostać wyłączone, przy zachowaniu przepisów podobnych do 
przepisów rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006. 
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Poprawka 136
Chris Davies

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera cb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) sprzętu wytwarzanego we Wspólnocie 
lub importowanego w celach badawczo-
rozwojowych.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu uniknięcie nieświadomego hamowania rozwoju innowacji.

Poprawka 137
Thomas Ulmer

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) sprzętu wytwarzanego we Wspólnocie 
lub importowanego w celach badawczo-
rozwojowych.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane rozszerzenie zakresu wynikające z zamiaru objęcia wszystkich EEE, w tym 
urządzeń przeznaczonych do celów badawczo-rozwojowych (np. prototypy wytwarzane w 
ograniczonej liczbie egzemplarzy) przyczyniłoby się do zahamowania rozwoju innowacji w 
UE, a w rezultacie sprzyjało działalności badawczo-rozwojowej poza granicami UE. EEE 
przeznaczony do celów badawczo-rozwojowych powinien zostać wykluczony z zakresu 
podobnie jak w przypadku rozporządzenia WE (REACH) nr 1907/2006.
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Poprawka 138
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) sprzętu wytwarzanego w celach 
badawczo-rozwojowych, takiego jak 
prototypy wyprodukowane w 
ograniczonym nakładzie, nieprzeznaczone 
do wprowadzenia na rynek.

Or. fr

Uzasadnienie

Zakres dyrektywy nie powinien obejmować niektórych urządzeń przeznaczonych do celów 
badawczych i rozwojowych (prototypy wyrobów medycznych np. rozruszników serca czy 
pomp infuzyjnych), które nie są przeznaczone do wprowadzenia do obrotu, ale mają 
zasadnicze znaczenie dla innowacji. Ten przepis znajduje się również w rozporządzeniu (WE) 
nr 1907/2006.

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

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera ce) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ce) części zapasowych służących do 
naprawy, ponownego użycia, aktualizacji 
funkcjonalności lub modernizacji 
potencjału do sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego wprowadzonego do 
obrotu przed dniem 1 lipca 2006 r. lub do 
EEE, który korzysta z wyłączenia i został 
wprowadzony do obrotu przed
wygaśnięciem tego wyłączenia. Powyższe 
stosuje się również do przepisów 
dotyczących włączenia w odniesieniu do 
szczególnych kategorii wymienionych w 
art. 4 niniejszej dyrektywy.
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Or. en

Uzasadnienie

Wykluczenie części zamiennych powinno być z powrotem przeniesione z art. 4 do art. 2 w celu 
poprawy przejrzystości prawnej.

Poprawka 140
Chris Davies

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) części zapasowych służących do 
naprawy lub ponownego użycia sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego 
wprowadzonego do obrotu przed dniem 1 
lipca 2006 r. lub do EEE, który korzysta z 
wyłączenia i został wprowadzony do 
obrotu przed wygaśnięciem tego 
wyłączenia 

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu uniknięcie wprowadzenia wymogów działających wstecz.

Poprawka 141
Holger Krahmer

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) nieelektrycznych i nieelektronicznych 
materiałów eksploatacyjnych i osprzętu.

Or. en
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Uzasadnienie

Niniejszy akt prawny nigdy nie miał na celu objęcia swoim zakresem atramentu do drukarki 
czy też gwoździa wewnątrz elektronarzędzia. Tę kwestię należy doprecyzować.

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

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) modułów fotowoltaicznych 
przeznaczonych do użytku w systemie 
zaprojektowanym, zamontowanym i 
zainstalowanym do stałej eksploatacji w 
określonym miejscu w celu wytwarzania 
energii elektrycznej do celów publicznych, 
komercyjnych lub mieszkalnych;

Or. fr

Uzasadnienie

Fotowoltaiczne panele słoneczne muszą być w szczególności wyłączone w celu umożliwienia 
długofalowego rozwoju tej technologii, której korzyści dla środowiska są istotne. Rozwój tej 
technologii będzie miał kluczowe znaczenie we wspieraniu UE w osiągnięciu celów w 
zakresie odnawialnych źródeł energii do 2020 r. Brzmienie niniejszej poprawki pozwala na 
wyraźne rozróżnienie w stosunku do wykorzystania fotowoltaicznej technologii słonecznej w 
powszechnych produktach konsumenckich, co nie wchodzi w zakres wyłączenia.

Poprawka 143
Richard Seeber

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) wszelkiego sprzętu nieelektrycznego i 
nieelektronicznego oraz materiałów 
eksploatacyjnych, takich jak ścierniwo, 
ostrza piły, worki do odkurzaczy itp.
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Or. de

Uzasadnienie

Ścierniwo, podobnie jak wiele innych przedmiotów, nie jest objęte zakresem dyrektywy RoHS. 
Nie zawiera żadnej z substancji wymienionych w załącznikach III I IV (art. 4 ust. 7), a zatem 
nie odgrywa żadnej roli w ich redukcji. Niemniej jednak, często stanowi integralną część 
urządzenia zasilanego energią elektryczną, z tej przyczyny powinno być wyraźnie wyłączone z 
zakresu dyrektywy. Zużywa się podczas użytkowania i trzeba je wymieniać. Tym samym nie 
odgrywa istotnej roli w zbiórce i recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Poprawka 144
Chris Davies

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera cd) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cd) technologii wykorzystywanej do 
produkcji energii odnawialnej 
przeznaczonej do użytku w systemie 
zaprojektowanym, zmontowanym i 
zainstalowanym do stałego 
wykorzystywania w określonym miejscu w 
celu wytwarzania energii do zastosowań 
publicznych, komercyjnych i 
mieszkalnych;

Or. en

Uzasadnienie

Stabilność uregulowań ma istotne znaczenie dla rozwoju sektora energii odnawialnej. Obecne 
objęcie tego obszaru zakresem dyrektywy RoHS może przyczynić się do osłabienia unijnej 
strategii promującej energię odnawialną.
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Poprawka 145
Chris Davies

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Najpóźniej do 31 grudnia 2014 r. 
Komisja przedstawi Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
badające zakres niniejszej dyrektywy w 
celu ewentualnego uwzględnienia obecnie 
wyłączonego sprzętu, o którym mowa w 
art. 2 ust. 3 i załączniku VI; 

Or. en

Uzasadnienie

O ile przepisy dotyczące wyłączeń mogą zostać teraz przyjęte, zakres dyrektywy powinien być 
przedmiotem przeglądu po przeprowadzeniu odpowiedniej oceny skutków. 

Poprawka 146
Holger Krahmer

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Wszelkie zmiany w zakresie niniejszej 
dyrektywy wymagają dogłębnej i 
reprezentatywnej oceny skutków na 
szczeblu UE po przeprowadzeniu 
konsultacji z zainteresowanymi stronami, 
w tym przedstawicielami branży i 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiany w zakresie niniejszej dyrektywy mają istotne konsekwencje dla przedmiotowych 
produktów i sektorów, dlatego też wymagane jest przeprowadzenie oceny skutków zanim takie 
zmiany zostaną wprowadzone. Konsultacje powinny się odbyć z udziałem odpowiednich 



AM\808689PL.doc 49/79 PE439.865v01-00

PL

sektorów i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, np. organizacji pozarządowych w 
dziedzinie ochrony środowiska, w celu oparcia decyzji o m.in. faktyczny wkład tych grup. 

Poprawka 147
Oreste Rossi

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Wszelkie zmiany w zakresie niniejszej 
dyrektywy wymagają dogłębnej i 
reprezentatywnej oceny skutków na 
szczeblu UE po przeprowadzeniu 
konsultacji z zainteresowanymi stronami.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z ogólnymi zasadami nowych ram legislacyjnych i poprawy otoczenia regulacyjnego 
należy przeprowadzić dogłębną analizę skutków, włącznie z konsultacjami z 
zainteresowanymi stronami, w celu zbadania konsekwencji wynikających z rozszerzenia 
dyrektywy RoHS. Według podejścia przyjętego w przeszłości wobec wyrobów medycznych 
oraz przyrządów do kontroli i nadzoru w dyrektywie 2002/95/WE, ocena skutków włącznie z 
proponowanymi wyłączeniami powinna zostać przeprowadzona w celu zapewnienia 
łagodnego przejścia do ustalonego rozszerzenia zakresu dyrektywy RoHS.

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

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Bez względu na wyłączenie z zakresu 
niniejszej dyrektywy, podmioty 
gospodarcze przyjmują wszelkie niezbędne 
środki w celu zmniejszenia – do jak 
najniższego poziomu z punktu widzenia 
możliwości technicznych i praktycznych –
narażenia konsumentów, pracowników i 
środowiska naturalnego na działanie 
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substancji wymienionych w załączniku IV 
zawartych w materiałach i komponentach 
EEE.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyraźnie stwierdzić, że wyłączenie z zakresu dyrektyw nie zwalnia podmiotów 
gospodarczych z obowiązku maksymalnego zmniejszenia narażenia na działanie tych 
zakazanych substancji w ciągu całego okresu przydatności do użycia.

Poprawka 149
Holger Krahmer

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 3 – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „sprzęt elektryczny i elektroniczny” lub 
zwany dalej „EEE” oznacza sprzęt, którego 
prawidłowe działanie uzależnione jest od 
prądu elektrycznego lub pól 
elektromagnetycznych, oraz sprzęt do 
wytwarzania, przesyłania i pomiaru takiego 
prądu i pól oraz przeznaczonego do 
wykorzystywania napięcia 
nieprzekraczającego 1000 wolt dla prądu 
zmiennego i 1500 wolt dla prądu stałego;

a) „sprzęt elektryczny i elektroniczny” lub 
zwany dalej „EEE” oznacza sprzęt, którego 
prawidłowe działanie uzależnione jest od 
prądu elektrycznego lub pól 
elektromagnetycznych, oraz sprzęt do 
wytwarzania, przesyłania i pomiaru takiego 
prądu i pól, zaliczający się do kategorii 
określonych w załączniku do dyrektywy 
RoHS oraz przeznaczony do 
wykorzystywania napięcia 
nieprzekraczającego 1000 wolt dla prądu 
zmiennego i 1500 wolt dla prądu stałego. 
Wyrażenie „uzależnione” oznacza, że 
sprzęt potrzebuje energii elektrycznej jako 
pierwotnego źródła energii w celu 
spełniania swojej podstawowej funkcji.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia lepszej spójności z innymi aktami prawnymi UE dyrektywa RoHS 
powinna nawiązywać do istniejącej definicji „instalacji stacjonarnych” określonej w 
dyrektywie 2004/108/WE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej. Jako przykłady 
instalacji stacjonarnych można wymienić instalacje w sektorze petrochemicznym, 
motoryzacyjnym, farmaceutycznym, obsługi materiałów, energetycznym, oczyszczania 
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ścieków, zakładach papierniczych oraz niektóre instalacje elektryczne. 

Poprawka 150
Oreste Rossi

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 3 – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „sprzęt elektryczny i elektroniczny” lub 
zwany dalej „EEE” oznacza sprzęt, którego 
prawidłowe działanie uzależnione jest od 
prądu elektrycznego lub pól 
elektromagnetycznych, oraz sprzęt do 
wytwarzania, przesyłania i pomiaru takiego 
prądu i pól oraz przeznaczonego do 
wykorzystywania napięcia 
nieprzekraczającego 1000 wolt dla prądu 
zmiennego i 1500 wolt dla prądu stałego;

a) „sprzęt elektryczny i elektroniczny” lub 
zwany dalej „EEE” oznacza sprzęt, którego 
prawidłowe działanie uzależnione jest od 
prądu elektrycznego lub pól 
elektromagnetycznych, oraz sprzęt do 
wytwarzania, przesyłania i pomiaru takiego 
prądu i pól, zaliczający się do kategorii 
określonych w załączniku I.A do 
dyrektywy RoHS oraz przeznaczony do 
wykorzystywania napięcia 
nieprzekraczającego 1000 wolt dla prądu 
zmiennego i 1500 wolt dla prądu stałego. 
Wyrażenie „uzależnione” oznacza, że 
sprzęt potrzebuje energii elektrycznej jako 
swojego pierwotnego źródła energii w celu 
spełniania swojej podstawowej funkcji;

Or. en

Uzasadnienie

Wyrażenie „uzależnione” zostanie doprecyzowane w oparciu o wytyczne Komisji (FAQ).

Poprawka 151
Julie Girling

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 3 – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „sprzęt elektryczny i elektroniczny” lub 
zwany dalej „SEEE” oznacza sprzęt, 
którego prawidłowe działanie uzależnione 
jest od prądu elektrycznego lub pól 

a) „sprzęt elektryczny i elektroniczny” lub 
zwany dalej „SEEE” oznacza sprzęt, 
którego prawidłowe działanie uzależnione 
jest od prądu elektrycznego lub pól 
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elektromagnetycznych, oraz sprzęt do 
wytwarzania, przesyłania i pomiaru takiego 
prądu i pól oraz przeznaczonego do 
wykorzystywania napięcia 
nieprzekraczającego 1000 wolt dla prądu 
zmiennego i 1500 wolt dla prądu stałego;

elektromagnetycznych, oraz sprzęt do 
wytwarzania, przesyłania i pomiaru takiego 
prądu i pól oraz przeznaczony do 
wykorzystywania napięcia 
nieprzekraczającego 1000 wolt dla prądu 
zmiennego i 1500 wolt dla prądu stałego. 
Wyrażenie „uzależnione” oznacza, że 
sprzęt potrzebuje energii elektrycznej jako 
energii w celu spełniania swojej 
podstawowej funkcji.

Or. en

Uzasadnienie

Urządzenia uznawane za „sprzęt elektryczny i elektroniczny” powinny być lepiej 
zdefiniowane. Niniejsza poprawka rozróżnia pomiędzy urządzeniami, których podstawowe 
funkcje wymagają energii elektrycznej a urządzeniami, które mogą spełniać swoje 
podstawowe funkcje nawet bez energii elektrycznej. 

Poprawka 152
Chris Davies, Dirk Sterckx

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 3 – litera b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) „producent” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną, która wytwarza EEE 
lub która zleca zaprojektowanie lub 
wytworzenie EEE, pod własną nazwą lub 
znakiem towarowym;

b) „producent” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną, która wytwarza EEE 
lub która zleca zaprojektowanie lub 
wytworzenie EEE bądź oferuje ten 
produkt pod własną nazwą lub znakiem 
towarowym;

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ rozporządzenie (WE) 765/2008 stanowi punkt odniesienia dla obecnego 
przekształcenia dyrektywy RoHS, definicje powinny być spójne, aby uniknąć wprowadzenia w 
błąd lub różnych interpretacji.
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Poprawka 153
Chris Davies

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 3 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) kryteria społeczno-gospodarcze 
oznaczają skutki inne niż dla zdrowia 
ludzkiego i środowiska, wynikające z 
wprowadzenia ograniczenia lub 
substytutu w porównaniu z trwałym 
stosowaniem niebezpiecznej substancji. 
Kryteria społeczno-gospodarcze dotyczą 
niezawodności substytutów oraz 
ograniczeń własności intelektualnej w 
odniesieniu do substytutów;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza definicja gwarantuje przejrzystość prawną w zakresie stosowania kryteriów 
społeczno-gospodarczych w procesie wyłączenia. Jest to zgodne z rozumieniem kryteriów 
społeczno-gospodarczych wykorzystanych w analizie społeczno-gospodarczej REACH,
przedstawionej w załączniku XVI do rozporządzenia REACH. 

Poprawka 154
Julie Girling

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) przewody, materiały eksploatacyjne i 
osprzęt;

Or. en

Uzasadnienie

Uwzględnienie przewodów, materiałów eksploatacyjnych i osprzętu może okazać się bardzo 
problematyczne w pewnych obszarach, w szczególności w odniesieniu do usług medycznych, 
w których przewody i osprzęt są często stosowane, ale pełnią inną funkcję niż przewodzenie 
prądu elektrycznego po podłączeniu; niniejsza poprawka jest również zgodna z poprawką do 
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art. 3a, która brzmi: „wyrażenie „uzależnione” oznacza, że sprzęt potrzebuje energii 
elektrycznej jako pierwotnej  energii w celu spełniania swojej podstawowej funkcji”, co często 
nie dotyczy przewodów wykorzystywanych w wyrobach medycznych.

Poprawka 155
Chris Davies

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 3 – litera pa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

pa) „wielkogabarytowe stacjonarne 
narzędzia przemysłowe” oznaczają 
urządzenia lub systemy składające się ze 
sprzętu, systemów, gotowych produktów 
lub komponentów zamontowanych przez 
wykwalifikowany personel w wybranym 
miejscu urządzenia przemysłowego lub w 
budynku przemysłowym w celu 
wykonywania określonej czynności;

Or. en

Uzasadnienie

Definicja zgodna z brzmieniem definicji zawartej w dokumencie Komisji Europejskiej pn. 
„Często Zadawane Pytania” (FAQ) dotyczącym dyrektywy RoHS.

Poprawka 156
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 3 – litera l)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) „jednorodny materiał” oznacza materiał 
o jednolitym składzie, którego nie można 
mechanicznie rozdzielić na poszczególne 
materiały składowe, czyli materiały takie, 
których zasadniczo nie można rozdzielić 
mechanicznym działaniem typu 
odkręcenie, przecięcie, kruszenie, 

l) „jednorodny materiał” oznacza albo:
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mielenie i ścieranie;
- materiał składający się w całości 
wyłącznie z jednego materiału
- połączenie wielu materiałów, których nie 
można mechanicznie rozdzielić na 
poszczególne materiały składowe, z 
wykluczeniem powłok powierzchniowych
albo
- powłokę powierzchniową albo
- niewielkie elementy lub materiały o 
objętości równej lub mniejszej niż 4mm³.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest dodanie stosownej definicji, tak aby zagwarantować pewność prawną w 
odniesieniu do kwestii pobierania i badania próbek. Aby zapewnić pewność prawną, odrębna 
definicja powinna dotyczyć materiałów „mechanicznie rozdzielonych”.

Poprawka 157
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 3 – litera la) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

la) „mechanicznie rozdzielony” oznacza, 
że materiały można zasadniczo rozdzielić 
mechanicznym działaniem typu 
odkręcenie, przecięcie, kruszenie, 
mielenie i ścieranie

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest dodanie stosownej definicji, tak aby zagwarantować pewność prawną w 
odniesieniu do kwestii pobierania i badania próbek. Aby zapewnić pewność prawną, odrębna 
definicja powinna dotyczyć materiałów „mechanicznie rozdzielonych”.
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Poprawka 158
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 3 – litera la) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

la) „mechanicznie rozdzielony” oznacza, 
że materiały można zasadniczo rozdzielić 
mechanicznym działaniem typu 
odkręcenie, przecięcie, kruszenie, 
mielenie i ścieranie;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza definicja precyzuje definicję „jednorodnego materiału"

Poprawka 159
Jill Evans

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 3 – litera pa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

pa) „nanomateriał” oznacza celowo 
wytworzony materiał posiadający co 
najmniej jeden wymiar nieprzekraczający 
100 nm lub materiał złożony z 
dyskretnych części funkcjonalnych, albo 
wewnątrz, albo na powierzchni, z których 
wiele ma jeden lub więcej wymiarów 
nieprzekraczających 100 nm, włącznie ze 
strukturami, aglomeratami i agregatami, 
których rozmiar może przekraczać 100 
nm, ale zachowują one właściwości 
charakterystyczne dla nanoskali;
Właściwości charakterystyczne dla 
nanoskali obejmują:
i) właściwości związane z dużymi, 
szczególnymi powierzchniami danych 
materiałów i/lub
ii) szczególne właściwości fizyczno-
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chemiczne różniące się od właściwości 
tego samego materiału w formie innej niż 
nanomateriał.

Or. en

Uzasadnienie

Należy dodać definicję nanomateriałów. Powyższa definicja została uzgodniona przez 
wszystkie trzy instytucje w kontekście przepisów dotyczących nowej żywności.

Poprawka 160
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 3 – litera pa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

pa) „nanomateriał” oznacza celowo 
wytworzony materiał posiadający co 
najmniej jeden wymiar nieprzekraczający 
300 nm lub materiał złożony z 
dyskretnych części funkcjonalnych, albo 
wewnątrz, albo na powierzchni, z których 
wiele ma jeden lub więcej wymiarów 
nieprzekraczających 300 nm, włącznie ze 
strukturami, aglomeratami i agregatami, 
których rozmiar może przekraczać 300 
nm, ale zachowują one właściwości 
charakterystyczne dla nanoskali:
i) właściwości związane z dużymi, 
szczególnymi powierzchniami danych 
materiałów;
ii) szczególne właściwości fizyczno-
chemiczne różniące się od właściwości 
tego samego materiału w formie innej niż 
nanomateriał.

Or. en

Uzasadnienie

Mając na uwadze oznakowanie poszczególnych nanosubstancji oraz ewentualnych przyszłych 
przepisów dotyczących nanomateriałów, konieczne jest dodanie obszernej definicji 
nanomateriału w celu zapewnienia jak największej ochrony konsumenta. Powinna ona 
uwzględniać szeroki zakres rozmiarów (do 300 nm), szczególne nano-właściwości tych 
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specyficznych materiałów i obejmować aglomeraty i agregaty.

Poprawka 161
Jill Evans

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 3 – litera pa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

pa) „materiały eksploatacyjne” oznaczają 
każdy element zawierający jedną lub 
więcej części elektrycznych lub 
elektronicznych, które są niezbędne dla 
funkcjonowania EEE i które -na odwrót –
nie mogą funkcjonować bez EEE; 

Or. en

(Zastąpienie poprawki 26.)Uzasadnienie

Mając na uwadze zależność pomiędzy EEE a materiałami eksploatacyjnymi, te drugie 
powinny być objęte zakresem dyrektywy, zwłaszcza że okres ich przydatności do użycia jest 
krótszy, a tym samym są zużywane szybciej niż EEE. Należy zatem dodać definicję. Niniejsza 
definicja ogranicza się do elementów posiadających części elektryczne i elektroniczne. Tym 
samym obejmuje na przykład istniejące atramenty do drukarek, ale wyklucza płyty CD, papier 
do drukowania, środki do zmywarek czy też wiertła.

Poprawka 162
Christofer Fjellner

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 3 – litera pa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

pa) „instalacja stacjonarna" oznacza 
instalację stacjonarną w rozumieniu art. 2 
lit. c) dyrektywy 2004/108/WE w sprawie 
kompatybilności elektromagnetycznej, 
która jest montowana, instalowana i 
której przeznaczeniem jest stałe 
użytkowanie w określonym z góry 
miejscu;
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Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia spójności z innymi aktami prawnymi UE dyrektywa RoHS powinna 
nawiązywać do istniejącej definicji „instalacji stacjonarnych” określonej w dyrektywie 
2004/108/WE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej. Urządzenia przemysłowe 
używane w fabrykach i w procesach przemysłowych powinny zostać wyłączone z jej zakresu, 
ponieważ ich znaczenie dla środowiska nie zostało ocenione przez Komisję jako istotne.
Definicja „gotowego produktu” powinna być uwzględniona w brzmieniu zawartym w 
dokumencie FAQ, co pomoże lepiej określić zakres i uniknąć niepewności w odniesieniu do 
części i elementów.

Poprawka 163
Pilar Ayuso

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 3 – litera pa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

pa) „instalacja stacjonarna" oznacza 
instalację stacjonarną w rozumieniu art. 2 
lit. c) dyrektywy 2004/108/WE w sprawie 
kompatybilności elektromagnetycznej.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia lepszej spójności z innymi aktami prawnymi UE dyrektywa RoHS 
powinna nawiązywać do istniejącej definicji „instalacji stacjonarnych” określonej w 
dyrektywie 2004/108/WE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej. Urządzenia 
przemysłowe używane w fabrykach i w procesach przemysłowych powinny zostać wyłączone z 
zakresu. Po pierwsze, szczególne znaczenie tych urządzeń dla środowiska nie zostało 
ocenione jako istotne w badaniach przygotowawczych Komisji, a po drugie takie urządzenia 
nie trafiają do strumienia odpadów komunalnych. 
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Poprawka 164
Chris Davies, Holger Krahmer, Dirk Sterckx

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 3 – litera fa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) „instalacja stacjonarna" oznacza 
szczególną kombinację kilku rodzajów 
aparatury oraz, w stosownych 
przypadkach, innych urządzeń, które są 
montowane, instalowane i których 
przeznaczeniem jest stałe użytkowanie w 
określonym z góry miejscu;

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia wspólnej interpretacji terminu „instalacja stacjonarna” przez wszystkie 
państwa członkowskie należy wprowadzić stosowną definicję. Dyrektywa (2004/108/WE) w 
sprawie kompatybilności elektromagnetycznej zawiera tę definicję.

Poprawka 165
Oreste Rossi

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 3 – litera pa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

pa) „instalacja stacjonarna" oznacza 
instalację stacjonarną w rozumieniu art. 2 
lit. c) dyrektywy 2004/108/WE w sprawie 
kompatybilności elektromagnetycznej, 
która jest montowana, instalowana i której 
przeznaczeniem jest stałe użytkowanie w 
określonym z góry miejscu;

Or. en

Uzasadnienie

W celu zwiększenia pewności prawnej należy dodać wytyczne zawarte w dokumencie FAQ 
Komisji.
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Poprawka 166
Oreste Rossi

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 3 – litera pb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

pb) „gotowy produkt” oznacza dowolne 
urządzenie lub element sprzętu, pełniący 
określoną funkcję, z własną obudową i w 
stosownych przypadkach posiadający porty 
i połączenia przeznaczone dla 
użytkowników końcowych. „Określona 
funkcja” oznacza dowolną funkcję 
komponentu lub gotowego produktu, 
odpowiadającą zamierzonemu
użytkowaniu określonemu przez 
producenta w instrukcji obsługi dla 
końcowego użytkownika. Funkcja ta może 
być dostępna bez dodatkowych dostosowań 
lub połączeń innych niż te, które może 
wykonać dowolna osoba.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zwiększenia pewności prawnej należy dodać wytyczne zawarte w dokumencie FAQ 
Komisji.

Poprawka 167
Jill Evans

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 3 – litera pb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

pb) „osprzęt” oznacza dowolny element 
zawierający jedną lub więcej części 
elektrycznych lub elektronicznych, 
zaprojektowany do użytku wraz z EEE, 
który nie jest niezbędny dla 
funkcjonowania EEE, ale nie może 
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działać bez danego EEE;

Or. en

(Zastąpienie poprawki 27.)Uzasadnienie

Dyrektywa RoHS powinna stosować się również do osprzętu. Należy zatem dodać definicję. 
Niniejsza definicja ogranicza się do elementów posiadających części elektryczne i 
elektroniczne. Tym samym obejmuje ona na przykład oddzielne soczewki do aparatów 
cyfrowych, a wyklucza torbę na aparat czy też obiektyw.

Poprawka 168
Chris Davies

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 3 – litera da) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) „osprzęt” oznacza dowolny odrębny 
element elektryczny użyty wraz z EEE w 
celu umożliwienia funkcjonowania, 
zasilania lub interakcji użytkownika z 
EEE.

Or. en

Uzasadnienie

Definicja zaproponowana przez sprawozdawczynię pociąga za sobą ryzyko uwzględnienia 
elementów wewnątrz EEE, które nie są elektryczne, np. papier. Zaproponowana definicja 
wyłącza papier, ale obejmuje ładowarki do telefonów i myszy do komputerów.

Poprawka 169
Jill Evans

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 3 – litera pc) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

pc) „część elektryczna lub elektroniczna” 
oznacza dowolny element zawierający 
dwie lub więcej podkładki łączeniowe 
wykonane z ołowiu lub metalu, które są 
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częścią obwodu elektrycznego w celu 
pełnienia funkcji dyskretnej;

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ nowo dodane definicje „materiału eksploatacyjnego” i „osprzętu” nawiązują do 
obecności „części elektrycznej lub elektronicznej”, definicja takich części powinna być 
wprowadzona.

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

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 3 – litera pc) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

pc) „środek transportu” oznacza pojazd 
posiadający więcej niż dwa koła 
stosowany do przewozu osób lub towaru, 
taki jak samoloty, statki, pociągi, 
tramwaje, autobusy, ciężarówki i 
samochody; 

Or. en

Uzasadnienie

Potrzebna jest definicja z uwagi na dodanie wyłączenia dotyczącego „środków transportu” 
na mocy art. 2.

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

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 3 – litera pd) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

pd) „wielkogabarytowe instalacje 
stacjonarne w obiektach przemysłowych" 
oznaczają szczególną kombinację kilku 
rodzajów aparatury oraz, w stosownych 
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przypadkach, innych urządzeń, które są 
używane w przemyśle, montowane i 
instalowane na stałe w określonym z góry 
miejscu, i które nie mogą zostać usunięte 
bez uszkodzenia budynku lub jego części;

Or. en

Uzasadnienie

Potrzebna jest definicja z uwagi na dodanie wyłączenia dotyczącego „wielkogabarytowych 
przemysłowych instalacji stacjonarnych” na mocy art. 2.

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

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 3 – litera pe) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

pe) „wielkogabarytowe narzędzia 
przemysłowe” oznaczają urządzenia lub 
systemy zaprojektowane wyłącznie do 
użytku w przemyśle. Są one instalowane 
przez wykwalifikowany personel 
zatrudniony przez producenta, 
użytkownika, przedstawiciela producenta 
lub innych wykwalifikowanych 
specjalistów odpowiedzialnych wyłącznie 
za instalację. Podczas użytkowania są 
zainstalowane na stałe.

Or. en

Uzasadnienie

Potrzebna jest definicja z uwagi na dodanie wyłączenia dotyczącego „wielkogabarytowych 
narzędzi przemysłowych” na mocy art. 2.
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Poprawka 173
Frédérique Ries

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 3 – litera pa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

pd) „wielkogabarytowe instalacje 
stacjonarne w obiektach przemysłowych" 
oznaczają szczególną kombinację kilku 
rodzajów aparatury oraz, w stosownych 
przypadkach, innych urządzeń, które są 
używane w przemyśle, montowane i 
instalowane na stałe w określonym z góry 
miejscu, włącznie z instalacjami 
grzewczymi, i które nie mogą zostać 
usunięte bez uszkodzenia budynku lub 
jego części.

Or. en

Uzasadnienie

Potrzebna jest również definicja wielkogabarytowych instalacji stacjonarnych w obiektach 
przemysłowych.

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

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 3 – litera pf) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ph) „narzędzia rozwojowe” obejmują 
tablice i systemy wykorzystywane do 
badania, demonstracji, opracowywania i 
programowania próbek 
nieprzeznaczonych do wprowadzenia do 
obrotu jako pojedynczych jednostek 
funkcjonalnych bądź handlowych; 

Or. en
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Uzasadnienie

W związku z dodaniem wyłączenia „narzędzi rozwojowych” w art. 2 potrzebna jest definicja.

Poprawka 175
Åsa Westlund

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 3 – litera pa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

pa) „nanomateriał” oznacza celowo 
wytworzony materiał, w którym rozmiar 
cząsteczki został zmieniony. 

Or. sv

Uzasadnienie

Definicja nanomateriałów jest uzasadniona pod warunkiem, że zostaną one uwzględnione w 
dyrektywie.

Poprawka 176
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – litera pa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

pa) „prawidłowe działanie” oznacza 
działanie funkcji zużywającej najwięcej 
energii;

Or. pl

Uzasadnienie

Dzięki tej definicji łatwo będzie można zidentyfikować SEiE. Uniemożliwi to błędną 
interpretację i rozwiąże problemy z urządzeniami hybrydowymi, które bezpośrednio nie 
działają na prąd, ale mają elementy elektroniczne, wspomagające ich pracę. Oprócz tego z 
mocy art. 3a w dyrektywie będzie sprzęt którego działanie bezpośrednio jest przeznaczone do 
transferu pomiaru i generacji prądu elektrycznego i pól elektromagnetycznych.
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Poprawka 177
Bogusław Sonik

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 3 – litera pb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

pb) „wyjątek typu A” oznacza wyjątek od 
zastosowań wyłączonych z zakazu, o 
którym mowa w art. 4 ust. 1, dla których 
nie istnieją lub nie są upowszechnione 
takie rozwiązania techniczne, aby przy 
użyciu zamiennika można było 
produkować sprzęt o takiej samej jakości.

Or. pl

Poprawka 178
Bogusław Sonik

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 3 – litera pc) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

pc) „wyjątek typu B” oznacza wyjątek 
zastosowań wyłączonych z zakazu, o 
którym mowa w art. 4 ust. 1, dla których 
nie istnieją takie możliwości fizyczne lub 
fizykochemiczne pierwiastka, aby można 
było opracować technologię produkcji 
materiału o tej samej jakości.

Or. pl

Uzasadnienie

Wprowadzenie typów wyjątków pozwoli w poprawce z art. 5 ust. 1 lit. b) i art. 5 ust. 1 lit. 
bb)ujednolicić tabelę wyjątków do dyrektywy przy zachowaniu unikalnej numeracji wyjątków. 
Zachowanie numeracji wyjątków jest istotne dla przedsiębiorców, pozwala uniknąć 
niepotrzebnych kosztów związanych z dostosowaniem dokumentacji. Wprowadzenie typów 
wyjątków umożliwi w łatwy sposób rozróżnienie wyjątków na czysto techniczne, gdzie 
przedsiębiorcy mają problemy z zastosowaniem technologii, i czysto fizyczne, gdzie 
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przedsiębiorcy borykają się z właściwościami pierwiastków.

Poprawka 179
Jill Evans

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie gwarantują, że 
EEE włącznie z częściami zamiennymi 
służącymi do jego naprawy bądź 
ponownego użycia wprowadzony do 
obrotu nie zawiera substancji 
wymienionych w załączniku IV.

1. Państwa członkowskie gwarantują, że 
wprowadzony do obrotu EEE, włącznie z 
częściami zamiennymi służącymi do jego 
naprawy, ponownego użycia, przewodami, 
materiałami eksploatacyjnymi i osprzętem 
oraz częściami służącymi do aktualizacji 
funkcjonalności lub zwiększenia
potencjału, nie zawiera substancji 
wymienionych w załączniku IV część A.

Or. en

(Zastąpienie poprawki 28.)

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wynika z jednoznacznego objęcia zakresem dyrektywy przewodów, 
materiałów eksploatacyjnych i osprzętu. Dyrektywa powinna mieć również zastosowanie do 
części w celu aktualizacji funkcjonalności lub modernizacji potencjału. Załącznik IV należy 
podzielić, aby nowe ograniczenia w przyszłości były wprowadzane zgodnie z zaplanowanym 
harmonogramem.

Poprawka 180

Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie gwarantują, że 
EEE włącznie z częściami zamiennymi 
służącymi do jego naprawy bądź 

1. Państwa członkowskie gwarantują, że 
wprowadzony do obrotu EEE, włącznie z 
częściami zamiennymi służącymi do jego 
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ponownego użycia wprowadzony do 
obrotu nie zawiera substancji 
wymienionych w załączniku IV.

naprawy, ponownego użycia, aktualizacji 
funkcjonalności lub zwiększenia
potencjału, nie zawiera substancji 
wymienionych w załączniku IV część A.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest powiązana z poprawką 28. zgłoszoną przez sprawozdawczynię. 
Ponownie zaleca się podzielenie załącznika IV na część A i część B.

Poprawka 181
Jill Evans

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie gwarantują, że 
wprowadzony do obrotu EEE, włącznie z 
częściami zamiennymi służącymi do jego 
naprawy bądź ponownego użycia, 
przewody, materiały eksploatacyjne i 
osprzęt, a także części służące do 
aktualizacji funkcjonalności lub 
zwiększenia potencjału, nie zawierają 
substancji wymienionych w załączniku IV 
część B.

Or. en

(Zastąpienie poprawki 29.)

Uzasadnienie

Załącznik IV należy podzielić, aby przewidzieć czas na nowe ograniczenia w przyszłości.
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Poprawka 182
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie gwarantują, że 
wprowadzony do obrotu EEE, włącznie z 
częściami zamiennymi służącymi do jego 
naprawy, ponownego użycia, aktualizacji 
funkcjonalności lub zwiększenia
potencjału, nie zawiera substancji 
wymienionych w załączniku IV część B.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest powiązana z poprawką 29. zgłoszoną przez sprawozdawczynię. 
Ponownie zaleca się podzielenie załącznika IV na część A i część B.

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

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Państwa członkowskie gwarantują, że
EEE zawierający substancje wymienione 
w załączniku IVa są oznakowane zgodnie 
z metodami, które mają zostać 
opracowane w oparciu o art. 6 ust. 1 tiret 
3a (nowe).

Or. en

Uzasadnienie

W badaniu przygotowawczym przeprowadzonym przez Öko-Institut zaleca się oznakowanie 
niektórych substancji. W przypadkach, gdy oznaczenie przyczynia się do zwiększenia 
recyklingu i bezpieczeństwa podczas przetwarzania WEEE oraz lepszego informowania 
konsumentów, ta opcja powinna być wzięta pod uwagę. Należy zapewnić optymalne 
powiązanie z dyrektywą 2005/32/WE ustanawiającą ogólne zasady ustalania wymogów 
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dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię. (Niniejsza poprawka łączy 
się z poprawką do art. 6 ust. 1 tiret 3a (nowe) i poprawką do załącznika IVa nowego.) 

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

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Ustępu 1 nie stosuje się do części 
zamiennych służących do naprawy lub do 
ponownego użycie następującego sprzętu:

skreślony

a) EEE wprowadzonego do obrotu przed 
dniem 1 lipca 2006 r.
b) wyrobów medycznych wprowadzonych 
do obrotu przed dniem 1 stycznia 2014 r.
c) wyrobów medycznych do in vitro 
wprowadzonych do obrotu przed dniem 1
stycznia 2016 r.
d) przyrządów do nadzoru i kontroli 
wprowadzonych do obrotu przed dniem 1
stycznia 2014 r.
e) przyrządów do nadzoru i kontroli w 
obiektach przemysłowych wprowadzonych 
do obrotu przed dniem 1 stycznia 2017 r.
f) EEE, który korzysta z wyłączenia i 
został wprowadzony do obrotu przed datą 
wygaśnięcia wymienionego wyłączenia.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z naszą propozycją, w celu zapewnienia przejrzystości prawnej powyższa treść 
powinna być przedmiotem art. 2. 



PE439.865v01-00 72/79 AM\808689PL.doc

PL

Poprawka 185
Bogusław Sonik

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Ustępu 1 nie stosuje się do części 
zamiennych służących do naprawy lub do 
ponownego użycie następującego sprzętu:

skreślony

a) EEE wprowadzonego do obrotu przed 
dniem 1 lipca 2006 r.
b) wyrobów medycznych wprowadzonych 
do obrotu przed dniem 1 stycznia 2014 r.
c) wyrobów medycznych do in vitro 
wprowadzonych do obrotu przed dniem 1 
stycznia 2016 r.
d) przyrządów do nadzoru i kontroli 
wprowadzonych do obrotu przed dniem 1 
stycznia 2014 r.
e) przyrządów do nadzoru i kontroli w 
obiektach przemysłowych wprowadzonych 
do obrotu przed dniem 1 stycznia 2017 r.
f) EEE, który korzysta z wyłączenia i 
został wprowadzony do obrotu przed datą 
wygaśnięcia wymienionego wyłączenia

Or. pl

Uzasadnienie

Fragmenty tego punktu ze względu na przejrzystość tekstu dyrektywy zostały przesunięte do 
załącznika IIIa, który mówi o sprzętach podlegających wyłączeniu z zakresu dyrektywy. 

Poprawka 186
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Ustępu 1 nie stosuje się do części 
zamiennych służących do naprawy lub do 
ponownego użycia następującego sprzętu:

4. Ustępu 1 nie stosuje się do części 
zamiennych stosowanych w ramach 
gwarancji, służących do naprawy, w 
celach przekalibrowania przyrządów do 
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kontroli i nadzoru w obiektach 
przemysłowych lub ponownego użycia, 
aktualizacji funkcjonalności lub 
zwiększenia potencjału następującego 
sprzętu”

Or. en

Uzasadnienie

Wyłączenia dotyczące części zamiennych są potrzebne, aby wydłużyć okres przydatności do 
użycia przyrządów do kontroli i nadzoru w obiektach przemysłowych oraz utrzymać 
dokładność ich działania poprzez przekalibrowanie. Części zamienne dostarczane w ramach 
wsparcia gwarancyjnego lub pogwarancyjnego ułatwiają naprawę EEE po wygaśnięciu 
okresu przydatności do użycia po dostarczeniu do pierwszego użytkownika. Części są 
wielokrotnie użytkowane przejściowo, gdy przyrządy do kontroli i nadzoru w obiektach 
przemysłowych są niedostępne z powodu przekalibrowania w celu utrzymania dokładności, a 
następnie są z powrotem przekazywane użytkownikom, dzięki czemu okres niedostępności 
przyrządów przemysłowych jest ograniczany do minimum.

Poprawka 187
Chris Davies

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Ustępu 1 nie stosuje się do części 
zamiennych służących do naprawy lub do 
ponownego użycia następującego sprzętu:

4. Ustępu 1 nie stosuje się do części 
zamiennych stosowanych w ramach 
gwarancji, służących do naprawy, w 
celach przekalibrowania przyrządów do 
kontroli i nadzoru w obiektach 
przemysłowych lub ponownego użycia,
aktualizacji funkcjonalności lub 
zwiększenia potencjału następującego 
sprzętu:

Or. en

Uzasadnienie

Wyłączenia dotyczące wymiany elementów „nieprzeznaczonych do sprzedaży” są konieczne w 
celu wydłużenia okresu przydatności sprzętu do użycia oraz utrzymania jego dokładności 
poprzez przekalibrowanie.
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Poprawka 188
Jill Evans

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Ustępu 1 nie stosuje się do części 
zamiennych służących do naprawy lub do 
ponownego użycia następującego sprzętu:

4. Ustępu 1 nie stosuje się do części 
zamiennych służących do naprawy, 
ponownego użycia, przewodów, 
materiałów eksploatacyjnych, osprzętu, 
aktualizacji funkcjonalności lub 
zwiększenia potencjału następującego 
sprzętu:

Or. en

(Zastąpienie poprawki 30.) (Niniejsza poprawka łączy się z poprawką do art. 4 ust. 1)

Uzasadnienie

Jeśli ogólny zakres zostanie rozszerzony tak, aby miał zastosowanie do przewodów, 
materiałów eksploatacyjnych i osprzętu, jak również części służących do aktualizacji 
funkcjonalności lub zwiększenia potencjału, musi to znaleźć odzwierciedlenie w odpowiednim 
wyłączeniu.

Poprawka 189
Chris Davies

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Ustępu 1 nie stosuje się do części 
zamiennych służących do naprawy lub do 
ponownego użycia następującego sprzętu:

4. Ustępu 1 nie stosuje się do części 
zamiennych stosowanych w ramach 
gwarancji, służących do naprawy, w 
celach przekalibrowania przyrządów do 
kontroli i nadzoru w obiektach 
przemysłowych lub ponownego użycia,
aktualizacji funkcjonalności lub 
zwiększenia potencjału następującego 
sprzętu:
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Or. en

Uzasadnienie

Wyłączenia dotyczące wymiany elementów „nieprzeznaczonych do sprzedaży” są konieczne w 
celu wydłużenia okresu przydatności sprzętu do użycia oraz utrzymania jego dokładności 
poprzez przekalibrowanie.

Poprawka 190
Chris Davies

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4 – litera aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) sprzęt biznesowy, którego części 
zostały odzyskane ze sprzętu 
wprowadzonego do obrotu przed dniem 1 
lipca 2006 r., a ponowne użycie 
odzyskanych części jest monitorowane i 
sprawdzane, proces ponownego użycia 
może być weryfikowany na podstawie 
zalecanych standardów, a konsumenci są 
wyraźnie informowani o fakcie 
ponownego użycia części. Niniejsze 
wyłączenie będzie obowiązywać przez 10 
lat od chwili wejścia dyrektywy w życie.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu zagwarantowanie, aby producenci, w szczególności urządzeń 
drukujących i kopiujących, mogli zbierać części swoich starych urządzeń i ponownie je 
wykorzystywać w nowych. W wielu przypadkach większość części w tych urządzeniach jest 
praktycznie w ogólnie niezużyta podczas normalnej eksploatacji i w celach ponownego użycia 
sprawdzą się tak dobrze jak nowe części.
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Poprawka 191
Esther de Lange, Judith A. Merkies, Gerben-Jan Gerbrandy, Peter van Dalen, Kartika 
Tamara Liotard, Ria Oomen-Ruijten

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Ustępu 1 nie stosuje się do ponownego 
użycia części zamiennych odzyskanych z 
EEE wprowadzonego do obrotu przed 
dniem 1 lipca 2006 r. w sprzęcie 
wprowadzonym do obrotu po dniu 1 lipca 
2016 r., pod warunkiem że ponowne 
wykorzystanie odbywa się w zamkniętym 
systemie handlowym przyjmowania 
zwrotów, podlegającym kontroli, a 
konsument został powiadomiony o 
zastosowaniu części przeznaczonych do 
ponownego użycia.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić wydajność zasobów, UE musi nadal promować ponowne użytkowanie 
produktów. Przedwczesne pozbywanie się, niszczenie lub zastępowanie sprawnie 
funkcjonujących i nadających się do ponownego użycia części zamiennych, z powodu faktu, iż 
zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 1 lipca 2006 r. i niezgodności z wymogami 
dyrektywy RoHS, spowodowałoby niepotrzebne obciążenie środowiska. Nie doprowadzając 
do tego, tymczasowe wyłączenie spowoduje likwidację całego sprzętu, w tym większości części 
spełniających wymogi określone w dyrektywie RoHS. Ponieważ ponowne użycie odbywa się w 
zamkniętym systemie przyjmowania zwrotów, końcowy etap wycofania z eksploatacji tych 
części będzie w sposób właściwy kontrolowany i zarządzany.

Poprawka 192
Bogusław Sonik

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Ustęp 1 nie stosuje się do aktywnych 
wyrobów medycznych do implantacji. Do 
roku 2020 Komisja dokona przeglądu 

skreślony
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wyłączenia aktywnych wyrobów 
medycznych do implantacji pod kątem 
propozycji objęcia ich zakresem 
dyrektywy.

Or. pl

Uzasadnienie

Fragmenty tego punktu ze względu na przejrzystość tekstu dyrektywy zostały przesunięte do 
załącznika IIIa, który mówi o sprzętach podlegających wyłączeniu z zakresu dyrektywy. 

Poprawka 193
Chris Davies

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Ustęp 1 nie stosuje się do aktywnych 
wyrobów medycznych do implantacji. Do 
roku 2020 Komisja dokona przeglądu 
wyłączenia aktywnych wyrobów 
medycznych do implantacji pod kątem 
propozycji objęcia ich zakresem 
dyrektywy.

5. Ustęp 1 nie stosuje się do aktywnych 
wyrobów medycznych do implantacji. Do 
roku 2020 Komisja dokona przeglądu 
wyłączenia aktywnych wyrobów 
medycznych do implantacji pod kątem 
oceny dostępności innych bezpiecznych i 
niezawodnych wyrobów w oparciu o 
zalecenia naukowe i techniczne oraz
propozycji objęcia ich zakresem 
dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu zagwarantowanie, że nie wystąpi konflikt dotyczący potrzeby 
zapewnienia dostępności aktywnych wyrobów medycznych do implantacji.
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Poprawka 194
Jill Evans

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Ustępu 1a nie stosuje się do części 
zamiennych służących do naprawy, 
ponownego użycia, aktualizacji 
funkcjonalności lub zwiększenia
potencjału następującego sprzętu:
a) EEE wprowadzonego do obrotu przed 
dniem [...*],
b) EEE, który korzysta z wyłączenia i 
został wprowadzony do obrotu przed datą 
wygaśnięcia wymienionego wyłączenia.
* wstawić datę 42 miesiące po wejściu w 
życie.

Or. en

(Zastąpienie poprawki 32)

Uzasadnienie

Wyłączenie dotyczące przewodów, materiałów eksploatacyjnych, osprzętu i części zamiennych 
do EEE wprowadzonego do obrotu przed wejściem w życie nowych ograniczeń lub do EEE, 
który korzysta z wyłączenia i został wprowadzony do obrotu przed wygaśnięciem tego 
wyłączenia, należy stosować analogicznie do nowych ograniczeń.

Poprawka 195
Jill Evans

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Ustępu 1 nie stosuje się do zastosowań 
wymienionych w załączniku V i VI.

6. Ustępu 1 i ust.1 lit.a nie stosuje się do 
zastosowań wymienionych w załączniku 
V, VI i VIa.

Or. en
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(Korekta omyłki, zastąpienie poprawki 33. Niniejsza poprawka łączy się z poprawkami do art. 
2 ust. 1 i art. 4 ust. 1a, załącznika I i załącznika VIa)

Uzasadnienie

Wprowadzenie otwartego zakresu wymaga oddzielnego załącznika w celu uwzględnienia 
zastosowań wyłączonych z zakazu w art. 4 ust. 1 w przypadku EEE, który dotychczas nie 
wchodził w zakres dyrektywy RoHS, gdyż nie zalicza się do żadnej z pierwszych dziesięciu 
kategorii. Musi istnieć możliwość wyłączeń w stosunku do nowych ograniczeń 
zaproponowanych w ust. 1.

Poprawka 196
Bogusław Sonik

Wniosek w sprawie dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Ustępu 1 nie stosuje się do zastosowań 
wymienionych w załączniku V i VI.

6. Ustępu 1 nie stosuje się do zastosowań 
wymienionych w załączniku V.

Or. pl

Uzasadnienie

Załącznik VI został włączony do załącznika V. Niezasadne jest utrzymanie oddzielnej listy 
wyjątków tylko dla sprzętu medycznego i nadzoru i kontroli, co może powodować zamieszanie 
wśród producentów z zaliczeniem sprzętu do danej grupy. Zmianę tą uzasadnia również 
wprowadzenie typów wyjątków w art. 5 ust. 1 lit. b) i 5 ust. lit. bb) oraz zmiana w art. 2 ust. 1 
wprowadzającą otwarty zakres dyrektywy.


