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Изменение 197
Chris Davies

Предложение за директива
Член 4 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Когато има неприемлив риск за 
човешкото здраве или за околната 
среда, който произтича от 
използването на определени 
вещества, по-специално на 
изброените в приложение ІІІ 
вещества, и за чието намаляване са 
необходими мерки в цялата Общност, 
списъкът на забранените вещества в 
приложение ІV се преразглежда по 
метод, основаващ се на процедурата 
по членове 69—72 от Регламент (ЕО) 
№ 1907/2006.

7. Комисията трябва да промени 
списъка на забранените вещества в 
приложение ІV, ако се счита, че 
присъствието на дадено вещество в 
ОЕЕО води до риск за човешкото 
здраве или околната среда, което се 
дължи на опасните свойства на 
веществото, което не е 
контролирано в достатъчна степен и 
за което е необходимо да се намери 
решение на равнище ЕС. 

Споменатите мерки, предназначени 
за изменение на несъществени 
елементи от настоящата директива, 
се приемат съгласно процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 18, параграф 2.

Оценяването на веществата с оглед 
на бъдещи ограничения, както и 
освобождаванията съгласно 
настоящата директива: 
- се основават на солидни научни 
познания;
- включват въздействието на 
алтернативи, и 

- отчитат:

а) социално-икономическите 
съображения, и

б) наличието и надеждността на 
алтернативи.

Методологията за оценяване на 
ограниченията и освобождаването 



PE439.897v01-00 4/124 AM\809039BG.doc

BG

във връзка с веществата отчита 
положителните и отрицателните 
въздействия върху човешкото здраве и 
безопасността на веществата и 
потенциалните им алтернативи, във 
връзка с: 

- всички съответни етапи на 
жизнения цикъл, включително 
възможностите в края на жизнения 
цикъл за повторна употреба, 
рециклиране и третиране на ОЕЕО;

- неконтролирано или дифузно 
разпръскване в околната среда, и

- излагане на работниците и 
околната среда на тези вещества.

Добавянето на нови вещества в 
приложение ІV се разглежда след 
представянето на досие от 
Комисията или държава-членка, и 
след консултация с:

- комитета, създаден съгласно член 18 
от Директива 2006/12/EО;

- Комитета за оценка на риска към 
Европейската агенция по 
химикалите, създаден съгласно 
Регламент 1907/2006;

, - заинтересованите страни, 
включително икономическите 
оператори, собственици на заводи за 
рециклиране и за третиране, 
екологични организации и сдружения 
на служители и потребители.

Досието се позовава на всеки един 
доклад за безопасност на химично 
вещество или оценка на риска, 
представен съгласно Регламент (EО) 
№ 1907/2006, и всяка съответна 
оценка на риска, представена за 
целите на други регламенти или 
директиви на ЕС.
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Or. en

Обосновка

Необходимо е бъдещите ограничения и освобождавания съгласно директивата за 
ограничението на опасните вещества да се основават на всеобхватна оценка, като 
специално се вземат предвид последните научни доказателства.  Изменението има за 
цел да гарантира, че критериите и процедурата на процеса на оценяване са ясни и 
недвусмислени.

Изменение198
Bogusław Sonik

Предложение за директива
Член 4 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Когато има неприемлив риск за 
човешкото здраве или за околната 
среда, който произтича от 
използването на определени 
вещества, по-специално на 
изброените в приложение ІІІ 
вещества, и за чието намаляване са 
необходими мерки в цялата Общност, 
списъкът на забранените вещества в 
приложение ІV се преразглежда по 
метод, основаващ се на процедурата 
по членове 69—72 от Регламент (ЕО) 
№ 1907/2006. Споменатите мерки, 
предназначени за изменение на 
несъществени елементи от настоящата 
директива, се приемат съгласно 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 18, параграф 2.

7. Комисията, като отчита принципа 
на предпазните мерки, преразглежда 
и изменя списъка на забранените 
вещества в приложение ІV, ако се 
счита, че дадено вещество, 
съдържащо се в ЕЕО, или 
отпадъчните продукти от него са 
вредни за екологосъобразното 
оползотворяване и обезвреждане на 
отпадъчното електрическо и 
електронно оборудване, или че то има 
отрицателно въздействие върху 
човешкото здраве или околната среда 
по време на употребата или 
третирането на отпадъци от ЕЕО. 
За тази цел Комисията приема 
методология за преразглеждане и 
изменение на приложение ІV, като 
специално отчита дали веществото:
а) би могло да има отрицателно 
въздействие върху възможностите за 
подготовка на ЕЕО за повторна 
употреба или за рециклиране на 
материалите от ОЕЕО; 
б) би могло да доведе до 
неконтролирано или дифузно 
разпръскване в околната среда на 
веществото или опасните остатъци 
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от него, или продуктите от 
разграждане по време на
подготовките за повторна употреба, 
рециклиране или друг вид обработване 
на материалите от ОЕЕО;
в) би могло да доведе до неприемливо 
излагане на работниците, които 
участват в събирането или 
третирането на ОЕЕО.
Подобна методология отчита 
необходимостта да бъде осигурена 
съгласуваност с други законодателни 
актове, свързани с химикалите, и по-
специално, Регламент (ЕО) № 
1907/2006 (REACH), като използва 
придобития опит от прилагането на 
подобно законодателство и насоките 
и препоръките на ECHA относно 
списъка на високорисковите 
вещества. 
Добавянето на забранени вещества в 
приложение ІV се разглежда след 
представянето на искане от страна 
на Комисията или държава-членка. 
Споменатите мерки, предназначени за 
изменение на несъществени елементи от 
настоящата директива, се приемат 
съгласно процедурата по регулиране с 
контрол, посочена в член 18, 
параграф 2.

Or. pl

Обосновка

Комисията следва подробни насоки при изготвянето на предложения за изменение на 
приложение ІV, което е най-важното приложение към директивата. Насоките се 
разработват по начин, който да гарантира, на първо място, че се вземат предвид 
пропуските, произтичащи от Регламент (EО) № 1907/2006 (REACH), свързани с 
оценяването на веществата, по-специално по отношение на ОЕЕО, във връзка с 
повторната употреба, рециклирането и неконтролираното разпръскване в околната 
среда.  Когато се предлагат нови вещества за включване в обхвата на директивата, 
Комисията също следва да се основава на препоръките на ECHA относно списъка на 
високорисковите вещества.
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Изменение199
Sergio Berlato

Предложение за директива
Член 4 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Когато има неприемлив риск за 
човешкото здраве или за околната среда, 
който произтича от използването на 
определени вещества, по-специално на 
изброените в приложение ІІІ 
вещества, и за чието намаляване са 
необходими мерки в цялата Общност, 
списъкът на забранените вещества в 
приложение ІV се преразглежда по 
метод, основаващ се на процедурата 
по членове 69—72 от Регламент (ЕО) 
№ 1907/2006. Споменатите мерки, 
предназначени за изменение на 
несъществени елементи от настоящата 
директива, се приемат съгласно 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 18, параграф 2.

7. Когато има неприемлив риск за 
човешкото здраве или за околната среда, 
който произтича от вещество по време 
на рециклирането, 
оползотворяването или 
обезвреждането на електрическо и 
електронно оборудване, Комисията 
може, като надлежно взема предвид 
становището на Комитета за оценка 
на риска на Европейската агенция по 
химикалите (ECHA), да преразгледа 
списъка със забранените вещества в 
приложение IV въз основа на метод, 
включващ следните критерии:

а) доказателства, че 
съществуващите мерки не са 
достатъчни за упражняване на 
подходящ контрол на риска, 
произтичащ от веществото, ако то е 
налично в отпадъчно електрическо и 
електронно оборудване;
б) информация относно рисковете за 
здравето на човека и за околната 
среда, свързани с производството, 
употребата и обезвреждането на 
алтернативите;
в) сравнителна оценка на веществото 
и предложените алтернативи;
г) обосновка, че действието е 
необходимо на равнище ЕС и че 
ограничението е най-подходящата 
мярка предвид това, че е  ефикасна, 
практична и подлежи на контрол; и
д) степента, в която рискът, 
произтичащ от дадено вещество в 
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отпадъчно електрическо и 
електронно оборудване, надхвърля 
ползите за безопасността на 
потребителите.
Комисията използва същия метод, 
mutatis mutandis, за да извади дадено 
вещество от списъка със забранени 
вещества в приложение IV.
Преди да измени приложение IV, 
Комисията провежда консултации, 
inter alia, с производителите на 
вещества, използвани в електрическо 
и електронно оборудване, 
производителите на електрическо и 
електронно оборудване, предприятия 
за рециклиране на такова оборудване, 
оператори на съоръжения за 
обработка на отпадъци, 
природозащитни организации и 
сдружения на потребители. 
Комисията публикува на своя уебсайт 
всички предложения и основанията за 
тях и дава възможност на всички 
заинтересовани страни да 
коментират. Комисията взема 
предвид получените становища, като 
ги предава също така на комитета, 
посочен в член 18. 
Споменатите мерки, предназначени за 
изменение на несъществени елементи от 
настоящата директива, се приемат 
съгласно процедурата по регулиране с 
контрол, посочена в член 18, 
параграф 2.

Or. it

Обосновка

С настоящото изменение законодателят предоставя ясни политически насоки на 
Комисията за разработване на метод за преразглеждане на приложение IV. Методът 
следва да се основава на риска и да взема предвид научните доказателства както 
относно веществата, включени в приложение IV, така и относно техните 
алтернативи. 
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Изменение 200
Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 4 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Когато има неприемлив риск за 
човешкото здраве или за околната среда, 
който произтича от използването на 
определени вещества, по-специално на 
изброените в приложение ІІІ 
вещества, и за чието намаляване са 
необходими мерки в цялата Общност, 
списъкът на забранените вещества в 
приложение ІV се преразглежда по 
метод, основаващ се
на процедурата по членове 69—72 от 
Регламент (ЕО) № 1907/2006.
Споменатите мерки, предназначени за 
изменение на несъществени елементи от 
настоящата директива, се приемат 
съгласно процедурата по регулиране с 
контрол, посочена в член 18, 
параграф 2.

7. Когато има неприемлив риск за 
човешкото здраве или за околната среда, 
който произтича от дадено вещество по 
време на рециклирането, 
оползотворяването или 
обезвреждането на отпадъчно 
електрическо и електронно 
оборудване, Комисията може, като 
отчита становището на Комитета 
за оценка на риска и Комитета за 
социално-икономически анализ към 
Европейската агенция по 
химикалите, да преразгледа списъка 
на забранените вещества в 
приложение ІV въз основа на 
методология, съдържаща всеки един 
от следните критерии:

1. доказателство, че съществуващите 
мерки не са достатъчни за адекватен 
контрол на риска, който възниква 
поради присъствието на веществото 
в отпадъчното електрическо и 
електронно оборудване;
2. информация относно рисковете за 
човешкото здраве и околната среда, 
свързани с производството, 
използването и обезвреждането на 
алтернативите;
3. сравнителна оценка на веществото 
и предложената/ите алтернатива/и;
4. обосновка за това, че се изисква 
действие на територията на ЕС и че 
налагането на ограничение е най-
подходящата мярка, като се отчита 
неговата ефективност, практичност 
и възможността за наблюдение;
5. степента, в която рискът от 
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дадено вещество в отпадъчно 
електрическо и електронно 
оборудване се надвишава от ползите, 
които то носи за безопасността на 
потребителите.
Комисията използва същата 
методология mutatis mutandis с цел 
премахване на дадено вещество от 
списъка на забранените вещества в 
приложение ІV. Преди приложение ІV 
да бъде изменено, Комисията, наред с 
другото, се консултира с 
производители на вещества, 
използвани в електрическо и 
електронно оборудване, 
производители на електрическо и 
електронно оборудване, собственици 
на заводи за рециклиране и за 
третиране, екологични организации, 
сдружения на работници и 
потребители. Поради тази причина 
Комисията публикува на своята 
интернет страница всички 
предложения и обосновки и 
предоставя възможност за коментар 
на всички заинтересовани страни. 
Комисията взема предвид получените 
мнения, които тя трябва също така 
да препрати към посочения в член 18 
комитет.  
Споменатите мерки, предназначени за 
изменение на несъществени елементи от 
настоящата директива, се приемат 
съгласно процедурата по регулиране с 
контрол, посочена в член 18, 
параграф 2.

Or. en

Обосновка

С настоящото изменение законодателят предоставя на Комисията ясна политическа 
насока за разработването на методология за преразглеждането на приложение ІV.
Методологията следва да бъде основана на риска и да отчита научните 
доказателства както за веществото, предложено за включване в приложение ІV, 
така и за неговите алтернативи.
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Изменение 201
Christofer Fjellner

Предложение за директива
Член 4 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Когато има неприемлив риск за 
човешкото здраве или за околната среда, 
който произтича от използването на 
определени вещества, по-специално на 
изброените в приложение ІІІ вещества, 
и за чието намаляване са необходими 
мерки в цялата Общност, списъкът на 
забранените вещества в приложение ІV 
се преразглежда по метод, основаващ 
се на процедурата по членове 69—72 
от Регламент (ЕО) № 1907/2006.

7. Когато има неприемлив риск за 
човешкото здраве или за околната среда, 
който произтича от използването на 
определени вещества, по-специално на 
изброените в приложение ІІІ вещества, 
и за чието намаляване са необходими 
мерки в цялата Общност, списъкът на 
забранените вещества в приложение ІV 
се преразглежда съгласно 
методологията, установена в членове 
69—72 от Регламент (ЕО) № 1907/2006.

По-специално, методологията за 
оценяване на вещества за целите на 
настоящата директива се основава 
на солидни научни познания, 
представителни и надеждни данни и 
на всеки един доклад за безопасност 
на химично вещество или оценка на 
риска, представени съгласно 
Регламент (EО) № 1907/2006. Тази 
методология включва, наред с 
другото, оценка на въздействието на 
алтернативите и отчита:

а) социално-икономическите 
въздействия,

б) наличието и надеждността на 
алтернативи,

в) положителните и отрицателните 
въздействия върху човешкото здраве и 
безопасността на веществата и 
потенциалните им алтернативи, във 
връзка с: 

- всички съответни етапи на 
жизнения цикъл, включително 
възможностите в края на жизнения 
цикъл за повторна употреба, 
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рециклиране и третиране на ОЕЕО;

- неконтролирано или дифузно 
разпръскване в околната среда, и

- излагане на работниците и 
околната среда на тези вещества.

С цел допринасяне за по-високо 
равнище на защита на човешкото 
здраве и околната среда, 
методологията се съгласува с други 
законодателни актове в областта на 
химикалите, по-специално Регламент 
EО) 1907/2006 (REACH) и опита, 
придобит от прилагането на такова 
законодателство.

Or. en

Обосновка

С цел да се избегнат отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото 
здраве, е важно предварително да се оценят последиците от постепенното 
прекратяване на употребата. Регламентът REACH осигурява методология за 
ограничаване на веществата, която следва да се прилага също и за директивата за 
ограничението на опасните вещества. Изменението изтъква определени аспекти, 
които трябва да бъдат оценени, преди да бъде взето решението за изменение на 
приложение ІV към директивата за ограничението на опасните вещества. То също 
отчита специалната стойност на директивата за ограничението на опасните 
вещества във връзка с допълнителния фокус върху етапа на отпадъците от ЕЕО. 
Трябва да се гарантира, че алтернативите няма да доведат до непредвидено 
отрицателно въздействие.

Изменение 202
Oreste Rossi

Предложение за директива
Член 4 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Когато има неприемлив риск за 
човешкото здраве или за околната среда, 
който произтича от използването на 
определени вещества, по-специално на 
изброените в приложение ІІІ вещества, 

7. Когато има неприемлив риск за 
човешкото здраве или за околната среда, 
който произтича от използването на 
определени вещества, по-специално на 
изброените в приложение ІІІ вещества, 
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и за чието намаляване са необходими 
мерки в цялата Общност, списъкът на 
забранените вещества в приложение ІV 
се преразглежда по метод, основаващ се 
на процедурата по членове 69—72 от 
Регламент (ЕО) № 1907/2006. 
Споменатите мерки, предназначени 
за изменение на несъществени 
елементи от настоящата директива, 
се приемат съгласно процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 18, параграф 2.

и за чието намаляване са необходими 
мерки в цялата Общност, списъкът на 
забранените вещества в приложение ІV 
се преразглежда по метод, основаващ се 
на процедурата по членове 69—72 от 
Регламент (ЕО) № 1907/2006.
Оценяването на веществата с оглед 
на бъдещи ограничения, както и 
освобождаването съгласно 
настоящата директива:

- се основават на солидни научни 
познания;
- включват въздействието на 
алтернативи, и
- отчитат:
а) социално-икономическите 
съображения,
б) наличието и надеждността на 
алтернативи.
Методологията за оценяване на 
ограниченията и освобождаването 
във връзка с веществата отчита, по-
специално, положителните и 
отрицателните въздействия върху 
човешкото здраве и безопасността на 
веществата и потенциалните им 
алтернативи, във връзка с:
- всички съответни етапи на 
жизнения цикъл, включително 
възможностите в края на жизнения 
цикъл за повторна употреба, 
рециклиране и третиране на ОЕЕО;
- неконтролирано или дифузно 
разпръскване в околната среда;
- излагане на работниците и 
околната среда на тези вещества.
Подобна методология осигурява във 
възможно най-голяма степен 
съгласуваност с други законодателни 
актове в областта на химикалите, 
по-специално Регламент EО) 
1907/2006 (REACH) и опита, 
придобит от прилагането на такова 
законодателство. По-специално се 
прави позоваване на всеки един доклад 
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за безопасност на химично вещество 
или оценка на риска.

Or. en

Обосновка

Критериите, прилагани в настоящия процес на оценяване, следва да бъдат възможно 
най-прецизни и недвусмислени, за да гарантират, че допълнителните ограничения на 
веществата в бъдеще ще бъдат адекватно обосновани.

Изменение 203
Julie Girling

Предложение за директива
Член 4 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Когато има неприемлив риск за 
човешкото здраве или за околната среда, 
който произтича от използването на 
определени вещества, по-специално на 
изброените в приложение ІІІ вещества, 
и за чието намаляване са необходими 
мерки в цялата Общност, списъкът на 
забранените вещества в приложение ІV 
се преразглежда по метод, основаващ се 
на процедурата по членове 69—72 от 
Регламент (ЕО) № 1907/2006. 

7. Когато има неприемлив риск за 
човешкото здраве или за околната среда, 
който произтича от използването на 
определени вещества, по-специално на 
изброените в приложение ІІІ вещества, 
и за чието намаляване са необходими 
мерки в цялата Общност, списъкът на 
забранените вещества в приложение ІV 
се преразглежда по метод, основаващ се 
на процедурата по членове 69—72 от 
Регламент (ЕО) № 1907/2006.

Споменатите мерки, предназначени за 
изменение на несъществени елементи от 
настоящата директива, се приемат 
съгласно процедурата по регулиране с 
контрол, посочена в член 18, 
параграф 2.

Оценяването на веществата с оглед 
на бъдещи ограничения, както и 
освобождаването съгласно 
настоящата директива:

- се основават на солидни научни 
познания;
- включват въздействието на 
алтернативи,
- отчитат:
а) социално-икономическите 
съображения,
б) наличието и надеждността на 
алтернативи.
Методологията за оценяване на 
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ограниченията и освобождаването 
във връзка с веществата отчита, по-
специално, положителните и 
отрицателните въздействия върху 
човешкото здраве и безопасността на 
веществата и потенциалните им 
алтернативи, във връзка с:
- всички съответни етапи на 
жизнения цикъл, включително 
възможностите в края на жизнения 
цикъл за повторна употреба, 
рециклиране и третиране на ОЕЕО;
- неконтролирано или дифузно 
разпръскване в околната среда;
- излагане на работниците и 
околната среда на тези вещества.
Подобна методология осигурява във 
възможно най-голяма степен 
съгласуваност с други законодателни 
актове в областта на химикалите, 
по-специално Регламент EО) 
1907/2006 (REACH) и опита, 
придобит от прилагането на такова 
законодателство. По-специално се 
прави позоваване на всеки един доклад 
за безопасност на химично вещество 
или оценка на риска. 

Or. en

Обосновка

Необходимо е бъдещите ограничения на вещества и освобождаване съгласно 
директивата за ограничение на опасните вещества да се основават на научна оценка.
Критериите, които ще се прилагат в този процес на оценяване, следва да бъдат 
възможно най-прецизни и недвусмислени, за да гарантират, че допълнителните 
ограничения на веществата в бъдеще ще бъдат адекватно обосновани. Трябва да се 
гарантира, че алтернативата няма да доведе до непредвидено отрицателно 
въздействие.
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Изменение 204
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Предложение за директива
Член 4 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Когато има неприемлив риск за 
човешкото здраве или за околната среда, 
който произтича от използването на 
определени вещества, по-специално на 
изброените в приложение ІІІ вещества, 
и за чието намаляване са необходими 
мерки в цялата Общност, списъкът на 
забранените вещества в приложение ІV 
се преразглежда по метод, основаващ 
се на процедурата по членове 69—72 от 
Регламент (ЕО) № 1907/2006.
Споменатите мерки, предназначени 
за изменение на несъществени 
елементи от настоящата директива, 
се приемат съгласно процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 18, параграф 2.

7. Когато има неприемлив риск за 
човешкото здраве или за околната среда, 
който произтича от използването на 
определени вещества, по-специално на 
изброените в приложение ІІІ вещества, 
и за чието намаляване са необходими 
мерки в цялата Общност, списъкът на 
забранените вещества в приложение ІV 
се преразглежда в съответствие с 
процедурата по членове 69—73 от 
Регламент (ЕО) № 1907/2006.

От съществено значение е оценката 
на тези вещества да се основава на 
представителни и надеждни научни 
данни, които измерват техните 
съществуващи и възможни 
положителни и отрицателни 
въздействия. Методът трябва, наред 
с другото, да включва оценка на 
въздействието на алтернативите 
(наличност и приложимост) и да 
взема предвид екологичните и 
научните аспекти, както и 
икономическите и социалните 
аспекти по цялата 
продължителност на жизнения 
цикъл на продукта.
За да допринесе за високо равнище на 
защита на здравето на човека и на 
опазване на околната среда, този 
метод е в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 1907/2006.
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от 
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настоящата директива, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 18, параграф 2.

Or. fr

Обосновка

За да се избегнат вредни въздействия върху околната среда и здравето на човека, 
свързани със забраната на някои вещества, е важно последиците от подобна мярка да 
се оценят предварително. Директива REACH предвижда процедура за ограничаване на 
употребата на някои химически вещества, която има отношение и трябва да се 
прилага и към Директивата за ограничението на опасните вещества. 

Изменение 205
Åsa Westlund

Предложение за директива
Член 4 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Когато има неприемлив риск за 
човешкото здраве или за околната среда, 
който произтича от използването на 
определени вещества, по-специално на 
изброените в приложение ІІІ вещества, 
и за чието намаляване са необходими 
мерки в цялата Общност, списъкът на 
забранените вещества в приложение ІV 
се преразглежда по метод, основаващ се 
на процедурата по членове 69—72 от 
Регламент (ЕО) № 1907/2006. 

7. Когато има риск за човешкото здраве 
или за околната среда, който произтича 
от използването на определени 
вещества, по-специално на изброените в 
приложение ІІІ вещества, и за чието 
намаляване са необходими мерки в 
цялата Общност, списъкът на 
забранените вещества в приложение ІV 
се преразглежда по метод, основаващ се 
на процедурата по членове 69—72 от 
Регламент (ЕО) № 1907/2006. 

Or. sv

Обосновка

Определението "неприемлив риск за човешкото здраве или за околната среда" 
подсказва резултата от оценката, вместо изходната точка за подобна оценка.
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Изменение 206
Frédérique Ries

Предложение за директива
Член 4 – параграф 7 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Вследствие на нови препоръки за 
включването на вещества в 
приложение XIV към Регламент (EО) 
№ 1907/2006, Комисията предлага 
добавянето на тези вещества в 
приложение III.

Or. en

Обосновка

Приоритетният преглед съгласно приложение ІІІ следва да бъде ясно свързан със 
специфичните критерии, въз основа на списъка на кандидатите и препоръката за 
включване на дадено вещество в приложение XIV към Регламент 1907/2006.

Изменение 207
Christofer Fjellner

Предложение за директива
Член 4 - параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Преди приложение ІV да бъде 
изменено, се провежда консултация 
със заинтересованите страни, по-
специално производителите на 
електрическо и електронно 
оборудване, включително МСП, 
производители на вещества, 
използвани електрическо и
електронно оборудване, и 
природозащитни организации и 
организации за защита на 
потребителите.  
За тази цел се създава консултативен 
форум. Поради тази причина 
Комисията публикува на своята 
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интернет страница всички 
предложения и обосновки и 
предоставя възможност на всички 
заинтересовани страни да правят 
забележки по тях.
Комисията публикува всички 
получени забележки и ги взема 
предвид в своите действия.

Or. en

Обосновка

Before substance restrictions are established, it is important to gather all information, data 
and comments available. A transparent preparatory process is also necessary due to Better 
Regulation principles. A Consultation Forum already exists under Directive 2009/125 EC on 
Eco Design, which covers the products that also fall in the RoHS scope, and can serve as a 
model for the consultation process under RoHS. The Commission states in recital 9 that Eco 
Design requirements can also be covered by the RoHS Directive. The Eco Design Directive 
foresees a stakeholder consultation mechanism, but RoHS does not yet do so.

Изменение 208
Bogusław Sonik

Предложение за директива
Член 4 – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Комисията установява подробни 
правила относно вземането на проби, 
проверките на електронно оборудване 
и доказването на съответствие с 
максималните допустими 
стойности, посочени в член 4, 
параграф 2, като се отчитат най-
вече възможностите на МСП.

Or. pl

Обосновка

Директивата за ограничението на опасните вещества не се позовава на никакви 
правила, което създава голямо затруднение за производителите да посрещат 
изискванията на органите за наблюдение на пазара в други държави-членки. Това води 
до големи разходи. Ако Комисията установи правила за това по какъв начин 
държавите-членки да гарантират съответствие с директивата, това би спомогнало 
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да се избегнат неоправдани разходи и необходимостта от взаимно признаване на 
резултатите от изпитванията от страна на органите за наблюдение.

Изменение 209
Bogusław Sonik

Предложение за директива
Член 4 – параграф 7 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7б. Комисията установява стандарт 
за определяне на декларация за 
образцови материали за материали, 
компоненти и части от ЕЕО. Тази 
декларация съдържа подробности 
относно концентрацията на 
регламентирани вещества, 
самоличността на лицето, което 
издава декларацията, 
освобождаванията, които се 
прилагат за компонентите или 
частите от ЕЕО, и други области, 
определени от Комисията.

Or. pl

Обосновка

Разходите за МСП във връзка с изготвянето на техническа документация и за 
сертифицирането на резултати от изпитвания за съответствие с директивата за 
ограничаването на опасните вещества са изключително високи. В никакъв случай не 
бива изискванията за докладване да налагат твърде голяма тежест върху МСП в 
период на криза. Поради тази причина се предлага заместващ документ, така че за 
МСП да се предостави презумпция за съответствие с разпоредбите на директивата.
Важно е органите на държавите-членки за наблюдение да приемат, че този документ 
представлява техническа документация.
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Изменение 210
Jill Evans

Предложение за директива
Член 5 - параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За да адаптира приложенията към 
научно-техническия прогрес, Комисията 
приема следните мерки:

1. За да позволи адаптирането на 
приложения V, VI и VIa към научно-
техническия прогрес, Комисията 
приема, посредством делегирани 
актове в съответствие с член 18, 
мерки, които:

Or. en

(Свързано със замяната на бившата „процедура по регулиране с контрол“ с новата 
процедура на делегирани актове съгласно член 290 от Договора за функционирането 

на Европейския съюз.)

Обосновка

На Комисията следва да бъде делегирано правомощие да взема решения единствено 
относно определени приложения, които обхващат освобождаване (приложения V, VI 
и VIa).

Изменение 211
Bogusław Sonik

Предложение за директива
Член 5 - параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За да адаптира приложенията към 
научно-техническия прогрес, Комисията 
приема следните мерки:

1. За да адаптира приложенията към 
научно-техническия прогрес и във 
връзка с критериите, посочени в член 
4, параграф 7, по-специално 
екологосъобразното оползотворяване 
и обезвреждане на  отпадъците от 
електрическо и електронно 
оборудване, Комисията приема следните 
мерки:

Or. pl
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Обосновка

Изменението изяснява отговорностите на Комисията по отношение на адаптацията 
на приложенията към научно-техническия прогрес. Комисията трябва да взема 
решение при пълно познаване на фактите и с необходимата предпазливост, по-
специално по отношение на процедурата за освобождаване, за да се избегнат 
всякакви противоречия със законодателството за REACH и да се поддържат 
установените амбициозни цели в областта на околната среда.

Изменение 212
Bogusław Sonik

Предложение за директива
Член 5 - параграф 1 - буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) всякакви необходими  изменения на 
приложение ІІ;

заличава се

Or. pl

Обосновка

Настоящото изменение се стреми да придаде на директивата по-последователна 
структура. Настоящата точка е напълно включена в предложения нов текст на член 
5, параграф 1.

Изменение 213
Oreste Rossi

Предложение за директива
Член 5 - параграф 1 - буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) установяват равнището на 
максимални допустими стойности на 
концентрация за всяко вещество, 
включено в списъка в приложение ІV,

Or. en
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Обосновка

Както и в действащата директива за ограничението на опасните вещества, 
необходимо е да се установят максимални допустими стойности на концентрация за 
всяко ново вещество, за което се прилага ограничение.

Изменение 214
Bogusław Sonik

Предложение за директива
Член 5 - параграф 1 - буква б - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) включване  на материали и 
компоненти от ЕЕО  в приложения V и 
VІ, когато е изпълнено едно от следните 
условия:

б) включване  на материали и 
компоненти от ЕЕО от вид А в 
приложение V, когато е изпълнено 
едно от следните условия:

Or. pl

Обосновка

Главната цел на настоящото изменение е да се направи разлика между 
освобождаванията въз основа на техния вид. Освобождаванията от вид А обхващат 
случаите, в които съществува заместител, който обаче не може да бъде използван 
поради технически ограничения, свързани с производството. Освобождаванията от 
вид Б обхващат научни проблеми и липса на заместители със същите физико-
химически свойства, които могат да изпълняват същата функция. Настоящото 
изменение отбелязва факта, че с оглед изпълнение на изискванията на директивата, е 
по-лесно да се правят промени в методите на производство, отколкото промени, 
които изискват изследване на нови материали.

Изменение 215
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Предложение за директива
Член 5 - параграф 1 - буква б) - второ тире

Текст, предложен от Комисията Изменение

- не са осигурени надеждни 
заместители,

- не са осигурени надеждни 
заместители. Комисията проявява 
предпазливост по отношение на 
случаи, когато монополно положение 
или ограничения на правата върху 
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интелектуалната собственост са 
възможната основна причина за 
недостатъчното наличие на 
заместители. Съответното 
проучване за оценка на заявки за 
освобождаване следва да разглежда 
подобни случаи и следва да се 
представят препоръки за начина, по 
който се подхожда към случая, с оглед 
на по-широкото разпространение на 
даден заместител. 

Or. en

Обосновка

Ограничения във връзка с права върху интелектуалната собственост и монополни 
положения във връзка със заместители или нови проектни варианти могат да 
въздействат на съображенията относно наличието като част от процеса на 
освобождаване. Ако се предостави освобождаване въз основа на недостатъчно 
наличие във връзка с подобни ограничения, свързани с права върху интелектуалната 
собственост или монополни положения, това следва да бъде ясно подчертано в 
съответната оценка. Следва да бъдат отправени препоръки за промяна на 
положението, с оглед на предоставянето на стимули за разпространението на 
иновации.

Изменение 216
Åsa Westlund

Предложение за директива
Член 5 - параграф 1 - буква б - трето тире

Текст, предложен от Комисията Изменение

- отрицателното влияние върху околната 
среда, здравето, безопасността на 
потребителите и социално-
икономическите въздействия , 
причинени от замяната, има вероятност 
да надвишат ползите за околната 
среда, здравето и/или безопасността 
на потребителите и социално-
икономическите ползи от тази 
замяна ;

- отрицателното влияние върху околната 
среда, здравето, безопасността на 
потребителите и социално-
икономическите въздействия , 
причинени от замяната, има вероятност 
да надвишат безопасността за
околната среда, здравето или
потребителите от тази замяна ;

Or. sv
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Изменение 217
Bogusław Sonik

Предложение за директива
Член 5 - параграф 1 - буква б - тире 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

тяхното отстраняване или замяна 
посредством промени в проектирането
или чрез  материали и компоненти, 
които не изискват никакви материали 
или вещества, посочени в член 4, 
параграф 1 , е технически или научно 
неосъществимо, не са осигурени 
надеждни заместители,

тяхното отстраняване или замяна 
посредством промени в проектирането
или чрез  материали и компоненти, 
които не изискват никакви материали 
или вещества, посочени в член 4, 
параграф 1 , е технически трудно или 
неосъществимо, не са осигурени 
надеждни заместители,

Or. pl

Обосновка

Главната цел на настоящото изменение е да се направи разлика между 
освобождаванията въз основа на техния вид. Освобождаванията от вид А обхващат 
случаите, в които съществува заместител, който не може да бъде използван поради 
технически ограничения, свързани с производството. Освобождаванията от вид Б 
обхващат научни проблеми и липса на заместители със същите физико-химически 
свойства, които могат да изпълняват същата функция. Настоящото изменение 
отбелязва факта, че с оглед изпълнение на изискванията на директивата, е по-лесно 
да се правят промени в методите на производство, отколкото промени, които 
изискват изследване на нови материали.

Изменение 218
Bogusław Sonik

Предложение за директива
Член 5 - параграф 1 - буква б б (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) включване на материали и 
компоненти от ЕЕО  от вид Б в 
приложение V, когато е изпълнено 
едно от следните условия: 
- тяхното отстраняване или 
заместване посредством промени в 
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проектирането или чрез материали и 
компоненти, които не изискват 
никакви материали или вещества, 
посочени в член 4, параграф 1 , е 
трудно или неосъществимо в научен 
аспект, поради физико-химичните 
свойства на тези елементи или 
заместители;
- не са осигурени надеждни 
заместители.

Or. pl

Обосновка

Изменението, обхващащо член 5, параграф 1, буква бб), представлява част от 
реорганизирането на приложение V. Главната му цел е да установи, че част от вече 
предоставените освобождавания са свързани не с технологичните промени, а с 
физическите свойства на съответните елементи. За да бъде възможна употребата 
на заместители в такива случаи, са необходими значителни основни изследвания с цел 
да се разработят нови материали, които след това да се въведат в производството.
(Настоящото изменение следва да бъде разглеждано във връзка с измененията към 
член 5, параграф 1, буква бб), член 5, параграф 1, член 5, параграф 1, буква вв), член 5, 
параграфи 2 и 2а, и приложения V и VІ.)

Изменение 219
Bogusław Sonik

Предложение за директива
Член 5 - параграф 1 - буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) заличаване на материали и 
компоненти на ЕЕО от приложения V и 
VІ, когато посочените в буква б) 
условия вече не са изпълнени.

в) заличаване на материали и 
компоненти на ЕЕО от вид А от 
приложение V след период от една 
година, когато посочените в буква б) 
условия вече не са изпълнени.

Or. pl

Обосновка

Настоящото изменение цели да гарантира, че единствено освобождавания от вид А 
може да се заличават от приложение V. За да бъдат заличени, освобождавания от 
вид Б трябва първо да бъдат преобразувани във вид А. Едногодишният период на 
забавяне между решението за заличаване на освобождаване от приложението и 
изпълнението на това решение от всички държави-членки е необходим с цел 
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поддържане на производствените потоци и избягване на финансови и инвентарни 
загуби, и натрупване на излишни отпадъци. (Настоящото изменение следва да бъде 
разглеждано във връзка с измененията към член 5, параграф 1, буква бб), член 5, 
параграф 1, член 5, параграф 1, буква вв), член 5, параграфи 2 и 2а, и приложения V и 
VІ.)

Изменение 220
Richard Seeber

Предложение за директива
Член 5 - параграф 1 - алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от настоящата 
директива, се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 18, параграф 2.

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от 
настоящата директива, се 
преразглеждат, като се използва 
методология, основаваща се на 
процеса, установен в членове 69-72 от 
Регламент (ЕО) № 1907/2006. Тези 
мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от настоящата 
директива, се примат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 18, параграф 2.

Or. de

Обосновка

Член 4, параграф 7 вече посочва инструментите на REACH относно ограничаването 
на вещества. Съгласно член 69от регламента REACH обаче те предвиждат 
преразглеждане и на съществуващите ограничения. Поради това инструментите на 
REACH следва да се разглеждат в тяхната цялост, включително по отношение на 
разпоредбите на член 5, параграф 1, буква в). Съгласно тази разпоредба след преглед 
на освобождаванията следва да е възможно те да бъдат заличени.
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Изменение 221
Bogusław Sonik

Предложение за директива
Член 5 - параграф 1 - буква в а (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) преобразуване на освобождавания 
от вид Б в освобождавания от вид А в 
случаи, когато вече не се изпълняват 
условията, посочени в член 5, 
параграф 1, буква бб).

Or. pl

Обосновка

Настоящото изменение включва случаи, когато освобождаванията се прехвърлят от 
областта на основните изследвания в областта на общото прилагане. Когато се 
разработва дадено решение, изискващо наличието на регламентираното вещество или 
елемент, вече не се изпълняват посочените в член 5, параграф 1, буква бб) условия. Въз 
основа на предложение от Комисията, освобождаването се преобразува в 
освобождаване от вид А във връзка с технологичното разпространение.
(Настоящото изменение следва да бъде разглеждано във връзка с измененията към 
член 5, параграф 1, буква бб), член 5, параграф 1, член 5, параграф 1, буква вв), член 5, 
параграфи 2 и 2а, и приложения V и VІ.)

Изменение 222
Jill Evans

Предложение за директива
Член 5 - параграф 1 - алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Споменатите мерки, предназначени за 
изменение на несъществени елементи 
от настоящата директива, се 
приемат съгласно процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 18, параграф 2.

Споменатите мерки се приемат 
индивидуално.

Or. en

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

Обосновка

Понастоящем Комисията слага различни предложения за освобождавания в един 
пакет. По този начин решенията за освобождаване, които в същността си са 
напълно независими едно от друго, се свързват помежду си. За да възразят срещу 
даден случай на освобождаване, Съветът или Парламентът ще трябва да възразят 
срещу всички предложени освобождавания. Тъй като това може да се окаже 
прекалено, то би могло де факто да компрометира правото на законодателя на 
контрол. Решенията за освобождаване и тяхното заличаване следва да се вземат 
индивидуално за всеки отделен случай въз основа на неговите основания.

Изменение 223
Bogusław Sonik

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Мерките, приети съгласно буква б) от 
параграф 1, са с максимален срок на 
действие от четири години и могат да 
бъдат подновявани. Комисията 
своевременно взема решение по всяка 
заявка за подновяване, която е 
подадена не по-късно от 18 месеца 
преди изтичането на дадено право на 
освобождаване.

2. Мерките от вид Б, приети съгласно 
буква б) от параграф 1, се 
преразглеждат на всеки четири 
години. По време на такива прегледи, 
Комисията, въз основа на научно-
техническите доказателства, 
установява дали условията, посочени
в буква б), вече не се изпълняват. Ако 
тези условия все още се изпълняват, 
Комисията подновява 
освобождаването до датата на 
следващото преразглеждане. 
Дружествата или техните 
представители подават заявки за 
нови освобождавания в съответствие 
с член 5а.

Or. pl

Обосновка

W tej poprawce znajdują się ścisłe wymagania dla Komisji odnośnie do postępowania z 
wyjątkami typu „A” włączonymi do załącznika V, dla których obowiązuje 4-letni okres 
pomiędzy przeglądami.. Komisja tylko przeprowadzając przegląd wyjątku może przyjąć 
techniczne i naukowe dowody i stwierdzić, że wyjątek należy wykasować lub wznowić.
Komisja jest również zobowiązana do przeglądu technicznego i naukowego wszystkich 
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wyjątków typu „A” z załącznika V. (poprawka powinna być brana pod uwagę łącznie z 
poprawką (art. 5.1bb; art. 5.1, art. 5.1cc art. 5.2; art. 5.2a oraz załącznikiem V i VI)

Изменение 224
Holger Krahmer

Предложение за директива
Член 5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Мерките, приети съгласно буква б) от 
параграф 1, са с максимален срок на 
действие от четири години и могат 
да бъдат подновявани. Комисията 
своевременно взема решение по всяка 
заявка за подновяване, която е подадена 
не по-късно от 18 месеца преди 
изтичането на дадено право на 
освобождаване.

2. Мерките, приети съгласно буква б) от 
параграф 1, уточняват датата на 
преглед за включването на всеки 
материал и приложение на ЕЕО в 
приложения V и VI за всеки случай 
поотделно. Процедурата за 
уточняване на срока на действие за 
дадено освобождаване отчита по-
специално подходящите срокове, 
необходими за пускането на пазара на 
алтернативи, съдържащи ЕЕО, 
както и техническата 
функционалност и надеждност на 
оборудването. 
Заявката за освобождаване или 
подновяване се представя на 
Комисията не по-късно от 30 месеца 
преди изтичането на дадено право на 
освобождаване.
Комисията взема решение по всяка 
заявка за освобождаване или неговото 
подновяване, която е подадена не по-
късно от 9 месеца след подаването на 
заявката.

В случаите, когато Комисията реши 
да не подновява дадено 
освобождаване, тя публикува 
обосновка и получените забележки.

Or. en

Обосновка

Предложеният от Комисията „универсален подход“,  с който се определя максимален 
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срок за действие от 4 години за всички случаи на освобождаване по директивата за 
ограничението на опасните вещества, е неприложим. Предвид иновационните и 
инвестиционните цикли на ЕЕО с дългосрочни продуктови пътни карти, 
предложените срокове са нереалистични. За всеки случай поотделно следва да се 
определят реалистични и обосновани срокове.

Изменение 225
Chris Davies

Предложение за директива
Член 5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Мерките, приети съгласно буква б) от 
параграф 1, са с максимален срок на 
действие от четири години и могат да 
бъдат подновявани. Комисията 
своевременно взема решение по всяка 
заявка за подновяване, която е подадена 
не по-късно от 18 месеца преди 
изтичането на дадено право на 
освобождаване.

2. Мерките, приети съгласно буква б) от 
параграф 1, могат да бъдат подновявани 
въз основа на отделните случаи и са в 
сила до момента, в който Комисията 
реши да поднови или заличи 
освобождаването в контекста на 
ограничен във времето преглед, при 
положение, че е подадена заявка за 
подновяване не по-късно от 18 месеца 
преди изтичането на дадено право на 
освобождаване. Не по-късно от 6 
месеца преди изтичането на дадено 
право на освобождаване, Комисията 
взема решение по всяка заявка за 
подновяване, която е подадена в 
рамките на посочения срок. 

Комисията решава в срок от 12 
месеца след получаването на заявка за 
освобождаване за продукти, които 
понастоящем не са включени в 
обхвата, дали се предоставя или 
отказва право на освобождаване.
а) При вземането на решение за 
включване на материали и 
компоненти на ЕЕО в приложения V 
и VІ, се уточняват:
- конкретните материали и 
компоненти на ЕЕО, които да бъдат 
включени в приложения V и VІ;
- ако е приложимо, изменението/та в 
номерацията в приложения V и VІ; 
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- преходните мерки: 
- датата или датите, на които 
освобождаването или 
освобождаванията ще бъдат 
подновени или заличени (наричани 
отсега нататък „дата/и на преглед“). 
Комисията отбелязва получаването 
на всяка заявка за освобождаване и 
дава номер на заявката, който ще 
бъде използван при всяка 
кореспонденция относно заявката до 
момента, в който прегледът се счита 
за завършен. Заявките за включване на 
материали и елементи на ЕЕО в 
приложения V и VІ съдържат 
информацията, определена в 
съответствие с член 6 след 
процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена в член 18, параграф 2.
б) При вземането на решение за 
заличаване на материали и 
компоненти на ЕЕО от приложения 
V и VІ, за всяко освобождаване се 
уточняват: 
- материалите и компонентите на 
ЕЕО, които ще бъдат заличени от 
приложения V и VІ, и/или случаите, 
когато мерките ограничават обхвата 
на съществуващо ограничение или 
съществуващи ограничения, и 
изискваните промени относно 
материалите и компонентите на 
ЕЕО в приложения V и VІ;
- ако е приложимо, измененията в 
номерацията в приложения V и VІ;
- преходните мерки:
- датата или датите, когато 
материалите и компонентите на 
ЕЕО в приложения V и VІ ще бъдат 
заличени.

Or. en
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Обосновка

Не е целесъобразно всички освобождавания да се ограничават за един и същ срок от 4 
години.  По-разумно е да се прилага индивидуален подход за всеки отделен случай, но 
това изисква прозрачна процедура, която гарантира правна сигурност и 
предвидимост. На Комисията следва да бъде поставен краен срок за разглеждането 
на нови освобождавания, за да се гарантира по-голяма правна сигурност.

Изменение 226
Christofer Fjellner

Предложение за директива
Член 5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Мерките, приети съгласно буква б) от 
параграф 1, са с максимален срок на 
действие от четири години и могат 
да бъдат подновявани. Комисията 
своевременно взема решение по всяка 
заявка за подновяване, която е 
подадена не по-късно от 18 месеца 
преди изтичането на дадено право на 
освобождаване.

2. Мерките, приети съгласно буква б) от 
параграф 1, уточняват датата на 
преглед за включването на всеки 
материал и приложение на ЕЕО в 
приложения V и VI за всеки случай 
поотделно.
Процедурата за уточняване на срока 
на действие за дадено освобождаване 
отчита по-специално подходящите 
срокове, необходими за пускането на 
пазара на алтернативи, съдържащи 
ЕЕО, както и техническата 
функционалност и надеждност на 
оборудването. 
Заявката за освобождаване или 
подновяване се представя на 
Комисията не по-късно от 30 месеца 
преди изтичането на дадено право на 
освобождаване.
Комисията взема решение по всяка 
заявка за освобождаване или неговото 
подновяване не по-късно от 9 месеца 
след подаването на заявката.
В случаите, когато Комисията реши 
да не подновява дадено 
освобождаване, тя публикува 
обосновка и получените забележки.

Or. en
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Обосновка

Обхватът трябва да насърчава иновациите и да води до продукти, които са по-
приемливи за околната среда. Продуктите имат много различен продуктов цикъл, при 
някои той е къс, при други – значително по-дълъг. Следователно трябва да е налице 
гъвкавост по отношение на периода, за който се предоставя освобождаване. Това 
дава възможност за предоставяне на право на освобождаване въз основа на 
реалистични и възможни срокове, а не да се ограничават изключенията за срок от 
четири години.

Изменение 227
Julie Girling

Предложение за директива
Член 5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Мерките, приети съгласно буква б) от 
параграф 1, са с максимален срок на 
действие от четири години и могат 
да бъдат подновявани. Комисията 
своевременно взема решение по всяка 
заявка за подновяване, която е 
подадена не по-късно от 18 месеца 
преди изтичането на дадено право на 
освобождаване.

2. Мерките, приети съгласно буква б) от 
параграф 1, уточняват срока на 
действие за включването на всеки 
материал и приложение на ЕЕО в 
приложения V и VI за всеки случай 
поотделно. 

Процедурата за определяне на срока 
на действие отчита по-специално 
подходящия срок, необходим за 
пускането на пазара на ЕЕО, 
съдържащо алтернативи, както и 
техническите функции и надеждност 
на оборудването. 
Заявленията за подновяване се 
подават не по-късно от 18 месеца 
преди изтичането на правото на 
освобождаване и Комисията взема 
решение по всяко заявление за 
подновяване не по-късно от 6 месеца 
преди датата на изтичане на 
съществуващото право на 
освобождаване. В случай че 
освобождаването не бъде подновено, 
преди неговото оттегляне се 
предвижда минимален срок от 18 
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месеца, за да се предостави на 
икономическия оператор време за 
адаптация.

Or. en

Обосновка

Предложеният от Комисията „универсален подход“,  с който се определя максимален 
срок на действие от 4 години за всички случаи на освобождаване по Директивата за 
ограничението на опасните вещества, е неприложим. Важно е също така да се 
определи ясно срокът, в който Комисията трябва да вземе решение относно 
възможното подновяване на освобождаването. В случай че не бъде предоставено 
освобождаване, предложеният 18-месечен срок ще позволи на производителя да се 
адаптира към ситуацията.

Изменение 228
Åsa Westlund

Предложение за директива
Член 5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Мерките, приети съгласно буква б) от 
параграф 1, са с максимален срок на 
действие от четири години и могат да 
бъдат подновявани. Комисията 
своевременно взема решение по всяка 
заявка за подновяване, която е 
подадена не по-късно от 18 месеца 
преди изтичането на дадено право на 
освобождаване.

2. Мерките, приети съгласно буква б) от 
параграф 1, за категории 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 10 и 11 от приложение І са със срок 
на действие не повече от четири години
и се решават за всеки случай 
поотделно, а за категории 8 и 9 от 
приложение І са със срок на действие 
не повече от осем години и се 
решават за всеки случай поотделно.
Правата на освобождаване могат да 
бъдат подновявани. Комисията взема 
решение не по-късно от шест месеца 
преди изтичането на съответното 
право на освобождаване по всяко 
заявление за подновяване, което е 
подадено не по-късно от 18 месеца 
преди изтичането на дадено право на 
освобождаване. Когато Комисията 
счете, че за регулаторно 
сертифициране или за осигуряване на 
необходимата наличност от 
заместители ще бъде необходимо 
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повече време от времето, оставащо 
до изтичането на правото на 
освобождаване, тя предоставя 
гратисен период след изтичането на 
срока на освобождаване. 
Продължителността на гратисния 
период се решава за всеки отделен 
случай и не надвишава 18 месеца от 
датата на изтичане на срока на 
освобождаване.
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от 
настоящата директива, се приемат в 
съответствие с член 290 от ДФЕС.

Or. en

Изменение 229
Oreste Rossi

Предложение за директива
Член 5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Мерките, приети съгласно буква б) от 
параграф 1, са с максимален срок на 
действие от четири години и могат 
да бъдат подновявани. Комисията 
своевременно взема решение по всяка 
заявка за подновяване, която е 
подадена не по-късно от 18 месеца 
преди изтичането на дадено право на 
освобождаване.

2. Мерките, приети съгласно буква б) от 
параграф 1, уточняват срока на 
действие за включването на всеки 
материал и приложение на ЕЕО в 
приложения V и VI за всеки случай 
поотделно. Процедурата за 
определяне на срока на действие 
отчита по-специално подходящия 
срок, необходим за пускането на 
пазара на ЕЕО, съдържащо 
алтернативи, както и техническите 
функции и надеждност на 
оборудването. Комисията взема 
решение по всяко заявление за 
подновяване не по-късно от 9 месеца 
от датата на  подаване на 
заявлението за подновяване.
Заявлението за подновяване се подава
не по-късно от 27 месеца преди 
изтичането на дадено право на 
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освобождаване.

Or. en

Обосновка

Предложеният от Комисията „универсален подход“ е неприложим. Предвид 
иновационните и инвестиционните цикли на ЕЕО с дългосрочни продуктови пътни 
карти, предложените срокове са нереалистични. Реалистичните срокове трябва да се 
определят за всеки случай поотделно.

Изменение 230
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Мерките, приети съгласно буква б) от 
параграф 1, са с максимален срок на 
действие от четири години и могат да 
бъдат подновявани. Комисията 
своевременно взема решение по всяка
заявка за подновяване, която е 
подадена не по-късно от 18 месеца 
преди изтичането на дадено право на 
освобождаване.

2. Мерките, приети съгласно буква б) от 
параграф 1, са с максимален срок на 
действие не повече от четири години. 
Въз основа на представените в 
заявлението факти по изключение 
може да се разреши по-дълъг срок на 
освобождаване за всеки отделен 
случай.

Не по късно от 9 месеца от датата 
да подаване на заявлението,
Комисията взема решение по 
заявлението за освобождаване или за 
подновяване на право на 
освобождаване. Заявлението за 
подновяване се подава не по-късно от 
18 месеца преди изтичането на дадено 
право на освобождаване.
Когато Комисията отхвърля 
заявление за подновяване, тя 
предоставя гратисен период за 
пускане на оборудването на пазара с 
изключение на случаите, в които 
продължаването на пускането на 
пазара би представлявало неприемлив 
риск за здравето на човека или за 
околната среда. Гратисният период 
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не надвишава 6 месеца за пускането 
на пазара и допълнителни 18 месеца 
за пускането в експлоатация на 
въпросното оборудване.

Or. en

Обосновка

Конкретните потребности на няколко промишлени сектора следва да се отразят в 
текста по-добре, отколкото това беше постигнато в изменение 42 от 
проектодоклада. Например редица медицински изделия (като устройства за образна 
диагностика или хирургически роботи) имат дълги развойни цикли (5–8 години). 
Поради това предложеният от докладчика 18-месечен гратисен период не би бил 
достатъчен за медицински изделия от особена важност. Освен това е необходимо да 
се осигури възможност за удължаване на срока за всеки случай поотделно, при условие 
че това е надлежно обосновано.

Изменение 231
Jill Evans

Предложение за директива
Член 5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Мерките, приети съгласно буква б) от 
параграф 1, са с максимален срок на 
действие от четири години и могат да 
бъдат подновявани. Комисията 
своевременно взема решение по всяка 
заявка за подновяване, която е 
подадена не по-късно от 18 месеца 
преди изтичането на дадено право на 
освобождаване.

2. Мерките, приети съгласно буква б) от 
параграф 1, са със срок на действие не 
повече от  четири години, решават се 
за всеки отделен случай и могат да 
бъдат подновявани.

Or. en

(Частична замяна на изменение 42 на докладчика. Свързано с изменението за нов член 
5, параграф 2в)

Обосновка

Следва да се поясни, че решенията за освобождаване трябва да се вземат за всеки 
отделен случай. Предлага се процедурата за вземане на решение от страна на 
Комисията да бъде недвусмислено определена, с ясни срокове, в отделен параграф към 
настоящия член.
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Изменение 232
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen

Предложение за директива
Член 5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Мерките, приети съгласно буква б) от 
параграф 1, са с максимален срок на 
действие от четири години и могат да 
бъдат подновявани. Комисията 
своевременно взема решение по всяка 
заявка за подновяване, която е 
подадена не по-късно от 18 месеца 
преди изтичането на дадено право на 
освобождаване.

2. Мерките, приети съгласно буква б) от 
параграф 1, за категории 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 10 и 11 от приложение І са със срок 
на действие не повече от четири години
и се решават за всеки случай 
поотделно, а за промишленото 
оборудване от категории 8 и 9 от 
приложение І са със срок на действие 
не повече от осем години и се 
решават за всеки случай поотделно.
Правата на освобождаване могат да 
бъдат подновявани. Комисията взема 
под внимание социално-
икономическите последствия, когато 
взема решение относно 
продължителността на срока на 
освобождаване. Комисията взема 
решение не по-късно от шест месеца 
преди изтичането на съответното 
право на освобождаване по всяко 
заявление за подновяване, което е 
подадено не по-късно от 18 месеца 
преди изтичането на дадено право на 
освобождаване. Когато Комисията 
счете, че за регулаторно 
сертифициране или за осигуряване на 
необходимата наличност от 
заместители ще бъде необходимо 
повече време от времето, оставащо 
до изтичането на правото на 
освобождаване, тя предоставя 
гратисен период след изтичането на 
срока на освобождаване. 
Продължителността на гратисния 
период се решава за всеки отделен 
случай и не надвишава 18 месеца от 
датата на изтичане на правото на 
освобождаване. Конкретните 
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възможности за освобождаване, 
предвидени в приложения V, VI и VIa, 
следва ясно да посочват ключовите 
дати и крайните срокове, т.е. датата 
на изтичане на правото на 
освобождаване, крайния срок за 
подаване на заявление за подновяване 
и датата на изтичане на преходния 
период, в случай че не бъде 
предоставено подновяване. Ако дадено 
заявление за подновяване бъде 
подадено на последната възможна 
дата, но в предвидения по-горе срок не 
е взето решение, срокът на действие
на правото на освобождаване 
продължава след датата за 
преразглеждане, докато не бъде взето 
решение по заявлението за 
подновяване. 
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от 
настоящата директива, се приемат в 
съответствие с член 290 от Договора.

Or. en

Обосновка

Необходими са ясни указания за сроковете и другите дати, свързани с процедурата на 
освобождаване, за да се повиши правната сигурност и сигурността във връзка с 
планирането на заявителите. Всички нови или подновени права на освобождаване 
следва да останат действителни след посочената дата за преразглеждане, при 
условие че заявлението е подадено до Комисията най-късно на последната възможна 
дата. За медицинските изделия (категория 8), като и за промишлените прибори за 
контрол и управление (по категория 9) следва да се предоставя освобождаване за 
максимален срок от 8 години.
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Изменение 233
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Мерките, приети съгласно буква б) от 
параграф 1, са с максимален срок на 
действие от четири години и могат да 
бъдат подновявани. Комисията 
своевременно взема решение по всяка 
заявка за подновяване, която е 
подадена не по-късно от 18 месеца 
преди изтичането на дадено право на 
освобождаване.

2. Мерките, приети съгласно буква б) от 
параграф 1, са с максимален срок на 
действие от четири години и могат да 
бъдат подновявани. Мерките, приети 
съгласно буква б) от параграф 1, са с 
максимален срок на действие от осем 
години за приложенията в категория 
9 – промишлени прибори за контрол и 
управление, и могат да бъдат 
подновявани. Комисията своевременно 
взема решение по всяко заявление за 
подновяване, което е подадено не по-
късно от 18 месеца преди изтичането на 
дадено право на освобождаване.

Or. en

Обосновка

Срокът на освобождаване за промишлените прибори за контрол и управление следва 
да изтича на всеки осем години поради дългия срок за преквалификация, необходим за 
да се отговори на високите стандарти за надеждност в сектора. Надеждни 
заместители за приложения от особена важност като оловото в екраните за 
защита от лъчения, използвани при лечението на ракови заболявания, не са и няма да 
бъдат на разположение още десетилетия. Продуктите се подобряват на всеки 7–10 
години. Следователно за промишлените случаи на освобождаване в категория 9 следва 
да се позволи 8-годишен срок на действие.

Изменение 234
Bogusław Sonik

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Мерките от вид Б, приети 
съгласно буква бб) от параграф 1, се 
преразглеждат на всеки 10 години и 
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може да бъдат подновявани. Въз 
основа на подадените заявки, 
допълнени от собствените й научно-
технически доказателства, 
Комисията установява дали 
посочените в буква бб) от параграф 1 
условия вече не се изпълняват. Ако 
Комисията реши, че посочените в 
буква бб) от параграф 1 условия 
продължават да се изпълняват, тя 
подновява срока на освобождаването 
и определя дата за следващото 
преразглеждане, която не може да 
бъде по-рано от пет години от 
датата на последното 
преразглеждане. Дружествата или 
техните представители подават 
заявки за нови освобождавания или за 
подновяване на срока на 
освобождаванията в съответствие с 
член 5а

Or. pl

Обосновка

Poprawka zawiera ścisłe wytyczne dla Komisji odnośnie postępowania z wyjątkami typu „B” 
włączonymi do załącznika V, dla których obowiązuje 10-letni okres przeglądu. Komisja 
rozpatrzy wnioski o przedłużenie okresu przeglądu danego rozwiązania tylko, jeżeli 
przedsiębiorcy wypełnią wniosek i prześlą go do komisji zgodnie z art. 5a. Odciąży to Komisję 
z potrzeby przeglądu wszystkich wyjątków raz na cztery lata. Komisja powinna we wnioskach 
otrzymać od przedsiębiorców wystarczające dowody, aby bez obszernej weryfikacji 
wspomagana przez komitet podąć decyzję.(poprawka powinna być brana pod uwagę łącznie z 
poprawką (art. 5.1bb; art. 5.1, art. 5.1cc art. 5.2; art. 5.2a.

Изменение 235
Chris Davies

Предложение за директива
Член 5 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В случай че освобождаването не 
бъде предоставено или подновено, се 
предвижда минимален преходен 
период от 12 месеца, за да се 
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предостави на икономическия 
оператор време за адаптация. Когато 
Комисията счита, че са необходими 
повече от 12 месеца, преходният 
период може да бъде удължен за всеки 
случай поотделно.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение предлага да се приеме 12-месечен преходен период като 
стандартен срок за адаптация на продукта, в случай че освобождаването не бъде 
подновено или предоставено.

Изменение 236
Jill Evans

Предложение за директива
Член 5 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Заявленията за предоставяне или 
подновяване на право на 
освобождаване от член 4, параграф 1 
се подават до Комисията в 
съответствие с приложение VIб. В 
заявленията за подновяване на право 
на освобождаване се актуализира 
първоначалното искане, за да се 
отрази най-новата ситуация.

Or. en

(Свързано с изменението за въвеждане на ново приложение VIб и с изменението за 
заличаване на член 6, параграф 1, тире 1.)

Обосновка

Настоящото изменение е вдъхновено от текущите дискусии в Съвета. Следва да има 
ясни изисквания към заявителите, които подават искане за освобождаване или за 
подновяване на право на освобождаване. Искането за подновяване трябва да бъде 
актуализирано, така че да отразява най-новата ситуация.



PE439.897v01-00 44/124 AM\809039BG.doc

BG

Изменение 237
Jill Evans

Предложение за директива
Член 5 - параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Комисията: 
а) потвърждава писмено 
получаването на заявление в срок от 
15 дни от получаването му. В 
потвърждението се посочва датата 
на получаване на заявлението;
б) информира незабавно държавите-
членки относно заявлението и им 
предоставя достъп до него и до всички 
допълнителни сведения, предоставени 
от заявителя;
в) предоставя на обществеността 
обобщение на заявлението.

Or. en

Обосновка

Следва да се пояснят първоначалните задължения на Комисията при получаване на 
дадено заявление.

Изменение 238
Jill Evans

Предложение за директива
Член 5 - параграф 2 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. Заявленията се подават не по-
късно от 18 месеца преди датата на 
прилагане на забраната или преди 
датата на изтичане на правото на 
освобождаване, според случая. 
Комисията взема решение не по-късно 
от 6 месеца преди датата на 
прилагане на забраната или преди 
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датата на изтичане на правото на 
освобождаване, според случая.
Комисията взема предвид социално-
икономическите последствия, когато 
взема решение относно 
продължителността на срока на 
освобождаване или на подновено 
освобождаване. Когато Комисията 
счете, че за осигуряване на 
необходимата наличност от 
заместители е необходимо повече 
време от времето, оставащо до 
датата на прилагане на забраната 
или до датата на изтичане на 
правото на освобождаване, според 
случая, тя предоставя гратисен 
период след датата на прилагане на 
забраната или изтичане на срока на 
освобождаване. Продължителността 
на гратисния период се решава за 
всеки отделен случай и не надвишава 
18 месеца от датата на прилагане на 
забраната или на изтичане на 
правото на освобождаване.
Комисията приема тези мерки 
посредством делегирани актове в 
съответствие с член 18.

Or. en

(Частична замяна на изменение 42 на докладчика. Свързано със замяната на бившата 
„процедура по регулиране с контрол“ с новата процедура на делегирани актове 
съгласно член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз.)

Обосновка

Икономическите оператори се нуждаят от правна сигурност във връзка с 
освобождаванията. Следователно Комисията следва да има краен срок за своите 
решения. За да се осигури адаптиране след прилагането на забраната или изтичането 
на правото на освобождаване, може да се предостави гратисен период от не повече 
от 18 месеца. Това ще доведе до преходен период от не повече от 24 месеца, който ще 
даде на икономическите оператори достатъчно според тях време за адаптиране. 
Социално-икономическите съображения следва да се вземат под внимание при вземане 
на решение относно срока на действие на освобождаването.
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Изменение 239
Jill Evans

Предложение за директива
Член 5 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Преди приложенията  да бъдат 
изменени, Комисията, inter alia, ще се
консултира с производители на 
електрическо и електронно 
оборудване, собственици на заводи за 
рециклиране и за третиране, 
природозащитни организации, 
сдружения на работници и потребители.

3. Преди приложения V, VI и VIa да 
бъдат изменени, Комисията, inter alia, 
се  консултира с икономически 
оператори, собственици на заводи за 
рециклиране и за третиране, 
природозащитни организации, 
сдружения на работници и потребители. 
До забележките, получени от 
Комисията в контекста на тези 
консултации, се предоставя 
обществен достъп. Комисията 
изготвя описание на получената от 
нея информация и предоставя 
обществен достъп до него.

Or. en

Обосновка

Комисията следва да бъде оправомощена да изменя някои приложения посредством
делегирани актове. Терминът икономически оператори следва да се използва в 
съответствие с изменението на определенията. Последната част възпроизвежда 
разпоредбите на Директивата за ограничението на опасните вещества 1.0 в изменен 
вид, като се уточнява, че до забележките се предоставя обществен достъп, което 
кодифицира сегашната практика за публични консултации със заинтересованите 
страни.  Позоваването на комитета в рамките на процедурата по комитология се 
заличава, тъй като той вече не съществува в резултат на член 290 от ДФЕС.

Изменение 240
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 5 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Преди приложенията  да бъдат 
изменени, Комисията, inter alia, ще се
консултира с  производители на 

3. Преди приложенията  да бъдат 
изменени, Комисията изготвя оценка 
на въздействието. Тя също така се 
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електрическо и електронно оборудване, 
собственици на заводи за рециклиране и 
за третиране, природозащитни 
организации, сдружения на работници и 
потребители.

консултира с производители на 
електрическо и електронно оборудване, 
собственици на заводи за рециклиране и 
за третиране, природозащитни 
организации, сдружения на работници и 
потребители.

Or. en

Обосновка

Абсолютно необходимо е да се изготви пълна оценка на въздействието, основана на 
научни доказателства, преди в ограниченията съгласно Директивата за 
ограничението на опасните вещества да се включват нови вещества. Без задълбочена 
оценка на алтернативите е невъзможно да се прецени правилно дали предложеното 
ограничение ще доведе до нетни ползи за здравето на човека и за околната среда.

Изменение 241
Chris Davies

Предложение за директива
Член 5 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Преди приложенията  да бъдат 
изменени , Комисията, inter alia, ще се
консултира с  производители на 
електрическо и електронно оборудване,
собственици на заводи за рециклиране и 
за третиране , природозащитни 
организации, сдружения на работници и 
потребители.

3. Преди приложенията да бъдат 
изменени, Комисията изготвя оценка 
на въздействието. Тя също така се 
консултира с производители на 
електрическо и електронно оборудване, 
собственици на заводи за рециклиране и 
за третиране, природозащитни 
организации, сдружения на работници и 
потребители.

Or. en
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Изменение 242
Bogusław Sonik

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Доколкото определени материали 
или компоненти са включени в 
приложения V и VІ към настоящата 
директива по силата на член 5, 
параграф 1, буква б) от нея, 
съответните случаи на употреба на 
тези материали или компоненти 
също ще се смятат за освободени от 
изискванията за издаване на 
разрешение, посочени в член 58, 
параграф 2 от Регламент 
(ЕО) № 1907/2006.  

заличава се

Or. pl

Обосновка

Член 5, параграф 4 създава правна несигурност между разпоредбите за ограничаване 
на опасните вещества и REACH. Освобождаване, което се оценява въз основа на 
критериите за ограничаване на опасните вещества, не може да влияе върху 
разпоредбите за REACH. Това би създало хаос за дружествата, тъй като те няма да 
знаят къде да търсят съответната информация.

Изменение 243
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 5 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Доколкото определени материали или 
компоненти са включени в 
приложения V и VІ към настоящата 
директива по силата на член 5, 
параграф 1, буква б) от нея, съответните 
случаи на употреба на тези материали 
или компоненти също ще се смятат за 
освободени от изискванията за издаване 

4. Доколкото определени материали или 
компоненти са включени в 
приложения V и VІ към настоящата 
директива по силата на член 5, 
параграф 1, буква б) от нея, съответните 
случаи на употреба на тези материали 
или компоненти също ще се смятат за 
освободени от изискванията за издаване 
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на разрешение, посочени в член 58, 
параграф 2 от Регламент 
(ЕО) № 1907/2006.  

на разрешение, посочени в член 58, 
параграф 2 от Регламент 
(ЕО) № 1907/2006, за срока на 
действие на правото на 
освобождаване, предоставено 
съгласно настоящата директива.

Докато употребата на дадено 
вещество е разрешена в съответствие 
с Регламент (ЕО) № 1907/2006, 
съответните приложения се смятат 
за освободени от изискванията във 
връзка със заявленията за 
освобождаване, предвидени в 
настоящата директива, за срока на 
действие на разрешението, 
предоставено съгласно Регламент 
(ЕО) № 1907/2006.

Or. en

Обосновка

Разработването на действително новаторски устройства, по определение, ще се 
основава на единствените познати технологически решения към момента на 
проектирането и това ще наложи необходимостта от използване на 
освобождавания. Всяко изискване за получаване на две освобождавания за същото 
приложение преди достигането до пазара (например освобождаване по Директивата 
за ограничението на опасните вещества и разрешение по REACH) би създало твърде 
голяма тежест, поради което следва да се включи по-голямата част от режима за 
освобождаване.

Изменение 244
Bogusław Sonik

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Комисията изменя приложение V, 
като подробно излага 
освобождаванията и определя вида на 
всяко освобождаване поотделно, в 
съответствие с критериите, 
посочени в член 5, параграф 1, букви б) 
и бб). Тези мерки, предназначени да 
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изменят несъществени елементи от 
настоящата директива, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 18, параграф 2.

Or. pl

Обосновка

Член 5, параграф 4 създава правна несигурност между разпоредбите за ограничаване 
на опасните вещества и REACH. Освобождаване, което се оценява въз основа на 
критериите за ограничаване на опасните вещества, не може да влияе върху 
разпоредбите за REACH. Това би създало хаос за дружествата, тъй като те няма да 
знаят къде да търсят съответната информация. Вместо въпросния член, Комисията 
се оправомощава да въведе необходимите промени в приложение V и да направи 
разграничение в съответствие с вида на освобождаването.

Изменение 245
Jill Evans

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Не по-късно от [...*] Комисията 
решава посредством делегирани 
актове в съответствие с член 18 кои 
от освобождаванията, предвидени в 
приложение V, се прилагат и за 
промишлени прибори за контрол и 
управление. В случай че към тази 
дата не е взето решение, всички 
освобождавания, предвидени в 
приложение V, се прилагат и за 
промишлени прибори за контрол и 
управление.
* да се добави дата 18 месеца след 
влизането в сила на настоящата 
директива.

Or. en
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Обосновка

Комисията възложи на консултант да извърши оценка на освобождаванията за 
категории 8 и 9 за целите на преработката. Консултантът не извърши оценка на 
освобождаванията, които вече са предоставени за други категории, като просто 
прие, че те ще се прилагат и за категории 8 и 9.  При липсата на специфична оценка 
обаче, Комисията не прехвърли тези освобождавания, а остави дружествата да 
подават съответните заявления. Тъй като промишлените прибори за контрол и 
управление имат сравнително дълъг цикъл на проектиране, дружествата следва да са 
информирани възможно най-скоро относно положението във връзка с 
освобождаването за техните продукти.

Изменение 246
Jill Evans

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Комисията може посредством 
делегирани актове в съответствие с 
член 18 да измени приложение VIб и 
да добави допълнителни елементи 
към него.

Or. en

(Свързано с изменението за въвеждане на ново приложение VIб.)

Обосновка

Необходимо е да се създаде механизъм, за да се позволи на Комисията да добавя 
допълнителни елементи към заявлението за освобождаване или неговото подновяване.

Изменение 247
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Когато употребата на дадено 
вещество е разрешена в съответствие 
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с Регламент (ЕО) № 1907/2006, 
оборудването, използващо това 
вещество, се смята за отговарящо на 
съответните изисквания, предвидени 
в настоящата директива, за срока на 
действие на разрешението, 
предоставено съгласно Регламент 
(ЕО) № 1907/2006.

Or. fr

Обосновка

Предложението на Комисията уточнява, че няма да е необходимо материали или 
компоненти, освободени съгласно Директивата за ограничението на опасните 
вещества, да получат разрешение съгласно REACH. Тъй като Директива REACH влиза 
в сила преди Директивата за ограничението на опасните вещества, е важно да се 
гарантира, че обратното също е валидно, за да се избегне както правна несигурност, 
така и прекомерна административна тежест.

Изменение 248
Holger Krahmer

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Докато употребата на дадено 
вещество е разрешена в съответствие 
с Регламент (ЕО) № 1907/2006, 
съответното оборудване се смята за 
отговарящо на изискванията, 
предвидени в настоящата директива, 
за срока на действие на 
разрешението, предоставено съгласно 
Регламент (ЕО) № 1907/2006.

Or. en

Обосновка

Въпреки че предложението за преработка на Директивата за ограничението на 
опасните вещества уточнява, че за случаите на освобождаване по тази директива 
няма да са необходими разрешения съгласно REACH, продължава да съществува 
правна несигурност, тъй като изискванията за разрешение съгласно REACH ще 
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влезнат в сила преди преработката на Директивата за ограничението на опасните 
вещества. Следователно предоставените съгласно REACH разрешения следва да 
бъдат освободени съгласно Директивата за ограничението на опасните вещества за 
срока на действие на предоставените разрешения, за да се гарантира правната 
сигурност за производителите на ЕЕО.

Изменение 249
Bogusław Sonik

Предложение за директива
Член 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а
Прилагане и подновяване на правото 

на освобождаване 
1. Заявка за освобождаване се подава в 
съответствие със следващите 
параграфи. 
2. Заявката се изпраща до Комисията. 
Комисията:
а) потвърждава писмено 
получаването на заявката в срок от 
14 дена след това. Потвърждението 
посочва датата на получаване на 
заявката;
б) уведомява незабавно държавите-
членки относно заявката и я 
предоставя на тяхно разположение, 
заедно с всякаква друга информация 
от заявителя, която не представлява 
патентована информация; 
в) публикува обобщение на заявката 
съгласно точка 3, буква д), като взема 
предвид търговската поверителност 
и интелектуалната собственост.
3. Заявката съдържа следната 
информация: 
а) наименованието и адреса на 
производителя;
б) материала или компонента и 
специфичните приложения, за които 
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се иска освобождаване, както и 
особеностите на този материал или 
компонент;
в) обосновка за освобождаването в 
съответствие с посочените в член 5 
условия, включително анализ на 
алтернативните вещества или 
методи. Тази обосновка може да се 
представи във вид на описание на 
предприетите проучвания, по-
специално, ако такива са налице, 
независимите проучвания, проверени
от други лица;
г) по целесъобразност, споменаване на 
информацията, която следва да се  
разглежда като патентована, 
придружена от проверима обосновка;
д) обобщение на заявката;
е) вида на освобождаването (А или Б), 
за което се отнася заявката.
4. Комисията проучва заявката за 
освобождаване и осъществява 
независимо проучване на неговата 
обосновка.
5. В своето проучване на заявката, 
Комисията взема предвид 
възможностите на МСП да спазват 
разпоредбите на точка 3, букви б) и в).
6. Комисията взема навременни 
решения относно всички заявки, 
включително заявките за 
подновяване. Заявките за подновяване 
съгласно член 4, буква а) се подават не 
по-късно от 24 месеца преди датата 
на преразглеждане на 
освобождаването, като се отчита 
необходимостта от правна сигурност 
за икономическите оператори в 
очакване на решение на Комисията. 
7. Комисията приема правила за 
прилагане относно прилагането на 
настоящия член, като отчита 
положението на МСП, включително 
правила относно формата и вида 
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информация, която се предоставя, 
когато се подава заявка за 
освобождаване или подновяване, 
включително анализ на 
алтернативите и, ако са налице 
подходящи алтернативи, планове за 
заместване, както се посочва в 
Регламент (ЕО) 1907/2006. Тези мерки, 
предназначени да изменят 
несъществени елементи от 
настоящата директива, се приемат 
съгласно процедурата по регулиране с 
контрол, посочена в член 18, 
параграф 2.

Or. pl

Обосновка

Настоящият член въвежда систематичен метод за предоставяне на право на 
освобождаване и оправомощава Комисията за изработи формуляр за декларация за 
освобождаване.

Изменение 250
Jill Evans

Предложение за директива
Член 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а
Наноматериали

1. Икономическите оператори 
уведомяват Комисията относно 
употребата на наноматериали в ЕЕО 
и предоставят всички относими 
данни, касаещи тяхната безопасност 
за здравето на човека и за околната 
среда по време на жизнения им цикъл.
2. Не по-късно от [...*], като има 
предвид информацията, предоставена 
от икономическите оператори 
съгласно параграф 1, Комисията 
извършва оценка на безопасността на 
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наноматериалите в ЕЕО за здравето 
на човека и за околната среда, по-
специално по време на употреба и 
обработка, и съобщава своите 
констатации в доклад до Европейския 
парламент и Съвета. При 
необходимост този доклад се 
придружава от законодателно 
предложение за подходящо управление 
на риска, свързан с наноматериалите 
в ЕЕО.
3. Не по-късно от [...**] 
икономическите оператори 
етикетират ЕЕО, което съдържа 
наноматериали.
* да се добави дата 36 месеца след 
влизането в сила на директивата.
** да се добави дата 24 месеца след 
влизането в сила на директивата.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да сложим край на липсата на информация относно употребата и 
безопасността на наноматериалите в ЕЕО. Производителите следва да бъдат 
задължени да докладват данни, свързани с употребата и безопасността, за да се 
позволи на Комисията да подготви необходимите законодателни действия. 
Потребителите следва да знаят дали ЕЕО съдържа наноматериали.

Изменение 251
Jill Evans

Предложение за директива
Член 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерки за прилагане Делегирани актове

Or. en

(Свързано със замяната на бившата „процедура по регулиране с контрол“ с новата 
процедура на делегирани актове съгласно член 290 от Договора за функционирането 

на Европейския съюз.)
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Обосновка

Договорът от Лисабон въведе член 290 относно делегираните актове и член 291 
относно актовете за изпълнение. Следователно е възможно терминът „за 
изпълнение“ да се разбере като ограничен до „мерки за прилагане“. Въпреки това за 
мерките, които трябва да се вземат съгласно настоящия член, се прилага член 290, а 
не член 291. Поради това терминологията следва да бъде съответно изменена.

Изменение 252
Jill Evans

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема подробни правила 
относно:

Не по-късно от [...*] Комисията приема 
посредством делегирани актове в 
съответствие с член 18 подробни 
правила относно:
* да се добави дата осемнайсет месеца след 
влизането в сила на настоящата директива.

Or. en

(Свързано със замяната на бившата „процедура по регулиране с контрол“ с новата 
процедура на делегирани актове съгласно член 290 от Договора за функционирането 

на Европейския съюз.)

Обосновка

Необходимо е да се предвиди ясен краен срок за приемането на делегираните актове.

Изменение 253
Bogusław Sonik

Предложение за директива
Член 6 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерки за прилагане заличава се
Комисията приема подробни правила 
относно:
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заявките за освобождаване, 
включително относно формата и 
вида на сведенията, които трябва да 
бъдат представени при подаване на 
тези заявки, както и анализа на 
алтернативите и — когато има 
подходящи алтернативи —
плановете за заместване, посочени в 
Регламент (ЕО) № 1907/2006,
- спазването на максималните 
допустими стойности на 
концентрациите, посочени в член 4, 
параграф 2, 
прилагането на член 5, параграф 2, 
като се отчита необходимостта от 
правна сигурност за икономическите 
оператори в очакване на решение на 
Комисията за подновяване на 
освобождаванията. 
Споменатите мерки, предназначени 
за изменение на несъществени 
елементи от настоящата директива, 
се приемат съгласно процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 18, параграф 2.

Or. pl

Обосновка

Настоящият член е вече ненужен. Разпоредбите на настоящия член се съдържат в 
член 5а, член 4, параграф 8, член 5, параграф 2 и член 5, параграф 2а.

Изменение 254
Jill Evans

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

- заявките за освобождаване, 
включително относно формата и 
вида на сведенията, които трябва да 
бъдат представени при подаване на 

заличава се
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тези заявки, както и анализа на 
алтернативите и — когато има 
подходящи алтернативи —
плановете за заместване, посочени в 
Регламент (ЕО) № 1907/2006,

Or. en

(Заменя изменение 46 във връзка с изменението за добавяне на нов член 5, параграф 2а 
и приложение VIб.)

Обосновка

Настоящото изменение е вдъхновено от текущите дискусии в Съвета. Следва да има 
ясни изисквания към заявителите, които подават искане за освобождаване или за 
подновяване на право на освобождаване.

Изменение 255
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

- заявките за освобождаване, 
включително относно формата и вида 
на сведенията, които трябва да бъдат 
представени при подаване на тези 
заявки, както и анализа на 
алтернативите и — когато има 
подходящи алтернативи — плановете за 
заместване, посочени в Регламент 
(ЕО) № 1907/2006,

- заявленията за освобождаване, 
включително формата и вида на 
подлежащите на проверка сведения, 
които трябва да бъдат представени, и 
подробни указания при подаване на 
тези заявления, както и анализа на 
алтернативите на базата на целия 
жизнен цикъл и — когато има 
подходящи алтернативи — плановете за 
заместване, посочени в Регламент (ЕО) 
№ 1907/2006, включително преходни 
периоди, необходими за 
регулаторното сертифициране и 
осигуряването на достатъчна 
наличност на подходящи 
заместители. На уебсайта на 
Комисията следва да се публикуват 
ясни времеви срокове за процедурите 
за освобождаване, включително 
относимите препратки към 
процедурите на ECHA. Досиетата и 
документите, които трябва да се 
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представят във връзка със 
заявлението за освобождаване, следва, 
доколкото това е възможно, да 
отпращат към данните и 
документите, необходими за 
процедурата за разрешение съгласно 
Регламент (ЕО) № 1907/2006 
(REACH).

Or. en

Обосновка

Автоматичният трансфер на разрешение, предоставено съгласно REACH, в 
освобождаване по Директивата за ограничението на опасните вещества поражда 
правни затруднения предвид различните процедури, различния обхват и различните 
последици за производителите в трети държави. Въпреки това, за да се намали 
административната тежест за заявителите, документите и данните, необходими 
за заявление за освобождаване по Директивата за ограничението на опасните 
вещества, следва да съответстват като формат и съдържание във възможно най-
висока степен, предвид специфичните критерии и процедура за освобождаване 
съгласно Директивата за ограничението на опасните вещества, на съответните 
изисквания по процедурата за разрешение съгласно REACH .

Изменение 256
Oreste Rossi

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

- спазването на максималните 
допустими стойности на 
концентрациите, посочени в член 4, 
параграф 2,

- незабавното предоставяне на 
правомощия на европейските органи 
по стандартизация за 
разработването на хармонизирани 
стандарти за съответствието на 
всички категории продукти, изброени 
в приложение І, с Директивата за 
ограничението на опасните 
вещества.  Определението за 
„еднороден материал“, предвидено в 
член 3, буква л), служи като обща 
основа за по-нататъшна 
спецификация при 
стандартизацията, по-специално при 
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подготовката на извадката;

Or. en

Обосновка

Техническите подробности, като спазването на максималните стойности на 
концентрация, следва да бъдат уточнени посредством установяването на 
хармонизирани стандарти.

Изменение 257
Jill Evans

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

- прилагането на член 5, параграф 2, 
като се отчита необходимостта от 
правна сигурност за икономическите 
оператори в очакване на решение на 
Комисията за подновяване на 
освобождаванията.

заличава се

Or. en

(Свързано с изменението за добавяне на нов член 5, параграф 2б)

Обосновка

Предлага се посредством обикновената законодателна процедура да се предвиди 
правилното прилагане на член 5, параграф 2. 

Изменение 258
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

- прилагането на член 5, параграф 2, 
като се отчита необходимостта от 
правна сигурност за икономическите 

- прилагането на член 5, параграф 2, 
като се отчита необходимостта от 
правна сигурност за икономическите 
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оператори в очакване на решение на 
Комисията за подновяване на 
освобождаванията.

оператори относно преразглеждането, 
последното заявление и датите на 
изтичане на срока на решението на 
Комисията за подновяване на 
освобождаванията.

Or. en

Обосновка

Тази разпоредба гарантира съгласуваността с допълнителните разпореди относно 
процедурата на освобождаване, предвидена в член 5, параграф 2.

Изменение 259
Chris Davies, Dirk Sterckx

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

- прилагането на член 5, параграф 2, 
като се отчита необходимостта от 
правна сигурност за икономическите 
оператори в очакване на решение на 
Комисията за подновяване на 
освобождаванията.

- прилагането на член 5, параграф 2, 
като се отчита необходимостта от 
правна сигурност за икономическите 
оператори относно преразглеждането, 
последното заявление и датите на 
изтичане срока на освобождаванията.

Or. en

Обосновка

С цел предоставяне на по-голяма правна сигурност и предсказуемост.

Изменение 260
Julie Girling

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

- прилагането на член 5, параграф 2, 
като се отчита необходимостта от 
правна сигурност за икономическите 

- прилагането на член 5, параграф 2, 
като се отчита необходимостта от 
правна сигурност за икономическите 
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оператори в очакване на решение на 
Комисията за подновяване на 
освобождаванията.

оператори относно преразглеждането, 
последното заявление и датите на 
изтичане срока на освобождаванията.

Or. en

Обосновка

Вж. член 5, параграф 2. Понятията за преразглеждане, последно заявление и дати на 
изтичане на срока се въвеждат с предложеното изменение на член 5, параграф 2. За 
да се гарантира последователност в рамките на освобождаването, член 6, тире 3 
следва също да се позовава на тези понятия.

Изменение 261
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – тире 3  а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– изисквания за етикетиране на 
веществата, включени в приложение
IVa (ново) в съответствие с член 4, 
параграф 1, буква б) (нова), с оглед на 
подобряването на рециклирането. 
Тези изисквания вземат предвид 
разпоредбите на Директива 
2005/32/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 6 юли 2005 година за 
създаване на рамка за определяне на 
изискванията за екодизайн към 
енергоемките продукти, като се 
избягва препокриването с нея и при 
възможност се установява синхрон. 
Необходимо се разработи стандарт 
за идентифицирането и 
разпознаването на наноматериали, 
който да се използва за целите на 
настоящата директива, но също и с 
оглед на по-широкото му използване 
за целите на други законодателни 
актове, които касаят 
наноматериалите.

Or. en
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Обосновка

За някои вещества проучването на Öko-Institut препоръчва етикетиране. Когато 
етикетирането подобрява рециклирането и безопасността по време  на обработката 
на ОЕЕО и информираността на потребителите, то следва да се вземе под внимание. 
В този контекст, следва да се обмисли по-задълбочено и подобряването на 
рециклирането на пластмаси чрез по-добри начини за разграничаване на пластмасите, 
съдържащи халоген, от другите видове пластмаси. Трябва да се осигури оптимална 
свързаност с Директивата за екодизайн. (Свързано с изменението на член 4, параграф 
1, буква б) (нова) и изменението на приложение IVa (ново)).

Изменение 262
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – тире 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- разширяването и възможното 
институционализиране на каналите 
за обмен с трети страни, било то 
посредством диалог относно 
регулаторния режим, международни 
информационни бюра или програми за 
обучение, така че да се гарантира, че 
информацията относно разпоредбите 
за ограничаване на опасните 
вещества е достъпна и разбираема в 
трети държави. 

Or. en

Обосновка

Тъй като вносът на продукти на общия пазар се влияе пряко от разпоредбите на 
Директивата за ограничението на опасните вещества, следва да има възможност 
дружествата със седалище в трети държави да получават съвети и информация 
посредством диалог относно регулаторния режим, програми за обучение и др. 
Международно информационно бюро към ECHA, което предоставя информация и 
относно специалните изисквания за ЕЕО съгласно Директивата за ограничението на 
опасните вещества, би могло да бъде една от възможностите. Това също така 
отразява и отговаря на факта, че Директивата за ограничението на опасните 
вещества се превърна в международно признат законодателен акт, който вдъхнови 
подобни законодателни актове в някои държави извън ЕС.



AM\809039BG.doc 65/124 PE439.897v01-00

BG

Изменение 263
Jill Evans

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – тире 3  а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- прилагането на изискванията за 
етикетиране на наноматериалите, 
предвидени в член 5а, параграф 3.

Or. en

(Свързано с новия член 5а, параграф 3.)

Обосновка

За да се гарантира хармонизирано етикетиране на наноматериалите в ЕЕО, на 
Комисията следва да се предоставят правомощия да приема подробни правила за 
прилагането на това изискване.

Изменение 264
Chris Davies

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – тире 3  а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- формата и съдържанието на 
досиетата, подадени съгласно член 4, 
параграф 7.

Or. en

Обосновка

С цел осигуряване на по-голяма сигурност.
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Изменение 265
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Justas Vincas Paleckis, Åsa 
Westlund

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията незабавно предоставя 
правомощия на европейските органи 
по стандартизация за 
разработването на хармонизирани 
стандарти за съответствието на 
всички категории продукти, изброени 
в приложение І, с Директивата за 
ограничението на опасните 
вещества. 

Or. en

Обосновка

Хармонизираните стандарти ще помогнат на производителите да постигнат 
съответствие с настоящата директива и ще осигурят необходимите технически 
подробности за всяка категория въз основа на определението за еднороден материал.

Изменение 266
Jill Evans

Предложение за директива
Член 6 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Споменатите мерки, предназначени 
за изменение на несъществени 
елементи от настоящата директива, 
се приемат съгласно процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 18, параграф 2.

заличава се

Or. en

(Свързано с изменението на уводната част на член 6, параграф 1. Свързано със 
замяната на бившата „процедура по регулиране с контрол“ с новата процедура на 

делегирани актове съгласно член 290 от Договора за функционирането на Европейския 
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съюз.)

Обосновка

Позоваването на делегирането на правомощия се предвижда в уводния параграф на 
настоящия член.

Изменение 267
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

До тази дата Комисията също така 
преразглежда обхвата и списъка на 
изключенията в член 2 от 
настоящата директива и въз основа 
на цялостна оценка на въздействието 
предлага включването на 
допълнителни категории продукти,
ако счита това за полезно с оглед на 
целите на настоящата директива. 
Особено внимание следва да се отдели 
на възможното включване на 
конкретни консумативи и аксесоари 
или оборудване, което е част от друг 
вид оборудване, което от своя страна 
не попада в обхвата настоящата 
директива съгласно член 2.

Or. en

Обосновка

Оценки на въздействието на включването на нови категории продукти са били 
предприемани само откъслечно. Следователно е необходим подробен списък с
изключения. Въпреки това предложенията за включване на оборудване, което има 
отношение към забранени вещества, които не са обхванати по подобен начин от друг 
законодателен акт, следва да се представят по време на следващото преразглеждане 
(радио апарати за коли, екрани в самолети, консумативи и аксесоари като мастилени 
касети, дистанционни управления и др.)
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Изменение 268
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Предложение за директива
Член 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6а
Преди [...*] Комисията преразглежда 
мерките, предвидени в настоящата 
директива, за да отчете, при 
необходимост, новите научни 
доказателства.
1. До тази дата, а впоследствие на 
всеки четири години, Комисията 
също така проучва необходимостта 
от разширяване на списъка с 
вещества или групи вещества в 
приложения IV и IVa, в частност – но 
не само – по отношение на 
веществата, изброени в приложение 
III, въз основа на научни факти и при 
отчитане на принципа на 
предпазните мерки.
По време на това преразглеждане се 
обръща особено внимание на следните 
въздействия на подобни вещества или 
групи вещества:
- приложимост и рентабилност на 
повторната употреба на ЕЕО и 
рециклирането на материали от 
ОЕЕО;
- кумулативна и неприемлива 
експозиция на работниците, които 
участват в събирането, повторната 
употреба, рециклирането и 
обработката на материали от 
ОЕЕО;
- потенциала за изпускането на тези 
вещества и материали или опасни 
остатъчни вещества, продукти от 
тяхната трансформация или 
разграждане, получени при 
производството, употребата, 
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подготовката за повторна употреба, 
рециклирането или друга обработка 
на материали от ОЕЕО, включително 
по време на операции при по-ниски 
стандарти в Съюза и в трети 
страни, в частност процеси на 
термична обработка;
- възможността за замяна със 
заместители или алтернативни 
технологии, които имат по-малко 
отрицателното влияние върху 
околната среда, здравето и 
безопасността на потребителите, 
като се отчита възможността за 
освобождаване за тези приложения, 
за които все още няма налични 
заместители или алтернативни 
технологии. 
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от 
настоящата директива, се приемат в 
съответствие с член 289 от Договора. 
Когато веществата от приложение 
ІІІ са препоръчани от съответното 
експертно проучване и не са включени 
в предложението за преразглеждане, 
Комисията следва да представи 
специална обосновка. Когато се 
предлагат изменения на приложения 
IV и IVa, се посочват всяко свързано 
досие, доклад за химическа 
безопасност или оценка на риска, 
представени на Европейската агенция 
по химикалите съгласно Регламент 
(ЕО) № 1907/2006 или друг регламент 
на Общността.   
* да се добави дата четири години 
след влизането в сила на 
директивата.

Or. en

Обосновка

Тук е необходимо да се отрази въвеждането на ново приложение с вещества, 
подлежащи на етикетиране (приложение IVа ново). Новите решения за забрана на 
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вещества са основен елемент от настоящата директива и поради това следва да се 
вземат на всеки четири години съгласно процедурата на съвместно вземане на 
решение. Това преразглеждане следва да се основава на ясни критерии, които са 
насочени към фазата на изхвърляне на ЕЕО, но също отчитат и здравето на човека по 
време на фазите на производство и употреба. В случай че Комисията не предложи за 
включване конкретно вещество, което е било препоръчано за включване от 
съответното експертно проучване, това решение следва да бъде обосновано.

Изменение 269
Jill Evans

Предложение за директива
Член 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6а
Преразглеждане

Преди [...*] Комисията преразглежда 
мерките, предвидени в настоящата 
директива, за да отчете, при 
необходимост, новите научни 
доказателства.
В частност, до тази дата Комисията 
представя предложения за 
включването в обхвата на член 4, 
параграф 1а на оборудване, което 
попада в категории 8, 9 и 11 .
До тази дата, а впоследствие на всеки 
четири години, Комисията също така 
проучва необходимостта от 
разширяване на списъка с вещества 
или групи вещества в приложение IV, 
в частност по отношение на 
веществата, изброени в приложение 
III, въз основа на научни факти и при 
отчитане на принципа на 
предпазните мерки.
По време на това преразглеждане се 
обръща особено внимание на следните 
въздействия на подобни вещества или 
материали: 
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- приложимост и рентабилност на 
повторната употреба и 
рециклирането;
- експозиция на работниците, които 
участват в събирането, повторната 
употреба, рециклирането или 
обработката, по кумулативен начин, 
когато е приложимо;
- потенциала за изпускането на тези 
вещества и материали или опасни 
продукти, получени от тяхната 
трансформация или разграждане, или 
вторични отпадни продукти в 
околната среда при тяхната 
употреба, повторна употреба, 
оползотворяване или обезвреждане, 
включително по време на операции 
при по-ниски стандарти в Съюза и в 
трети страни, в частност процеси на 
термична обработка.
Комисията проверява 
приложимостта на заместването на 
тези вещества и материали с по-
безопасни заместители посредством 
изменение на дизайна или 
материалите и компонентите, при 
което не се изисква материал или 
вещество, посочено в член 4, параграф 
1, и представя предложения пред 
Европейския парламент и Съвета до 
тази дата,  а впоследствие на всеки 
четири години, за да разшири обхвата 
на приложение IV, по 
целесъобразност.
* да се добави дата четири години 
след влизането в сила на 
директивата.

Or. en

(Заменя изменение 48)

Обосновка

Директивата за ограничението на опасните вещества разглежда един-единствен 
въпрос: ограничаването на опасни вещества в ЕЕО. Директивата за ограничението на 
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опасните вещества беше приета посредством процедурата на съвместно вземане на 
решение. Бъдещите ограничения следва да продължат да бъдат приемани 
посредством процедурата на съвместно вземане на решение. Директивата следва да 
установи ясни критерии за бъдещите преразглеждания. Последните следва да 
включват икономическите въздействия върху повторната употреба и рециклирането, 
експозицията на работници и изпускането в околната среда, включително 
изпускането на продукти, получени от трансформацията (като например диоксини), 
или образуването на вторични отпадни продукти (например опасни отпадъци, 
получени в резултат на изгаряне). Преразглежданията следва да се извършват на 
всеки четири години.

Изменение 270
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6а
Преразглеждане

Преди [...*] Комисията преразглежда 
мерките, предвидени в настоящата 
директива, за да отчете, при 
необходимост, нови научни 
доказателства.
В частност, до тази дата Комисията 
представя предложения за 
включването в обхвата на член 4, 
параграф 1а на оборудване, което 
попада в категории 8, 9 и 11 .
До тази дата, а впоследствие на всеки 
четири години, Комисията също така 
проучва необходимостта от 
разширяване на списъка с вещества 
или групи вещества в приложение IV, 
в частност по отношение на 
веществата, изброени в приложение 
III, въз основа на научни факти и при 
отчитане на принципа на 
предпазните мерки.
По време на това преразглеждане се 
обръща особено внимание на следните 
въздействия на подобни вещества или 
материали: 
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- неблагоприятни последици за 
хората и околната среда по време на 
използването на електрическо и 
електронно оборудване;
- приложимост и рентабилност на 
повторната употреба и 
рециклирането;
- кумулативна експозиция на 
работниците, които участват в 
събирането, повторната употреба, 
рециклирането и обработката;
- потенциала за изпускането на тези 
вещества и материали или опасни 
продукти, получени от тяхната 
трансформация, или вторични 
отпадни продукти в околната среда 
при тяхното оползотворяване или 
обезвреждане, включително по време 
на операции при по-ниски стандарти 
в ЕС и в трети страни, в частност 
процеси на термична обработка.
Комисията проверява 
приложимостта на заместването на 
тези вещества и материали с по-
безопасни заместители и представя 
предложения пред Европейския 
парламент и Съвета до тази дата, а 
впоследствие на всеки четири години, 
за да разшири обхвата на приложение 
IV, по целесъобразност.
* да се добави дата (48 месеца след 
влизането в сила).

Or. de

Обосновка

В критериите си относно бъдещи преразглеждания директивата следва също да 
вземе предвид рисковете, които пораждат опасните вещества по време на 
използването на електрическо и електронно оборудване.
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Изменение 271
Jill Evans

Предложение за директива
Член 6 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6б
Адаптиране към Регламента относно 

регистрацията, оценката, 
разрешаването и ограничаването на 

химикали (REACH)
Когато съгласно Регламент (ЕО) № 
1907/2006 се приемат нови 
ограничения по отношение на 
пускането на пазара на вещества, 
използвани в ЕЕО, съответните 
приложения към настоящата 
директива се изменят по подходящ 
начин, в съответствие с датата на 
забрана за вещества, пораждащи 
сериозно безпокойство, за които са 
предоставени разрешения, или с 
датата на прилагане на 
ограничаването, според случая. 
Комисията приема тези мерки 
посредством делегирани актове в 
съответствие с член 18.

Or. en

(Замяна на изменение 49 на докладчика. Свързано със замяната на бившата 
„процедура по регулиране с контрол“ с новата процедура на делегирани актове 

съгласно член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз.)

Обосновка

Трябва да бъде въведен механизъм, който да позволява запазването на ограниченията 
или постепенното прекратяване на употребата съгласно разрешение, както са 
приети съгласно REACH, в Директивата за ограничението на опасните вещества.
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Изменение 272
Julie Girling

Предложение за директива
Член 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6а 
Преразглеждане

След цялостна оценка на 
въздействието до xxxx* Комисията 
представя на Европейския парламент 
и на Съвета доклад за оценка на 
обхвата на директивата, придружен 
при целесъобразност от предложения 
за мерки, необходими за изменението 
на обхвата на директивата с цел 
включване на всички ОЕЕО. 
* Четири години след влизането в сила на 
директивата.

Or. en

Обосновка

Понастоящем обхватът на директивата е ограничен до категориите, предвидени в 
приложение І и уточнени в приложение ІІ. За да се постигне максимална полза за 
околната среда, обхватът на директивата следва да бъде разширен и да обхване 
всички ОЕЕО. Той обаче не следва да бъде променян из основи, докато не бъде 
проведена пълна оценка на въздействието. Поради това настоящото изменение 
уточнява, че оценката на въздействието трябва да се проведе, преди да се 
преразглежда и евентуално изменя обхватът на директивата с цел включване на 
всички ОЕЕО.

Изменение 273
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Åsa Westlund

Предложение за директива
Член 6 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато съгласно Регламент (ЕО) № 
1907/2006 се приемат нови 
задължения за ограничения или 
разрешаване по отношение на опасни 
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вещества в ЕЕО, съответните 
приложения към настоящата 
директива се изменят по подходящ 
начин.
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от 
настоящата директива, се приемат в 
съответствие с член 290 от Договора.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение гарантира съгласуваността със законодателството относно 
химикалите съгласно Регламент REACH. Когато съгласно REACH са били взети 
решения за задължения за ограничаване или разрешаване за конкретни вещества, 
които касаят ЕЕО, това следва да бъде автоматично отразено в приложение IV към 
Директивата за ограничението на опасните вещества.

Изменение 274
Åsa Westlund

Предложение за директива
Член 7 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато това се смята за 
целесъобразно с оглед на 
произтичащите от даден продукт 
рискове, за да опазят здравето и да 
гарантират безопасността на 
потребителите, производителите 
извършват изпитвания на предлаганото 
на пазара ЕЕО въз основа на извадка, 
разглеждат и при необходимост водят 
регистър на жалбите относно 
несъответстващо ЕЕО и на върнатите от 
потребителите продукти и информират 
дистрибуторите за провежданото 
наблюдение.

5. С оглед на произтичащите от даден 
продукт рискове, за да опазят околната 
среда и здравето на човека и да 
гарантират безопасността им,
производителите извършват изпитвания 
на предлаганото на пазара ЕЕО въз 
основа на извадка, разглеждат и при 
необходимост водят регистър на 
жалбите относно несъответстващо ЕЕО 
и на върнатите от потребителите 
продукти и информират дистрибуторите 
за провежданото наблюдение.

Or. sv
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Изменение 275
Åsa Westlund

Предложение за директива
Член 7 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Производителите, които допускат или 
имат основание да смятат, че ЕЕО, 
което те са пуснали на пазара, не 
съответства на приложимото общностно 
законодателство за хармонизиране, 
трябва незабавно да вземат 
необходимите корективни мерки, за да 
приведат това ЕЕО в съответствие, да го 
изтеглят от пазара или да организират 
връщането му от потребителите, ако 
това е целесъобразно. Освен това 
когато от съответното ЕЕО 
произтича риск, производителите 
незабавно информират компетентните 
национални органи на държавите-
членки, в които са предложили на 
пазара това ЕЕО, като осигуряват 
подробни сведения, по-специално 
относно несъответствието и взетите 
корективни мерки.

8. Производителите, които допускат или 
имат основание да смятат, че ЕЕО, 
което те са пуснали на пазара, не 
съответства на приложимото общностно 
законодателство за хармонизиране, 
трябва незабавно да вземат 
необходимите корективни мерки, за да 
приведат това ЕЕО в съответствие, да го 
изтеглят от пазара или да организират 
връщането му от потребителите, ако 
това е целесъобразно. Освен това 
производителите незабавно информират 
компетентните национални органи на 
държавите-членки, в които са 
предложили на пазара това ЕЕО, като 
осигуряват подробни сведения, по-
специално относно несъответствието и 
взетите корективни мерки.

Or. sv

Обосновка

Важно е органите да получават информация за случилото се, за да могат да 
извършват независим анализ на риска.

Изменение 276
Åsa Westlund

Предложение за директива
Член 7 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Въз основа на обосновано искане от 
компетентен национален орган 
производителите му представят цялата 

9. Въз основа на искане от компетентен 
национален орган производителите му 
представят цялата информация и 
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информация и документация, които са 
необходими за доказване на 
съответствието на ЕЕО, на език, който 
може лесно да бъде разбран от 
съответния орган. Те си сътрудничат с 
този орган, ако той поиска това, във 
всяко действие, предприето за 
елиминиране на рисковете, 
произтичащи от пуснатото от тях на 
пазара ЕЕО.

документация, които са необходими за 
доказване на съответствието на ЕЕО, на 
език, който може лесно да бъде разбран 
от съответния орган. Те си сътрудничат 
с този орган, ако той поиска това, във 
всяко действие, предприето за 
елиминиране на рисковете, 
произтичащи от пуснатото от тях на 
пазара ЕЕО.

Or. sv

Обосновка

Органите трябва да бъдат в състояние да изискват съответната информация, за да 
изпълняват задълженията си за надзор.

Изменение 277
Holger Krahmer

Предложение за директива
Член 7 - параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Въз основа на обосновано искане от 
компетентен национален орган 
производителите му представят цялата 
информация и документация, които са 
необходими за доказване на 
съответствието на ЕЕО, на език, който 
може лесно да бъде разбран от 
съответния орган. Те си сътрудничат с 
този орган, ако той поиска това, във 
всяко действие, предприето за 
елиминиране на рисковете, 
произтичащи от пуснатото от тях 
на пазара ЕЕО.

9. Въз основа на обосновано искане от 
компетентен национален орган 
производителите му представят цялата 
информация и документация, които са 
необходими за доказване на 
съответствието на ЕЕО, на език, който 
може лесно да бъде разбран от 
съответния орган.

Or. en

Обосновка

Задълженията на производителите по отношение на несъответстващите на 
изискванията продукти вече са уредени от други директиви за „нов подход“, 
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регулиращи безопасността на продуктите.

Изменение 278
Julie Girling

Предложение за директива
Член 8 - параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да съхранява декларацията за 
съответствие с изискванията на ЕО и 
техническата документация на 
разположение на националните 
надзорни органи за срок от десет 
години;

а) да съхранява декларацията за 
съответствие с изискванията на ЕО и 
техническата документация на 
разположение на националните 
надзорни органи за срок от десет години 
след пускането на ЕЕО на пазара;

Or. en

Обосновка

Позоваването на „предлагането на пазара“ следва да се замени с „пускане на пазара“.
Новата законодателна рамка винаги се позовава на „пускането на пазара“, когато се 
определя началната дата на срока, за който трябва да се съхранява декларацията за 
съответствие. Това е така, тъй като „пускане на пазара“ означава „предоставянето 
на продукта на пазара на Общността за първи път“ (член R1, параграф 2 от Решение 
№ 768/2008/ЕО) и следователно е една определена дата. И обратно, един продукт 
може да има многобройни дати, на които е „предложен на пазара“, и следователно 
такова позоваване би довело до правна несигурност.

Изменение 279
Jill Evans

Предложение за директива
Член 8 - параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да съхранява декларацията за 
съответствие с изискванията на ЕО и 
техническата документация на 
разположение на националните 
надзорни органи за срок от десет 
години;

а) да съхранява декларацията за 
съответствие с изискванията на ЕО и 
техническата документация на 
разположение на националните 
надзорни органи за срок от десет години 
след пускането на ЕЕО на пазара;
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Or. en

(Заменя изменение 56)

Обосновка

Необходима е ясна отправна точка за десетгодишния срок. 

Изменение 280
Chris Davies, Dirk Sterckx

Предложение за директива
Член 8 - параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да съхранява декларацията за 
съответствие с изискванията на ЕО и 
техническата документация на 
разположение на националните 
надзорни органи за срок от десет 
години;

а) да съхранява декларацията за 
съответствие с изискванията на ЕО и 
техническата документация на 
разположение на националните 
надзорни органи за срок от десет години 
след пускането на ЕЕО на пазара;

Or. en

Обосновка

С цел осигуряване на по-голяма сигурност. Законодателството на ЕС определя 
„пускането на пазара“ като „предоставянето на продукта на пазара на Общността 
за първи път“ и следователно като една определена дата.

Изменение 281
Julie Girling

Предложение за директива
Член 9 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Вносителите отбелязват името си, 
регистрираната си търговска фирма или 
регистрираната си търговска марка и 
адреса, на който може да се установи 
връзка с тях, на самото ЕЕО или, когато 
това не е възможно, на опаковката или в 

3. Освен ако името и адресът на 
представителя са отбелязани,
вносителите отбелязват името си, 
регистрираната си търговска фирма или 
регистрираната си търговска марка и 
адреса, на който може да се установи 
връзка с тях, на самото ЕЕО или, когато 
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документ, който придружава ЕЕО. това не е възможно, на опаковката или в 
документ, който придружава ЕЕО.

Or. en

Обосновка

Отбелязването на името на вносителя в допълнение към отбелязването на името на 
упълномощения представител не е необходимо и създава излишна административна 
тежест. Това касае по-специално случая, когото един модел се внася от няколко 
страни. Така  би се избегнала ненужна административна тежест за 
промишлеността и объркване за потребителите.

Изменение 282
Chris Davies, Dirk Sterckx

Предложение за директива
Член 9 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Вносителите отбелязват името си, 
регистрираната си търговска фирма или 
регистрираната си търговска марка и 
адреса, на който може да се установи 
връзка с тях, на самото ЕЕО или, 
когато това не е възможно, на 
опаковката или в документ, който 
придружава ЕЕО.

3. Вносителите отбелязват името си, 
регистрираната си търговска фирма или 
регистрираната си търговска марка и 
адреса, на който може да се установи 
връзка с тях, на самото ЕЕО или на 
опаковката или в документ, който 
придружава ЕЕО.

Or. en

Обосновка

С цел предоставяне на по-голяма яснота и премахване на споровете относно 
тълкуването на „когато това не е възможно“.
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Изменение 283
Jill Evans

Предложение за директива
Член 9 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. За срок от десет години вносителите 
съхраняват на разположение на 
органите за надзор на пазара копие от 
декларацията за съответствие с 
изискванията на ЕО и гарантират, че 
при поискване техническата 
документация може да бъде представена 
на тези органи.

7. За срок от десет години след като 
ЕЕО е било пуснато на пазара, 
вносителите съхраняват на 
разположение на органите за надзор на 
пазара копие от декларацията за 
съответствие с изискванията на ЕО и 
гарантират, че при поискване 
техническата документация може да 
бъде представена на тези органи.

Or. en

(Заменя изменение 59)

Обосновка

Необходима е ясна отправна точка за десетгодишния срок.

Изменение 284
Julie Girling

Предложение за директива
Член 9 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. За срок от десет години вносителите 
съхраняват на разположение на 
органите за надзор на пазара копие от 
декларацията за съответствие с 
изискванията на ЕО и гарантират, че 
при поискване техническата 
документация може да бъде представена 
на тези органи.

7. За срок от десет години след като 
ЕЕО е било пуснато на пазара, 
вносителите съхраняват на 
разположение на органите за надзор на 
пазара копие от декларацията за 
съответствие с изискванията на ЕО и 
гарантират, че при поискване 
техническата документация може да 
бъде представена на тези органи.

Or. en
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Обосновка

This text is consistent with  Article 7(3) of the Commission proposal, module A of Annex II to 
Decision No 768/2008/EC which is referred to in Article 7(2) of the Commission 
proposal.When referring to the time period for which the DoC must be retained, Decision No 
768/2008/EC always refers to “placed on the market” and never to “made available”.  This 
is because “placing on the market” means “the first making available of a product on the 
Community market” (ref. Article R1(2) of Decision No 768/2008/EC) and which is a therefore 
single fixed date.  In contrast, a product can have multiple "made available" dates.

Изменение 285
Chris Davies, Dirk Sterckx

Предложение за директива
Член 9 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. За срок от десет години вносителите 
съхраняват на разположение на 
органите за надзор на пазара копие от 
декларацията за съответствие с 
изискванията на ЕО и гарантират, че 
при поискване техническата 
документация може да бъде представена 
на тези органи. 

7. За срок от десет години след като 
ЕЕО е било пуснато на пазара, 
вносителите съхраняват на 
разположение на органите за надзор на 
пазара копие от декларацията за 
съответствие с изискванията на ЕО и 
гарантират, че при поискване 
техническата документация може да 
бъде представена на тези органи. 

Or. en

Обосновка

С цел осигуряване на по-голяма сигурност. Законодателството на ЕС определя 
„пускането на пазара“ като „предоставянето на продукта на пазара на Общността 
за първи път“ и следователно е една определена дата.

Изменение 286
Jill Evans

Предложение за директива
Член 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато предлагат ЕЕО на пазара, 
дистрибуторите трябва да действат с 

1. Когато предлагат ЕЕО на пазара, 
дистрибуторите трябва да действат с 



PE439.897v01-00 84/124 AM\809039BG.doc

BG

грижата на добър стопанин по 
отношение на приложимите изисквания.

грижата на добър стопанин по 
отношение на приложимите изисквания, 
по-специално дали на това ЕЕО е 
поставена маркировка „СЕ“, дали е 
придружено от изискваните 
документи на език, който може лесно 
да бъде разбран от потребителите и 
другите крайни ползватели в 
държавата-членка, където това ЕЕО 
ще се предлага на пазара, и дали 
производителят и вносителят са 
спазили всички изисквания по член 7, 
параграфи 6 и 7 и член 9, параграф 3.

Or. en

(Свързано със заличаването на член 10, параграф 2, алинея 1)

Обосновка

Целесъобразно да се подчертаят специалните разпоредби в контекста на 
задълженията на дистрибуторите да действат с грижата на добър стопанин. 

Изменение 287
Jill Evans

Предложение за директива
Член 10 - параграф 2 - алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преди да започнат да предлагат на 
пазара дадено ЕЕО, дистрибуторите 
проверяват дали на това ЕЕО е 
поставена маркировка „СЕ“, дали е 
придружено от изискваните 
документи на език, който може лесно 
да бъде разбран от потребителите и 
другите крайни ползватели в 
държавата-членка, където това ЕЕО 
ще се предлага на пазара, и дали 
производителят и вносителят са 
спазили всички изисквания по член 7, 
параграфи 5 и 6 и член 9, параграф 3.

заличава се

Or. en
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Обосновка

Настоящата разпоредба би означавала, че всеки дистрибутор ще трябва да отвори 
оригиналната опаковка на всяко ЕЕО, преди да го предложи на пазара. Това би било 
твърде много. Вместо това се предлага тези въпроси да се подчертаят в контекста 
на задължението за„грижа на добър стопанин“ по член 10, параграф 1. Това 
гарантира, че дистрибуторите носят отговорност за това, че те предлагат на
пазара само продукти, които съответстват на тези разпоредби, без да бъдат 
задължени да разопаковат всеки един продукт.

Изменение 288
Chris Davies

Предложение за директива
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С декларацията за съответствие с 
изискванията на ЕО се обявява, че 
спазването на изискванията по член 4 е 
доказано.

1. С декларацията за съответствие с 
изискванията на ЕО се обявява, че 
спазването на изискванията по 
настоящата директива е доказано.

Or. en

Обосновка

Трябва да се декларира съответствие с цялата директива.

Изменение 289
Christofer Fjellner

Предложение за директива
Член 16 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки приемат по 
презумпция, че електрическото и 
електронното оборудване, на което е 
нанесена маркировка „СЕ“, 
съответства на изискванията на 
настоящата директива.

заличава се
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Or. en

Обосновка

Тъй като посочените максимални допустими стойности на концентрациите (напр. 
ограниченията за проценти) в Директивата за ограничението на опасните вещества 
се прилагат на равнище "еднороден материал", на същото равнище трябва да се 
извършва и проверка на съответствието.   На равнище „готов продукт“ е възможно 
да се проведе изпитване на готов продукт, но не е възможно готовият продукт да 
бъде разделен на хиляди хомогенни материали и всеки от тях да бъде изпитван 
поотделно. Съгласно настоящата Директива за ограничението на опасните вещества 
за производителите на готови продукти е непрактично да провеждат свои собствени
изпитвания. Следователно производителите контролират веригата си за доставки и 
използват документация, за да докажат спазването на изискванията.

Изменение 290
Christofer Fjellner

Предложение за директива
Член 16 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Електрическото и електронното 
оборудване, изпитано съгласно 
хармонизираните стандарти, чиито 
заглавия са били публикувани в 
Официален вестник на Европейския 
съюз, се смята по презумпция за 
съответстващо на всички приложими 
изисквания на настоящата директива, за 
които се отнасят стандартите.

Материалите, компонентите и 
електрическото и електронното 
оборудване, които са преминали 
успешно изпитвания или измервания 
или които са били подложени на 
оценка съгласно хармонизираните 
стандарти, чиито заглавия са били 
публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз, се смятат по 
презумпция за съответстващи на всички 
приложими изисквания на настоящата 
директива, за които се отнасят 
стандартите.

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката на член 16 - параграф 1.
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Изменение 291
Bogusław Sonik

Предложение за директива
Член 16 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Електрическото и електронното 
оборудване, изпитано съгласно 
хармонизираните стандарти, чиито 
заглавия са били публикувани в 
Официален вестник на Европейския 
съюз, се смята по презумпция за 
съответстващо на всички приложими 
изисквания на настоящата директива, за 
които се отнасят стандартите.

Материали, компоненти и части от 
електрическото и електронното 
оборудване, изпитано съгласно 
хармонизираните стандарти, чиито 
заглавия са били публикувани в 
Официален вестник на Европейския 
съюз, се смята по презумпция за 
съответстващо на всички приложими 
изисквания на настоящата директива, за 
които се отнасят стандартите.

Or. pl

Обосновка

Настоящите промени вземат предвид концепцията, че компонентите, спазващи 
разпоредбите за ограничаване на опасните вещества, водят до производството на 
продукти, които спазват тези разпоредби.  Ако за даден готов продукт се издаде 
декларация за съответствие, е необходимо да съществува начин тази информация да 
се съобщи по веригата на доставките, за да се намалят разходите за търговците, 
свързани с привеждането на техните продукти в съответствие със съответните 
разпоредби. Едно от решенията за производителите може да бъде издаването на 
доброволна декларация за материали, която да предоставя допълнителна информация 
за органите за контрол. Същевременно декларацията за съответствие сама по себе 
си не може да бъде считана за заместител на доклада за изпитванията и 
измерванията.

Изменение 292
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Предложение за директива
Член 16 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Електрическото и електронното 
оборудване, изпитано съгласно 
хармонизираните стандарти, чиито 
заглавия са били публикувани в 

Материалите, компонентите и 
електрическото и електронното 
оборудване, които са преминали 
успешно изпитвания или измервания 
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Официален вестник на Европейския 
съюз, се смята по презумпция за 
съответстващо на всички приложими 
изисквания на настоящата директива, за 
които се отнасят стандартите.

или които са били подложени на 
оценка съгласно хармонизираните 
стандарти, чиито заглавия са били 
публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз, се смятат по 
презумпция за съответстващи на всички 
приложими изисквания на настоящата 
директива, за които се отнасят 
стандартите.

Or. en

Обосновка

Готови продукти не могат да бъдат "изпитвани", за да се докаже спазването на 
настоящата директива, те могат само да бъдат "подложени на оценка" спрямо 
определени стандарти за съответствие.

Изменение 293
Oreste Rossi

Предложение за директива
Член 16 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Електрическото и електронното 
оборудване, изпитано съгласно
хармонизираните стандарти, чиито 
заглавия са били публикувани в 
Официален вестник на Европейския 
съюз, се смята по презумпция за 
съответстващо на всички приложими 
изисквания на настоящата директива, за 
които се отнасят стандартите.

Електрическото и електронното 
оборудване, съответстващо на
хармонизираните стандарти или части 
от тях, чиито заглавия са били 
публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз, се смята по 
презумпция за съответстващо на всички 
приложими изисквания на настоящата 
директива, за които се отнасят 
стандартите.

Or. en

Обосновка

Промяна на формулировката така, че да бъде приведена в съответствие с член R8 от 
Решение № 768/2008/ЕО, за да се създадат равни условия за всички икономически 
оператори съгласно изискванията за поставяне на маркировката „СЕ“.
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Изменение 294
Jill Evans

Предложение за директива
Член 16 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 16а
Официално възражение срещу 

хармонизиран стандарт
Прилага се член R9 от Решение № 
768/2008/ЕО относно обща рамка за 
предлагането на пазара на продукти.

Or. en

(Замяна на изменение 66 от страна на докладчика. Свързано с отмяната на 
процедурите на комитология от Договора за функционирането на Европейския съюз.)

Justification

It should be possible for a Member State or the Commission to formally object to a 
harmonized standard. Amendment 66 was an exact copy of Article R9 from the new legislative 
framework (NLF), which contains comitology provisions. Due to the new Treaty, the 
comitology procedures no longer apply for new legislative acts. However, the recast of RoHS 
cannot align acts other than RoHS to the provisions of the new Treaty. To introduce the 
possibility for a formal objection to a harmonised standard without prejudice to a future 
alignment of NLF, there should only be a reference to the relevant article.

Изменение 295
Jill Evans

Предложение за директива
Член 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комитет Делегиране
1. Комисията се подпомага от 
Комитета, създаден с член 18 от 
Директива 2006/12/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 5 април 
2006 година  относно отпадъците.

1. Правомощията за приемане на 
делегираните актове, посочени в 
членове 5 и 6, се предоставят на 
Комисията за неопределен срок.

2. При позоваване на настоящия 2. Непосредствено след приемането 
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параграф се прилагат член 5а, 
параграфи 1—4 и член 7 от Решение 
1999/468/ЕО, като се вземат предвид 
разпоредбите на член 8 от него.

на делегиран акт комисията 
уведомява за това едновременно 
Европейския парламент и Съвета.

3. Правомощията за приемане на 
делегирани актове се предоставят на 
Комисията при условията, посочени в 
членове 18а и 18 б.

Or. en

(Свързано със замяната на бившата „процедура по регулиране с контрол“ с новата 
процедура на делегирани актове съгласно член 290 от Договора за функционирането 

на Европейския съюз.)

Обосновка

В контекста на настоящата директива изглежда целесъобразно пълномощията за 
приемане на делегирани актове да се предоставят на Комисията за неопределен срок.

Изменение 296
Holger Krahmer

Предложение за директива
Член 18 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Комисията гарантира, че при 
изпълнение на функциите си тя 
съблюдава балансирано участие на 
представителите на държавите-
членки и всички заинтересовани 
страни, имащи отношение по 
въпроса, като сектора на 
индустрията, включително и МСП и 
занаятчийската промишленост, 
групите за защита на околната среда 
и организациите на потребителите 
Горепосочените страни се срещат в 
рамките на консултативен форум. 
Процедурният правилник на форума 
се изработва от Комисията.

Or. en
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Обосновка

За да се намалят правната несигурност и икономическият риск, механизмът за 
изключване от ограниченията следва да стане по-лесно приложим, по-ясен и по-
прозрачен. Консултирането на заинтересованите страни следва да бъде подобрено, 
като се изработи по-ясен процедурен правилник. Поради тази причина следва да бъде 
създаден консултативен форум, подобно на  Директива 2009/125/ЕО за екодизайна, за 
да се гарантира механизъм за последователно и структурирано консултиране на 
заинтересованите страни в процеса на прилагане на директивата.

Изменение 297
Christofer Fjellner

Предложение за директива
Член 18 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18а
Комисията гарантира, че при 
изпълнение на функциите си тя 
съблюдава балансирано участие на 
представителите на държавите-
членки и всички заинтересовани 
страни, имащи отношение по 
въпроса, като сектора на 
индустрията, включително и МСП и 
занаятчийската промишленост, 
групите за защита на околната среда 
и организациите на потребителите 
Горепосочените страни се срещат в 
рамките на консултативен форум. 
Процедурният правилник на форума 
се изработва от Комисията.

Or. en

Обосновка

За да се намалят правната несигурност и икономическият риск, механизмът за 
изключване от ограниченията трябва да стане по-лесно приложим, по-ясен и по-
прозрачен. Консултирането на заинтересованите страни следва да бъде подобрено, 
като се създаде по-ясен процедурен правилник. Следователно следва да бъда създаден 
консултативен форум, подобно на Директива 2009/125/ЕО за екодизайна, за да се 
гарантира механизъм за последователно и структурирано консултиране на 
заинтересованите страни в процеса на прилагане на директивата.
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Изменение 298
Jill Evans

Предложение за директива
Член 18 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18а
Отмяна на делегирането

1. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 18, може да бъде 
отменено във всеки един момент от 
Европейския парламент или от 
Съвета.
2. Институцията, започнала 
вътрешна процедура, за да вземе 
решение дали да отмени делегирането 
на правомощия, полага усилия да 
информира другата институция и 
Комисията в разумен срок, преди да 
вземе окончателно решение, като
посочва делегираните правомощия,по 
отношение на които може да се 
извърши отмяна, както и 
евентуалните причини за нея.
3. Решението за отмяна прекратява 
делегирането на правомощия, 
посочени във въпросното решение. 
Решението поражда действие 
незабавно или на по-късна дата, 
посочена в него. То не засяга 
действителността на делегираните  
актове, които вече са влезли в сила. 
Решението се публикува в Официален 
вестник на Европейския съюз.

Or. en
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(Свързано със замяната на бившата „процедура по регулиране с контрол“ с новата 
процедура на делегирани актове съгласно член 290 от Договора за функционирането 

на Европейския съюз.)

Обосновка

Възможността за отмяна на делегирането на правомощия следва да бъде включена.

Изменение 299
Jill Evans

Предложение за директива
Член 18 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18б
Възражения срещу делегирани актове
1. Европейският парламент или 
Съветът могат да представят 
възражения срещу делегиран акт в 
срок от два месеца от датата на 
уведомяване. По инициатива на 
Европейския парламент или Съвета 
този срок се удължава с два месеца. 
2. Ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът са 
повдигнали възражения срещу 
делегирания акт, той се публикува в 
Официален вестник на Европейския 
съюз и влиза в сила на датата, 
посочена в него.
3. Ако Европейският парламент или 
Съветът възразят срещу приетия 
делегиран акт, той не влиза в сила. 
Институцията, която представи 
възражения срещу делегирания акт, 
посочва причините за това.

Or. en
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(Свързано със замяната на бившата „процедура по регулиране с контрол“ с новата 
процедура на делегирани актове съгласно член 290 от Договора за функционирането 

на Европейския съюз.)

Обосновка

Процедура от 2+2 месеца следва да бъде включена по отношение на възражения 
срещу делегирани актове. Това би позволило сравнително бързо влизане в сила в 
неоспорваните случаи, като в същото време гарантира достатъчно време в 
оспорвани случаи.

Изменение 300
Bogusław Sonik

Предложение за директива
Приложение I

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение І се заличава

Or. pl

Обосновка

Настоящото приложение е ненужно, предвид въвеждането на отворен обхват.

Изменение 301
Jill Evans

Предложение за директива
Приложение І

Текст, предложен от Комисията Изменение

Категории електрическо и електронно 
оборудване в обхвата на настоящата 
директива

Категории електрическо и електронно 
оборудване в обхвата на настоящата 
директива

1. Големи битови уреди 1. Големи уреди
2. Малки битови уреди 2. Малки уреди
3. Информационно и 
далекосъобщително оборудване

3. Информационно и 
далекосъобщително оборудване

4. Потребителски уреди 4. Потребителски уреди
5. Осветителни уреди 5. Осветителни уреди
6. Електрически и електронни 
инструменти (с изключение на 

6. Електрически и електронни 
инструменти
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големите единици стационарно 
промишлено оборудване)
7. Играчки и уреди за развлекателни и 
спортни цели

7. Играчки и уреди за развлекателни и 
спортни цели

8. Медицински изделия 8. Медицински изделия
9. Прибори за контрол и управление, 
включително промишлени прибори за 
контрол и управление

9. Прибори за контрол и управление, 
включително промишлени прибори за 
контрол и управление

10. Автомати 10. Автомати
11. Друго електрическо и електронно 
оборудване, което не е включено в 
никоя от категориите по-горе

Or. en

(Замяна на изменение 68 от страна на докладчика.)

Обосновка

Понятието "битови" доведе до объркване и поради това следва да бъде заличено. 
Трудно е да се разбере защо големите единици промишлено оборудване трябва да 
бъдат изключени от обхвата, като се има предвид, че промишлените прибори за 
контрол и управление са включени. С оглед на различния обхват на ограниченията и 
съответните срокове за различните категории ЕЕО, следва да се поддържа списък с 
категории ЕЕО, който обаче да се допълни с категория, която обхваща цялото ЕЕО, 
което не е включено в която и да е от настоящите категории. Това би гарантирало 
отворен обхват, като в същото време би позволило разграничение между отделните 
категории.

Изменение 302
Oreste Rossi

Предложение за директива
Приложение I - точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Прибори за контрол и управление, 
включително промишлени прибори за 
контрол и управление

9. Прибори за контрол и управление

Or. en

Обосновка

(Вж. Приложение II, точка 9). С използването на същото заглавие се избягва 
объркване.
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Изменение 303
Bogusław Sonik

Предложение за директива
Приложение II

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение ІІ се заличава

Or. pl

Обосновка

Настоящото приложение е ненужно, предвид въвеждането на отворен обхват.

Изменение 304
Chris Davies, Dirk Sterckx

Предложение за директива
Приложение II - точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Списък на продуктите, които 
задължително влизат в изброените в 
приложение І категории:

Списък на продуктите, които 
задължително влизат в изброените в 
приложение І категории:

1. Големи битови уреди, в т.ч.: 1. Големи битови уреди, в т.ч.:
перални машини перални машини
сушилни машини за дрехи сушилни машини за дрехи
съдомиялни машини съдомиялни машини
Големи битови уреди за охлаждане, 
консервиране и съхранение на храна, 
например: 

Големи битови уреди за охлаждане, 
консервиране и съхранение на храна, 
например: 

големи уреди за охлаждане, 
хладилници, замразители

големи уреди за охлаждане, 
хладилници, замразители

Големи битови уреди за готвене и друга 
преработка на храна, например:

Големи битови уреди за готвене и друга 
преработка на храна, например:

готварски печки, електрически фурни, 
електрически котлони

готварски печки, електрически фурни, 
електрически котлони

микровълнови печки микровълнови печки
Големи уреди за отопление на 
помещения, легла, мебели за сядане, 
например:

Големи уреди за отопление на 
помещения, легла, мебели за сядане, 
например:

електрически отоплителни уреди, електрически отоплителни уреди, 
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електрически радиатори, електрически радиатори, в т.ч. външни, 
вътрешни и касетъчни устройства 
от типа на топлинните помпи с 
мощност до 12 kW.

Вентилационни уреди, уреди за 
отвеждане на газове и климатизатори, 
например:

Вентилационни уреди, уреди за 
отвеждане на газове и климатизатори, 
например:

електрически вентилатори електрически вентилатори

климатизатори климатизатори, в т.ч. външни, 
вътрешни и касетъчни устройства 
от типа на климатизаторите с 
мощност до 12 kW.

Or. en

Обосновка

Ако НЕ Е постигнато споразумение за отваряне на обхвата на законодателството в 
тази област, за да се приемат всички електрически и електронни стоки, то тогава 
оборудването за климатизиране и топлинните помпи следва да бъдат включени в 
директивата.

Изменение 305
Oreste Rossi

Предложение за директива
Приложение II - точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Прибори за контрол и управление, в 
т.ч.: 

Прибори за контрол и управление, в т.ч.: 

Детектори за дим Детектори за дим
Регулатори за отопление Регулатори за отопление
Термостати Термостати
Уреди за измерване, претегляне или 
регулиране, използвани в бита или като 
лабораторно оборудване

Уреди за измерване, претегляне или 
регулиране, използвани в бита

Промишлени прибори за контрол и 
управление

Промишлени прибори за контрол и 
управление

Or. en
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Обосновка

Налице е припокриване между определението за „промишлени прибори за контрол и 
управление“, дадено в член 3, буква п), и фигуриращата по-надолу формулировка на 
категория 9 в Приложение II: „Прибори за контрол и управление“. И двете може да 
се прилагат по отношение на лабораторно оборудване, използвано от 
професионалисти, на графиците за прилагане са различни.

Изменение 306
Bogusław Sonik
Предложение за директиваПриложение III

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение III се заличава

Or. pl

Обосновка

Настоящото приложение е ненужно. Правилата относно определянето на нови 
вещества или подлагането им на ограниченията в директивата са въведени в 
измененията към член 4, параграф 7.

Изменение 307
Holger Krahmer

Предложение за директива
Приложение ІII

Текст, предложен от Комисията Изменение

заличава се Приложение III

Or. en

Обосновка

С това изменение се заличава Приложение III, тъй като няма ясна методология за 
подбор на изброените вещества. Освен това подобно приложение би било изтълкувано 
погрешно като цяло и би довело до объркване, като представи друг списък с химикали 
за преразглеждане, които обаче още не са забранени.
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Изменение 308
Sergio Berlato

Предложение за директива
Приложение III

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение III се заличава 

Or. it

Обосновка

С това изменение се заличава приложение III, тъй като няма ясна методология за 
подбор на изброените вещества.  Освен това подобно приложение би било 
изтълкувано погрешно в световен мащаб и би довело до объркване, като представи 
друг списък с химикали за преразглеждане, които обаче още не са забранени.

Изменение 309
Åsa Westlund

Предложение за директива
Приложение III

Текст, предложен от Комисията Изменение

Вещества, посочени в член 4, 
параграф 7

Вещества, посочени в член 4, 
параграф 7

1. Хексабромоциклододекан (HBCDD) 1. Арсенови съединения
2. Бис (2-етилхексил) фталат (DEHP) 2. Берилий и неговите съединения
3. Бутил бензил фталат (BBP) 3. Антимонов триоксид
4. Дибутилфталат (DBP) 4. Диникел триоксид

5. Бисфенол А
6. Бромирани органични вещества, 
различни от бромирани вещества, 
които забавят горенето
7. Хлорирани органични вещества, 
различни от хлорираните вещества, 
които забавят горенето, или 
пластификаторите
8. Наноматериал
9. Сребърни йони, използвани за 
биоциди
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10. Вещества, предизвикващи много 
сериозна загриженост, които 
присъстват в проекта на списък, 
посочен в член 59, параграф 1 от 
Реграмент (ЕО) № 1907/2006)

Or. sv

Обосновка

Списък, който непрекъснато се актуализира по този начин, може да има 
положително въздействие по отношение на замяната на тези вещества.

Изменение 310
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Предложение за директива
Приложение ІII

Текст, предложен от Комисията Изменение

Вещества, посочени в член 4, 
параграф 7

Вещества, посочени в член 6а

1. Хексабромоциклододекан (HBCDD) 1. Поливинилхлорид (PVC)
2. Бис (2-етилхексил) фталат (DEHP) 2. Наноматериали, по-специално 

подобни на азбеста карбонови 
нанотръби и наносребро

3. Бутил бензил фталат (BBP)
4. Дибутилфталат (DBP)

Or. en

Обосновка

Тези вещества трябва да бъдат подложени на още проучвания, преди да може да бъде 
взето решение относно необходимостта от забрана или изисквания за етикетиране.
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Изменение 311
Frédérique Ries, Chris Davies

Предложение за директива
Приложение ІII

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Хексабромоциклододекан (HBCDD) 1. Динитротолуен
2. Бис (2-етилхексил) фталат (DEHP) 2. Диаминодифенилметан (MDA)
3. Бутил бензил фталат (BBP) 3. 5-терт-бутил-2,4,6-тринитро-

м-ксилен (мускусен ксилен) 
4. Дибутилфталат (DBP) 4. Алкани,  хлоро- (късоверижни 

хлорирани парафини)
5. Алуминосиликат рефракторни 
керамични влакна
6. Антрацен
7. Антраценово масло
8. Антраценово масло, 
антраценова паста
9. Антраценово масло, 
антраценова паста, антраценова 
фракция
10. Антраценово масло, 
антраценова паста, леки 
дестилационни фракции
11. Антраценово масло, с ниско 
съдържание на антрацен
12. Бутил бензил фталат (BBP)
13. Бис(2-етилхексил)фталат 
(DEHP)
14. Бис(трибутилкалаен)оксид 
(TBTO)
15. Кобалтов дихлорид
16. Диарсенов пентаоксид
17. Диарсенов триоксид
18. Дибутилфталат (DBP)
19. Диизобутил фталат
20. Хексабромоциклододекан 
(HBCDD) и всички установени 
основни диастереоизомери
21. Оловен хромат
22. Оловен хромат молибдад 
сулфат червен 
23. Оловен хидроген арсенат
24. Оловен сулфохромат жълт 
25. Смола, каменовъглен катран, 
високотемпературен
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26. Натриев дихромат
27. Триетил арсенат
28. Трис(2-хлоретил)фосфат
29. Цирконий алуминосиликат 
рефракторни керамични влакна
30. Бисфенол А.

Or. en

Обосновка

Комисията с право представя още един списък с химикали за преразглеждане, които 
още не са забранени, но представляват сериозна опасност за околната среда и 
здравето на човека. Освен това е важно да се гарантира сигурна и съгласувана 
законова рамка. Поради това трябва да се установи ясна връзка с проекта на списък 
на веществата, пораждащи много сериозно безпокойство, съгласно изискванията за 
разрешаване, определени в член 58, параграф 2 от регламента REACH (ЕО). Кът него 
следва да се прибави бисфенол А, тъй като цели 109 обществени проучвания стигнаха 
до заключението, че са налице неблагоприятни последици на ниски равнища за 
здравето на човека и околната среда. 

Изменение 312
Bogusław Sonik

Предложение за директива
Приложение ІІI а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение IIIа
Уреди, оборудване и резервни части за 

уреди, изключени от обхвата на 
директивата

1. Оборудване, което е необходимо за 
опазване на основните интереси на 
държавите-членки от гледна точка 
на сигурността, включително за 
оръжия, боеприпаси и бойни 
продукти, специално предназначени за 
военна употреба. 
2. Оборудване, което не е 
предназначено за пускане на пазара 
като единна функционална или 
търговска единица. 
3. Резервни части, предназначени за 
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ремонт или повторна употреба на 
ЕЕО, пуснато на пазара преди 1 юли 
2006 г.
4. Резервни части, предназначени за 
ремонт или повторна употреба на 
медицински изделия, пуснати на 
пазара преди 1 януари 2014г.
5. Резервни части, предназначени за 
ремонт или повторна употреба на 
медицински изделия за диагноза ин 
витро, пуснати на пазара преди 1 
януари 2016г.
6. Резервни части, предназначени за 
ремонт или повторна употреба на 
прибори за контрол и управление, 
пуснати на пазара преди 1 януари 
2014г.
7. Резервни части, предназначени за 
ремонт или повторна употреба на 
промишлени прибори за контрол и 
управление, пуснати на пазара преди 1 
януари 2017г.
8. Резервни части, предназначени за 
ремонт или повторна употреба на 
ЕЕО, което се ползва от 
освобождаване и е било пуснато на 
пазара преди изтичането на срока на 
това освобождаване.
9. Активни имплантируеми 
медицински изделия.
10. Различни видове уреди, 
инструменти и други устройства, 
които са сглобени, инсталирани и 
проектирани за промишлена 
експлоатация на определено място.

11. Консумативи за уреди, които не 
съответстват на определението за 
електрическо и електронно 
оборудване.
12. Вещества, предназначени да бъдат 
пуснати при обикновени или разумно 
предвидими условия за употреба на 
ЕЕО.
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Or. pl

Обосновка

Настоящото приложение обединява всички възможни освобождавания от обхвата на 
директивата на едно място.  То ще бъде проучено в хода на процедурата на 
съвместно вземане на решения. В допълнение към първоначалния текст на Комисията, 
то представя в точка 10 определения на постоянно сглобени стационарни уреди и в 
точка 12, в съответствие с член 7, параграф 1, буква б) от Регламента REACH, 
изключва вещества, преднамерено отделящи се от ЕЕО (като например тонери и 
мастила).  Точка 11 изключва консумативи, които сами по себе си не са ЕЕО съгласно 
определението в член 3а от проектодирективата.

Изменение 313
Sabine Wils

Предложение за директива
Приложение IV

Текст, предложен от Комисията Изменение

Забранени вещества, посочени в член 4, 
параграф 7, и максимални допустими 
стойности на тегловната концентрация в 
еднородните материали

Забранени вещества, посочени в член 4, 
параграф 7, и максимални допустими 
стойности на тегловната концентрация в 
еднородните материали

Част А
Олово (0,1 %) Олово (0,1 %)
Живак (0,1 %) Живак (0,1 %)
Кадмий (0,01 %) Кадмий (0,01 %)
Шествалентен хром (0,1 %) Шествалентен хром (0,1 %)
Полибромирани бифенили (PBB) (0,1 
%)

Полибромирани бифенили (PBB) (0,1 
%)

Полибромирани дифенилетери (PBDE) 
(0,1 %)

Полибромирани дифенилетери (PBDE) 
(0,1 %)
Част Б
Арсенови съединения (0.1%)
Берилий и неговите съединения (0.1%)
Антимонов триоксид (0.1%)
Бисфенол А (0.1%)
Бромоорганични съединения, различни 
от бромираните вещества, които 
забавят горенето (0.1%)
Хлороорганични съединения, различни 
от хлорираните вещества, които 
забавят горенето, или 
пластификаторите (0.1%)
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Карбонови нанотръби, подобни на 
азбеста (граница на откриване)

Поливинилхлорид (PVC) (0,1 %)
Хлорирани пластификатори (0,1 %)
Бис (2-етилхексил) фталат (DEHP) 
(0,1%)
Бутил бензил фталат (BBP) (0,1 %)
Дибутилфталат (DBP) (0,1 %)
Наносребро (граница на откриване)

Or. de

Обосновка

Веществата, добавени към текста на предложението на Комисията, представляват 
основна заплаха за хората и околната среда във фазите на производство и/или 
употреба и оползотворяване.

Изменение 314
Jill Evans

Предложение за директива
Приложение IV

Текст, предложен от Комисията Изменение

Забранени вещества, посочени в член 4, 
параграф 7, и максимални допустими 
стойности на тегловната концентрация в 
еднородните материали

Забранени вещества, посочени в член 4, 
параграф 7, и максимални допустими 
стойности на тегловната концентрация в 
еднородните материали
Част A

Олово (0,1%) Олово (0,1%)
Живак (0,1%) Живак (0,1%)

Кадмий (0,01%) Кадмий (0,01%)

Шествалентен хром (0,1%) Шествалентен хром (0,1%) 

Полибромирани бифенили (PBB) (0,1%) Полибромирани бифенили (PBB) (0,1%)

Полибромирани дифенилетери (PBDE) 
(0,1%)

Полибромирани дифенилетери (PBDE) 
(0,1%)

Част Б
Бромирани вещества, които забавят 
горенето (0,1 %)
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Хлорирани вещества, които забавят 
горенето (0,1 %)
Поливинилхлорид (PVC) (0,1 %)
Хлорирани пластификатори (0,1 %)
Фталати, отговарящи на 
критериите за класифициране като 
канцерогенни, мутагенни или 
токсични за репродуктивния процес, 
категория 1А или 1Б в съответствие 
с
Регламент (ЕО) № 1272/2008.

Or. en

Обосновка

В проучването на Европейската комисия относно преработването на Директивата за 
ограничението на опасните вещества се препоръчва прекратяването на употребата 
на бромоорганични съединения, хлороорганични съединения и PVC поради проблемите, 
които те предизвикват при третирането на отпадъците. Електронната 
промишленост е постигнал значителен напредък в рамките на нейната инициатива в 
световен мащаб за преминаване към нискохалогенно съдържание (съгласно 
определението това означава съдържание от бромирани/хлорирани вещества, които 
забавят горенето/PVC под 900ppm). Подобни действия вече са предприети от някои 
производители на домакински уреди. Тези доброволни действия следва да се подкрепят 
чрез ясни изисквания от страна на законодателя за създаване на равни условия и за 
осигуряване за сигурност на пазара.

Изменение 315
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Предложение за директива
Приложение IV

Текст, предложен от Комисията Изменение

Забранени вещества, посочени в член 4, 
параграф 7, и максимални допустими 
стойности на тегловната концентрация в 
еднородните материали

Забранени вещества, посочени в член 4, 
параграф 7, и максимални допустими 
стойности на тегловната концентрация в 
еднородните материали

Част A
Олово (0,1%) Олово (0,1%)
Живак (0,1%) Живак (0,1%)

Кадмий (0,01%) Кадмий (0,01%)
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Шествалентен хром (0,1%) Шествалентен хром (0,1%)
Полибромирани бифенили (PBB) (0,1%) Полибромирани бифенили (PBB) (0,1%)

Полибромирани дифенилетери (PBDE) 
(0,1%)

Полибромирани дифенилетери (PBDE) 
(0,1%)

Част Б
Средноверижни хлорирани парафини 
(MCCP)

Or. en

Обосновка

В допълнение към веществата, споменати по-рано (като например в доклада на Jill 
Evans), в няколко проучвания беше препоръчано ограничаването на употребата на 
средноверижни хлорирани парафини (MCCP) чрез включването им в приложение IV 
към Директивата относно ограничението за употребата на определени опасни 
вещества (Германска служба по опазване на околната среда, проучване ERA). MCCP 
се използва като пластификатор и забавящо пламъка вещество с устойчиви, 
биокумулиращи и токсични свойства. Тези свойства също така са достатъчно добре 
документирани, както е посочено и в проучването на германския Еко-институт (2008 
г.), вж. бележка 5.

Изменение 316
Jill Evans

Предложение за директива
Приложение IV

Текст, предложен от Комисията Изменение

Забранени вещества, посочени в член 4, 
параграф 7, и максимални допустими 
стойности на тегловната концентрация в 
еднородните материали

Забранени вещества, посочени в член 4, 
параграф 7, и максимални допустими 
стойности на тегловната концентрация в 
еднородните материали

Олово (0,1%) Олово (0,1%)
Живак (0,1%) Живак (0,1%)

Кадмий (0,01%) Кадмий (0,01%)
Шествалентен хром (0,1%) Шествалентен хром (0,1%)

Полибромирани бифенили (PBB) (0,1%) Полибромирани бифенили (PBB) (0,1%)
Полибромирани дифенилетери (PBDE) 
(0,1%)

Полибромирани дифенилетери (PBDE) 
(0,1%)
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Наносребро (граница на откриване)

Дълги многостенни карбонови 
нанотръби (граница на откриване)

Or. en

Обосновка

Наносреброто вече се използва като антимикробен препарат в ЕЕО, напр. като 
покритие за мобилни телефони, или дори се освобождава в перални машини. Освен че 
тези начини на употреба са излишни, те застрашават здравето на човека и околната 
среда. Карбоновите нанотръби може да се използват в ЕЕО, но беше доказано, че те 
могат да имат свойства, подобни на тези на азбеста. Уважавани органи като 
например Комисията по замърсяването на околната среда и Изпълнителната агенция 
по здравеопазване и безопасност на Обединеното кралство или Германската агенция 
по околната среда изразиха опасения, свързани с тези наноматериали, или дори 
препоръчаха те да не се използват.

Изменение 317
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Предложение за директива
Приложение ІV а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(Приложение IV a)
1. Наносребро
2. Подобни на азбеста карбонови 
нанотръби 
3. Берилий
4. Берилиев оксид (BeO)

Or. en

Обосновка

По отношение на някои вещества германският Öko-Institut препоръча етикетиране 
(точки 3 и 4). По отношение на точки 1 и 2 има научни доказателства, че излагането 
на действието на дълги многостенни карбонови нанотръби може да доведе до 
заболявания, подобно на предизвикваните от азбеста, и че освобождаването на 
частици наносребро може да доведе до неблагоприятни последици за здравето на 
човека и околната среда. Все още са необходими по-нататъшни проучвания, 
етикетирането би било първата крачка в подкрепа на внимателното боравене с тези 
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вещества. Трябва да се осигури оптимална връзка с Директивата за екодизайн. 
(Свързано с изм. на член 6, параграф 1, тире 3 а ново и изм. на член 4, параграф 1, 
точка б) нова.)

Изменение 318
Bogusław Sonik

Предложение за директива
Приложение VI

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение ІV се заличава

Or. pl

Обосновка

Настоящото приложение е включено в приложение V с продължение на 
номерирането. Преди влизането в сила на директивата, Комисията следва да 
актуализира настоящото приложение в съответствие с изменението към член 5, 
параграф 4а и да го приведе в съответствие с научно-техническия напредък.
Настоящото приложение VІ е основано на доклада на ERA, изготвен в контекста на 
опита, наличен през 2005 г.

Изменение 319
Julie Girling

Предложение за директива
Приложение VI - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оборудване, което използва 
йонизиращи лъчения или което е 
предназначено за откриване на 
йонизиращи лъчения

заличава се

Or. en

Обосновка

В проучването си, поискано от Комисията (2006-0383), ERA стига до заключението, 
че включването на медицински уреди в обхвата би било възможно, но 
производителите ще поискат изключване в определени случаи. Също така ERA 
препоръча временното изключване за оловото в припой да бъде преразгледано по-



PE439.897v01-00 110/124 AM\809039BG.doc

BG

внимателно при изменението на Директивата за ограничението на опасните 
вещества. В хода на новия доклад на ЕRА (2009-0394) производителите на някои 
сложни медицински апарати установиха, че те все още не могат да гарантират 
надеждност в дългосрочен план без олово. Това следва да бъде взето предвид в 
преработения текст. 

Изменение 320
Chris Davies

Предложение за директива
Приложение VI - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оборудване, което използва 
йонизиращи лъчения или което е 
предназначено за откриване на 
йонизиращи лъчения

заличава се

Or. en

Обосновка

Тъй като категории 8 (медицински изделия) и 9 (прибори за контрол и управление), 
посочени в Приложение I, са включени в обхвата, е необходимо специално да се 
изключат изброените тук артикули, принципно поради специализираната им 
употреба в медицински процедури и дълги производствени цикли за приборите за 
контрол и управление.

Изменение 321
Julie Girling

Предложение за директива
Приложение VI - точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5 Олово в екраните за защита от 
йонизиращи лъчения

5 Олово в екраните за защита, 
колиматорите и уредите и 
решетките за контрол на 
разсейването от йонизиращи лъчения

Or. en
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Обосновка

Вж. обосновка към Приложение VI - уводна част 

Изменение 322
Chris Davies

Предложение за директива
Приложение VI - точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5 Олово в екраните за защита от 
йонизиращи лъчения

5 Олово в екраните за защита, 
колиматорите и уредите и 
решетките за контрол на 
разсейването от йонизиращи лъчения

Or. en

Обосновка

Вж. обосновка за Приложение VI - уводна част.

Изменение 323
Julie Girling

Предложение за директива
Приложение VI - точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6 Олово в предметите за изпитване с
рентгенови лъчи

6 Олово в предметите за изпитване с 
йонизиращо лъчение и маркерите за 
рентгенови лъчи

Or. en

Обосновка

Вж. обосновка към Приложение VI - уводна част.
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Изменение 324
Chris Davies

Предложение за директива
Приложение VI - точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6 Олово в предметите за изпитване с
рентгенови лъчи

6 Олово в предметите за изпитване с 
йонизиращо лъчение и маркерите за 
рентгенови лъчи

Or. en

Обосновка

Вж. обосновка за Приложение VI - уводна част.

Изменение 325
Julie Girling

Предложение за директива
Приложение VI - точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8 Източници с радиоактивни изотопи на 
кадмия за преносими спектрометри с 
рентгенова флуоресценция Сензори, 
детектори и електроди (плюс точка 
1)

8 Източници с радиоактивни изотопи на 
кадмия за преносими спектрометри с 
рентгенова флуоресценция 

Or. en

Обосновка

Вж. обосновка към Приложение VI - уводна част  
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Изменение 326
Chris Davies

Предложение за директива
Приложение VI - точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8 Източници с радиоактивни изотопи на 
кадмия за преносими спектрометри с 
рентгенова флуоресценция Сензори, 
детектори и електроди (плюс точка 
1)

8 Източници с радиоактивни изотопи на 
кадмия за преносими спектрометри с 
рентгенова флуоресценция

Or. en

Обосновка

Вж. обосновка за Приложение VI - уводна част.

Изменение 327
Julie Girling

Предложение за директива
Приложение VI - точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10 Олово и кадмий в лампите на 
спектрометрите с атомна адсорбция

10 Олово и кадмий в лампите на 
спектрометрите с атомна абсорбция

Or. en

Обосновка

Вж. обосновка към Приложение VI - уводна част. 
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Изменение 328
Chris Davies

Предложение за директива
Приложение VI - подзаглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Други заличава се

Or. en

Обосновка

Вж. обосновка за Приложение VI - уводна част.

Изменение 329
Julie Girling

Предложение за директива
Приложение VI - подзаглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Други заличава се

Or. en

Обосновка

Вж. обосновка към Приложение VI - уводна част  

Изменение 330
Julie Girling

Предложение за директива
Приложение VI - точка 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

11 Олово в сплави като свръхпроводник 
и топлопроводящ материал в 
оборудването за ядрено-магнитен 
резонанс (ЯМР)

11 Олово в сплави като свръхпроводник 
и топлопроводящ материал в 
оборудването за ядрено-магнитен 
резонанс (ЯМР) и 
магнетоенцефалография
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Or. en

Обосновка

Вж. обосновка към Приложение VI - уводна част  

Изменение 331
Chris Davies

Предложение за директива
Приложение VI - точка 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

11 Олово в сплави като свръхпроводник 
и топлопроводящ материал в 
оборудването за ядрено-магнитен 
резонанс (ЯМР)

11 Олово в сплави като свръхпроводник 
и топлопроводящ материал в 
оборудването за ядрено-магнитен 
резонанс (ЯМР) и 
магнетоенцефалография

Or. en

Обосновка

Вж. обосновка за Приложение VI - уводна част.

Изменение 332
Julie Girling

Предложение за директива
Приложение VI - точка 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

17 Олово в припоите в преносимите 
дефибрилатори за спешни случаи

17 Олово в припоите в 

преносимите дефибрилатори от Клас 
II,
- устройства от Клас II за носене от 
пациентите и преносимо 
ултразвуково оборудване и преносимо 
оборудване за наблюдение на 
пациентите

Or. en
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Обосновка

Вж. обосновка към Приложение VI - уводна част.

Изменение 333
Chris Davies

Предложение за директива
Приложение VI - точка 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

17 Олово в припоите в преносимите 
дефибрилатори за спешни случаи

17 Олово в припоите в 

- преносимите дефибрилатори от 
Клас II,
- устройства от Клас II за носене от 
пациентите и преносимо 
ултразвуково оборудване и преносимо 
оборудване за наблюдение на 
пациентите

Or. en

Обосновка

Вж. обосновка за Приложение VI - уводна част.

Изменение 334
Chris Davies

Предложение за директива
Приложение VI - точка 20 а - 20 ц (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

20а Олово в припоите и в накрайници 
на компоненти и конекторни 
терминали на уреди за ядрено-
магнитен резонанс и 
магнетоенцефалография, 
функциониращи при температури под 
-50◦C
20б Олово в покрития на накрайници 



AM\809039BG.doc 117/124 PE439.897v01-00

BG

на немагнитни компоненти, 
използвани при ядрено-магнитен 
резонанс и магнетоенцефалография и 
припои, използвани за свързване на 
тези немагнитни компоненти
20в Олово в припои и в покрития на 
накрайници на компоненти, 
използвани за монтаж на печатни 
платки на медицински уреди като 
BGA, CSP, QFN и подобни уреди и 
медицински уреди, използвани за 
проектиране на изображения, 
включително компютърна 
томография, позитронно-емисионна 
томография, единична фотонна 
емисионна компютърна томография, 
магнетоенцефалография, ядрено-
магнитен-резонанс и молекулярен 
резонанс, както и за медицински 
уреди, използвани за радиационна 
терапия и терапия с частици
20г Олово в припой, използван за 
сглобяване на печатни платки, 
използвани за монтаж на 
полупроводникови цифрови матрични 
детектори, например детектори от 
кадмиево-цинков телурид и цифрови 
рентгенови детектори с матрица от 
решетъчно разположени контактни 
щифтове (куплунги)
20д Олово и хексавалетнен хром в 
компоненти, специално разработени 
за промишлени сектори, които са 
извън обхвата на Директивата за 
ограничението на опасните вещества 
и използвани като компоненти в 
медицински уреди
20е Олово като сух лубрикант при 
медни и алуминиеви сплави за места, 
изложени на йонизиращо лъчение
20ж Олово за вакуумно запечатване 
на усилватели на изображението
20з Хексавалентен хром в локални 
диспенсори за алкални метали
20и Кадмий в изходни фосфорни 
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съединения на усилватели на 
изображението
20й Маркер от оловен ацетат за 
употреба в стереотактически рамки 
за използване при компютърна 
томография и ядрено-магнитен 
резонанс
20к Олово и хексавалентен хром в 
компонентни части от използвани 
рентгенови тръби, които са пуснати 
на пазара в ЕС преди 1 януари 2014 г. и 
са използвани повторно в нови 
рентгенови тръби от 1 януари 2014 г. 
до 31 декември 2019 г.
20л Живак в прави луминисцентни 
лампи със специално предназначение  .
20м Олово в стъклото на
електронно-лъчеви тръби, 
електронни компоненти и прави 
луминисцентни лампи.
20н Оловото като сплавен  елемент в 
стоманени сплави със съдържание на 
олово до 0,35% от теглото, в 
алуминиеви сплави  със съдържание 
на олово до 0,4% от теглото и в 
медни сплави  със съдържание на 
олово до 4% от теглото
20о
- Олово в припой с  висока 

температура на топене (т.е. 
оловосъдържащи сплави със 
съдържание на олово  85% от 
теглото или повече).
- Олово в припой за сървъри, 
запаметяващи устройства и 
системи, оборудване за 
инфраструктура на мрежи за 
превключване, изпращане на сигнали, 
пренос на данни , както и за 
управление на мрежи за 
телекомуникацията.
- Олово в керамични части на 

електроника (например 
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пиезоелектронни устройства). 
20п Кадмий и неговите съединения в 
електрически контакти 
(контактори) и кадмиево покритие, 
освен случаите на употреба, 
забранени в съответствие с 
Директива 91/338/EИО за изменение 
на Директива 76/769/EИО
20р Олово, използвано в съвместими 
системи с електрически контактни 
щифтове (куплунги)
20с Олово и кадмий в оптично и 
филтърно стъкло 
20т Олово в припой , състоящ се от 
повече от два елемента за свързване 
между контактни щифтове и 
корпуса на микропроцесорите със 
съдържание на олово повече от 80% и 
по-малко от 85% от теглото.
20у Олово в припои за създаване на 
надеждна  електрическа връзка 
между полупроводниковия чип и 
носача в корпусите на интегрални 
схеми от типа Flip-Chip .
20ф Олово в покритие на компоненти 
с фина стъпка, различни от 
конектори, със стъпка 0,65 mm или 
по-малко, с никелово-железни оловни 
рамки, и олово в покритието на 
компоненти с фина стъпка, различни 
от конекторите, със стъпка 0,65 mm 
или по-малко, с медно-оловни рамки. 
20х Олово в припой за запояване към 
машини чрез пробиване на отвори  на 
дискови и плоскостни матрични 
многослойни  керамични 
кондензатори .
20ц Оловен оксид в стъклоприпоя, 
използван за направата на прозоречни 
модули за аргонови и криптонови 
газоразрядни тръби за лазери.

Or. en
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Обосновка

Вж. обосновка за Приложение VI - уводна част.

Изменение 335
Julie Girling

Предложение за директива
Приложение VI - точка 20 а - 20 й (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

20а Олово в припоите и в накрайници 
на компоненти и конекторни 
терминали на уреди за ядрено-
магнитен резонанс и 
магнетоенцефалография, 
функциониращи при температури под 
-50◦C
20б Олово в покрития на накрайници 
на немагнитни компоненти, 
използвани при ядрено-магнитен 
резонанс и магнетоенцефалография и 
припои, използвани за спояване на 
тези немагнитни компоненти
20в Олово в припой, използван за 
сглобяване на печатни платки за 
монтаж на полупроводникови 
цифрови матрични детектори, 
например детектори от кадмиево-
цинков телурид и цифрови рентгенови 
детектори с матрица от решетъчно  
разположени щифтове
20г Олово и хексавалетнен хром в 
компоненти, специално разработени 
за промишлени сектори, които са 
извън обхвата на директивата за 
ограничението на опасните вещества 
и използвани като компоненти в 
медицински уреди
20д Олово като сух лубрикант в медни 
и алуминиеви матрици за места, 
изложени на йонизиращо лъчение
20е Олово за вакуумно запечатване на 
усилватели на изображението



AM\809039BG.doc 121/124 PE439.897v01-00

BG

20ж Хексавалентен хром в локални 
диспенсори за алкални метали
20з Кадмий в изходни фосфорни 
съединения на усилватели на
изображението
20и Маркер от оловен ацетат за 
употреба в стереотактически рамки 
за използване при компютърна 
томография и ядрено-магнитен 
резонанс
20й Олово и хексавалентен хром в 
компонентни части от използвани 
рентгенови тръби, които са пуснати 
на пазара в ЕС преди 1 януари 2014 г. и 
са използвани повторно в нови 
рентгенови тръби от 1 януари 2014 г. 
до 31 декември 2019 г.

Or. en

Обосновка

Вж. обосновка към Приложение VI - уводна част.

Изменение 336
Horst Schnellhardt

Предложение за директива
Приложение VI а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение VIa
Случаи на употреба, за които не се 
прилага забраната по член 4, 
параграф 1 по отношение на 
категория 11
1. Кадмий в тънкослойни 
фотоелектрически панели въз основа 
на кадмиев телурид.

Or. de

Обосновка

Ако има отворен обхват, фотоволтаичните модули следва да бъдат изключени от 
обхвата на директивата. Няма ефективен заместител за кадмиевия телурид, който 
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се съдържа във фотоволтаичните панели. Фотоволтаичната промишленост се 
отличава с иновации. Вероятно по отношение на бъдещото планиране е необходимо 
да се гарантира по-нататъшното разработване на подобни иновации, които 
допринасят съществено за защита на околната среда, създаването на работни места 
и икономическото развитие. Временните освобождавания от обхвата не изпълняват 
това условие.

Изменение 337
Sabine Wils

Предложение за директива
Приложение VI а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение VIa
Случаи на употреба, за които не се 
прилага забраната по член 4, 
параграф 1 по отношение на 
категория 11
Освен ако се посочи друго, срокът на 
действие на случаите на употреба в 
настоящото приложение изтича 
четири години след датата, посочена 
в член 2, параграф 1а.

Or. de

Обосновка

Кадмият е сериозна заплаха за хората и околната среда. Неговата употреба във 
фотоволтаични модули трябва бързо да бъде прекратена. Трябва да има възможност 
за предоставяне на заявителите на временно освобождаване от директивата. Като 
се има предвид настоящото положение с данните обаче, решението на докладчика да 
се предостави освобождаване за кадмия във фотоволтаичните модули се отхвърля.

Изменение 338
Jill Evans

Предложение за директива
Приложение VІ б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение VIб
Заявление за освобождаване от 
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разпоредбите на член 4, параграф 1 
или за подновяване на освобождаване 
от този тип
Заявления могат да се подават от 
производителя, упълномощен 
представител на производителя или 
всеки участник във веригата на 
доставки и включват най-малко 
следното:
а) името, адреса и данните за 
контакт на заявителя;
б) информация за материала или 
компонента и специфичните начини 
на употреба на веществото в 
материала и компонента, за който се 
иска освобождаване, и неговите 
конкретни характеристики;
в) проверима и включваща подробни 
препратки обосновка за 
освобождаване въз основа на 
условията, установени в член 5;
г) анализ на възможни алтернативни 
вещества, материали или форми въз 
основа на целия жизнен цикъл, 
включително, когато е налична, 
информация и съвместно разгледани 
проучвания относно независимата 
изследователска дейност, и дейности 
по разработването от страна на 
заявителя;
д) анализ за наличието на 
алтернативите, описани в точка г);
е) план за заместване, както е 
посочено в Регламент (ЕО) № 
1907/2006, включително график за 
действията, предложени от 
заявителя;
ж) по целесъобразност, споменаване 
на информацията, която следва да се  
разглежда като патентована, 
придружена от проверима обосновка;
з) предложение за точно и ясно 
формулиране на освобождаването;
и) обобщение на заявлението.

Or. en
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Обосновка

Идеята за това изменение идва от изменение, обсъждано в Съвета, което е подобно в 
голяма степен. В допълнение към формулировката, обсъждана в Съвета, настоящото 
изменение а) призовава за проверими и изцяло подкрепена с позовавания обосновка, б) 
оценка на наличността на алтернативи и в) план за заместване във всеки случай.

Изменение 339
Bogusław Sonik

Предложение за директива
Приложение VII - точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Когато това е приложимо —
нотифицираният орган ...
(наименование, номер) … извърши … 
(описание на действието) … и издаде 
сертификат: …

заличава се

Or. pl

Обосновка

Настоящата подточка е излишна, тъй като няма хармонизирани стандарти, 
съгласно които нотифицираните органи могат да установят съответствие.


