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Pakeitimas 197
Chris Davies

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jei naudojant medžiagas, ypač 
nurodytąsias III priede, kyla nepriimtinas 
pavojus žmonių sveikatai arba aplinkai, 
kuris turi būti mažinamas visos Bendrijos 
mastu, IV priede pateiktas draudžiamų 
medžiagų sąrašas persvarstomas taikant 
Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 69–72 
straipsniuose nurodytais procesais 
pagrįstą metodiką.

7. Komisija iš dalies keičia IV priede 
nurodytų draudžiamų medžiagų sąrašą, 
jei manoma, kad tam tikros medžiagos 
naudojimas EEĮ dėl jos pavojingų savybių 
kelia pavojų žmonių sveikatai arba 
aplinkai, kad ji nėra tinkamai 
kontroliuojama arba kad dėl jos turi būti 
sprendžiama Sąjungos lygmeniu. 

Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti, 
priimamos laikantis 18 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu.

Atliekant medžiagų vertinimą siekiant 
nustatyti būsimus apribojimus ir išimtis 
pagal šią direktyvą: 
– remiamasi patikimais moksliniais 
duomenimis,
– numatomas alternatyvių medžiagų 
poveikis ir 

– atsižvelgiama į:

a) socialinius ir ekonominius aspektus, ir 

b) alternatyvių medžiagų prieinamumą ir 
patikimumą.

Medžiagos naudojimo apribojimų ir 
išimčių vertinimo metodika apima 
teigiamą ir neigiamą poveikį žmonių 
sveikatai ir medžiagų ir jų alternatyvų 
saugumą ir yra susijusi su: 

– visais atitinkamais EEĮ naudojimo 
etapais, įskaitant pakartotinio naudojimo, 
perdirbimo ir apdorojimo scenarijus, kai 
ji jau nebetinkama eksploatuoti;
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– nekontroliuojamu arba difuziniu 
pasklidimu į aplinką, ir 

– šių medžiagų poveikiu darbuotojams ir 
aplinkai.

Naujų medžiagų įtraukimas į IV priedą 
apsvarstomas Komisijai arba valstybei 
narei pateikus dokumentų rinkinį ir 
pasikonsultavus su:

– komitetu, įsteigtu pagal Direktyvos 
2006/12/EB 18 straipsnį;

– Europos cheminių medžiagų agentūros 
Rizikos vertinimo komitetu, įsteigtu pagal 
Reglamentą Nr. 1907/2006;

– suinteresuotomis šalimis, įskaitant 
ūkinės veiklos vykdytojus, perdirbėjus, 
apdorojimo operatorius, aplinkosaugos 
organizacijas ir darbuotojų bei vartotojų 
asociacijas. 

Dokumentų rinkinyje nurodoma 
cheminės saugos ataskaita arba rizikos 
vertinimo ataskaita, pateikta pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, ir visos 
kitos rizikos vertinimo ataskaitos, 
pateiktos pagal kitus Sąjungos 
reglamentus arba direktyvas.

Or. en

Pagrindimas

Būsimi medžiagų apribojimai ir išimtys pagal Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo 
direktyvą turi būti pagrįsti išsamiu įvertinimu, ypač atsižvelgiant į naujausius mokslinius 
duomenis. Pakeitimu siekiama užtikrinti, kad vertinimo proceso kriterijai ir tvarka būtų 
aiškūs ir nedviprasmiški.
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Pakeitimas 198
Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jei naudojant medžiagas, ypač 
nurodytąsias III priede, kyla nepriimtinas 
pavojus žmonių sveikatai arba aplinkai, 
kuris turi būti mažinamas visos Bendrijos 
mastu, IV priede pateiktas draudžiamų 
medžiagų sąrašas persvarstomas taikant 
Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 69–72 
straipsniuose nurodytais procesais 
pagrįstą metodiką. Tokios priemonės, 
skirtos šios direktyvos neesminėms 
nuostatoms iš dalies pakeisti, priimamos 
laikantis 18 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

7. Komisija, atsižvelgdama į atsargumo 
principą, persvarsto ir pakeičia IV priede 
pateikiamų draudžiamų medžiagų sąrašą, 
jei nusprendžiama, jog EEI ar jos 
atliekose esanti medžiaga yra kenksminga 
vykdant aplinkos apsaugai priimtiną 
elektros ir elektroninės įrangos atliekų 
naudojimą ir šalinimą arba daro žalingą 
poveikį žmonių sveikatai ar aplinkai EEĮ 
naudojimo ar atliekų apdorojimo metu. 
Šiuo tikslu Komisija priima metodiką, 
skirtą IV priedui persvarstyti ir iš dalies 
pakeisti, ypatingą dėmesį skiriant į tai, ar 
medžiaga:
a) galėtų turėti neigiamą poveikį 
galimybėms paruošti EEĮ pakartotiniam 
naudojimui ar medžiagų iš EEĮ atliekų 
perdirbimui; 
b) galėtų paskatinti pačios medžiagos, 
pavojingų likučių ar skilimo produktų 
nekontroliuojamą ar difuzinį pasklidimą 
ruošiant medžiagas iš EEĮ atliekų 
pakartotiniam naudojimui, jas perdirbant 
ar apdorojant kitais būdais;
c) galėtų sukelti nepriimtiną pavojų 
darbininkams, renkantiems ar 
apdorojantiems EEĮ atliekas.

Pagal minėtąją metodiką atsižvelgiama į 
būtinybę užtikrinti darną su kitais teisės 
aktais, kurie susiję su cheminėmis 
medžiagomis, visų pirma Reglamentu Nr. 
1907/2006 (REACH), ir ji pagrįsta taikant 
tokius teisės aktus sukauptomis žiniomis 
ir Europos cheminių medžiagų agentūros 
(ECHA) gairėse ir rekomendacijose dėl 
labai pavojingų medžiagų pateikiama 
informacija. 
Draudžiamų medžiagų įtraukimas į IV 
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priedą apsvarstomas Komisijai arba 
valstybei narei pateikus prašymą. Tokios 
priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti, 
priimamos laikantis 18 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu.

Or. pl

Pagrindimas

Komisija turėtų vadovautis išsamiomis gairėmis rengdama pasiūlymus dėl IV priedo, kuris 
yra svarbiausias direktyvos priedas, pakeitimo. Gairės parengtos taip, kad būtų galima 
užtikrinti, jog pirmiausia būtų atsižvelgta į Reglamento Nr. 1907/2006 (REACH) spragas, 
susijusias su medžiagų, visų pirma EEĮ atliekų, vertinimu, kalbant apie jų pakartotinį 
naudojimą, perdirbimą ir nekontroliuojamą pasklidimą į aplinką.  Pateikdama naujas 
medžiagas, kurios turėtų būti įtrauktos į direktyvos taikymo sritį, Komisija taip pat turėtų 
remtis Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) rekomendacijomis dėl labai pavojingų 
medžiagų sąrašo.

Pakeitimas 199
Sergio Berlato

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jei naudojant medžiagas, ypač 
nurodytąsias III priede, kyla nepriimtinas 
pavojus žmonių sveikatai arba aplinkai,
kuris turi būti mažinamas visos Bendrijos 
mastu, IV priede pateiktas draudžiamų 
medžiagų sąrašas persvarstomas taikant 
Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 69–72 
straipsniuose nurodytais procesais 
pagrįstą metodiką. Tokios priemonės, 
skirtos šios direktyvos neesminėms 
nuostatoms iš dalies pakeisti, priimamos 
laikantis 18 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

7. Jei perdirbant, naudojant arba šalinant 
elektros ir elektroninės įrangą kyla 
nepriimtinas pavojus žmonių sveikatai arba 
aplinkai, Komisija, tinkamai atsižvelgusi į 
Europos cheminių medžiagų agentūros 
(ECHA) Rizikos vertinimo komiteto 
nuomonę, gali peržiūrėti IV priede 
išvardytų draudžiamų medžiagų sąrašą 
remdamasi metodika, kuri apimtų šiuos 
kriterijus:

a) įrodymus, kad esamų priemonių 
nepakanka elektros ir elektroninės 
įrangos atliekų sudėtyje esančios 
medžiagos keliamam pavojui deramai 
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kontroliuoti;
b) informaciją apie riziką žmonių 
sveikatai ir aplinkai, susijusią su 
alternatyvių cheminių medžiagų gamyba, 
naudojimu ir šalinimu;
c) lyginamąjį medžiagos ir siūlomų 
alternatyvų vertinimą;

d) pagrindimą, kad reikia imtis veiksmų 
Sąjungos mastu ir kad apribojimas yra 
pati tinkamiausia priemonė, atsižvelgiant į 
jo efektyvumą, praktiškumą ir stebimumą; 
ir
e) tai, kiek elektros ir elektroninės įrangos 
atliekose esančios medžiagos keliamą 
riziką atsveria jos nauda vartotojų 
saugumui.
Tą pačią metodiką Komisija mutatis 
mutandis naudoja medžiagai išbraukti iš 
IV priede išvardytų draudžiamų medžiagų 
sąrašo. 

Prieš keisdama IV priedą, Komisija 
pasikonsultuoja, be kita ko, su elektros ir 
elektroninėje įrangoje naudojamų 
medžiagų gamintojais, elektros ir 
elektroninės įrangos gamintojais, 
perdirbėjais, apdorojimo operatoriais, 
aplinkosaugos organizacijomis ir 
darbuotojų bei vartotojų asociacijomis. 
Komisija viešai paskelbia visus 
pasiūlymus ir pagrindimus savo interneto 
svetainėje ir suteikia galimybę 
suinteresuotoms šalims pateikti savo 
pastabas. Komisija atsižvelgia į išreikštas 
nuomones ir jas taip pat perduoda 18 
straipsnyje nurodytam komitetui. 

Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti, 
priimamos laikantis 18 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu.

Or. it
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu teisės aktų leidėjas Komisijai nubrėžia aiškias politines gaires, kaip reikėtų 
parengti IV priedo peržiūros metodiką. Ši metodika turėtų būti pagrįsta rizika ir ją taikant 
turėtų būti atsižvelgiama į mokslinius duomenis tiek apie medžiagą, kurią siūlomą įtraukti į IV 
priedą, tiek apie jos alternatyvas. 

Pakeitimas 200
Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jei naudojant medžiagas, ypač 
nurodytąsias III priede, kyla nepriimtinas 
pavojus žmonių sveikatai arba aplinkai, 
kuris turi būti mažinamas visos Bendrijos 
mastu, IV priede pateiktas draudžiamų 
medžiagų sąrašas persvarstomas taikant 
Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 69–72 
straipsniuose nurodytais procesais 
pagrįstą metodiką.
Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti, 
priimamos laikantis 18 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu.

7. Jei perdirbant, naudojant arba šalinant 
elektros ir elektroninės įrangos atliekas
kyla nepriimtinas pavojus žmonių sveikatai 
arba aplinkai, Komisija, atsižvelgusi į 
Europos cheminių medžiagų agentūros 
Rizikos vertinimo komiteto ir Socialinės ir 
ekonominės analizės komiteto nuomonę, 
gali peržiūrėti IV priede išvardytų 
draudžiamų medžiagų sąrašą remdamasi 
metodika, kuri apima visus šiuos 
kriterijus:

1. Įrodymus, kad esamų priemonių 
nepakanka elektros ir elektroninės 
įrangos atliekų sudėtyje esančios 
medžiagos keliamam pavojui deramai 
kontroliuoti;
2. Informaciją apie riziką žmonių 
sveikatai ir aplinkai, susijusią su 
alternatyvių cheminių medžiagų gamyba, 
naudojimu ir šalinimu;
3. Lyginamąjį medžiagos ir siūlomos (-ų) 
alternatyvos (-ų) vertinimą;
4. Pagrindimą, kad reikia imtis veiksmų 
Sąjungos mastu ir kad apribojimas yra 
pati tinkamiausia priemonė, atsižvelgiant į 
jo efektyvumą, praktiškumą ir stebimumą; 
ir
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5. Tai, kiek elektros ir elektroninės 
įrangos atliekose esančios medžiagos 
keliamą riziką atsveria jos nauda 
vartotojų saugumui.
Tą pačią metodiką Komisija mutatis 
mutandis naudoja medžiagai išbraukti iš 
IV priede išvardytų draudžiamų medžiagų 
sąrašo. Prieš keičiant IV priedą, Komisija 
pasikonsultuoja, be kita ko, su elektros ir 
elektroninėje įrangoje naudojamų 
medžiagų gamintojais, elektros ir 
elektroninės įrangos gamintojais, 
perdirbėjais, apdorojimo operatoriais, 
aplinkosaugos organizacijomis ir 
darbuotojų bei vartotojų asociacijomis. 
Komisija viešai paskelbia visus 
pasiūlymus ir pagrindimus savo interneto 
svetainėje ir suteikia galimybę 
suinteresuotoms šalims pateikti savo 
pastabas. Komisija atsižvelgia į išreikštas 
nuomones ir jas taip pat perduoda 18 
straipsnyje nurodytam komitetui.  
Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti, 
priimamos laikantis 18 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu teisės aktų leidėjas Komisijai nubrėžia aiškias politines gaires, kaip reikėtų 
parengti IV priedo peržiūros metodiką. Ši metodika turėtų būti pagrįsta rizika ir ją taikant 
turėtų būti atsižvelgiama į mokslinius duomenis tiek apie medžiagą, kurią siūlomą įtraukti į IV 
priedą, tiek apie jos alternatyvas.

Pakeitimas 201
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jei naudojant medžiagas, ypač 7. Jei naudojant medžiagas, ypač 
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nurodytąsias III priede, kyla nepriimtinas 
pavojus žmonių sveikatai arba aplinkai, 
kuris turi būti mažinamas visos Bendrijos 
mastu, IV priede pateiktas draudžiamų 
medžiagų sąrašas persvarstomas taikant 
Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 69–72 
straipsniuose nurodytais procesais 
pagrįstą metodiką. Tokios priemonės, 
skirtos šios direktyvos neesminėms 
nuostatoms iš dalies pakeisti, priimamos 
laikantis 18 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

nurodytąsias III priede, kyla nepriimtinas 
pavojus žmonių sveikatai arba aplinkai, 
kuris turi būti mažinamas visos Bendrijos 
mastu, IV priede pateiktas draudžiamų 
medžiagų sąrašas persvarstomas taikant 
Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 69–72 
straipsniuose nustatytą metodiką.

Medžiagų vertinimo pagal šią direktyvą 
metodika visų pirma grindžiama rimtais 
moksliniais argumentais, 
reprezentatyviais ir patikimais 
duomenimis ir atitinkama cheminės 
saugos arba rizikos vertinimo ataskaita, 
pateikta pagal Reglamentą (EB) Nr. 
1907/2006. Ta metodika apima, be kita ko, 
alternatyvių medžiagų poveikio vertinimą 
ir ją taikant atsižvelgiama į:

a) socialinį ir ekonominį poveikį;

b) alternatyvių medžiagų prieinamumą ir 
patikimumą,

c) teigiamą ir neigiamą poveikį žmonių 
sveikatai ir medžiagų bei galimų jų 
alternatyvų saugumą, susijusius su: 

– visais atitinkamais EEĮ naudojimo 
etapais, įskaitant pakartotinio naudojimo, 
perdirbimo ir apdorojimo scenarijus, kai 
ji jau nebetinkama eksploatuoti;

– nekontroliuojamu arba difuziniu 
pasklidimu į aplinką, ir 

– šių medžiagų poveikiu darbuotojams ir 
aplinkai.

Siekiant užtikrinti aukštą žmonių 
sveikatos ir aplinkosaugos lygį, ši 
metodika turėtų atitikti kitus su 
cheminėmis medžiagomis susijusius teisės 
aktus, ypač Reglamentą (EB) Nr. 
1907/2006 (REACH), ir būti suderinama 
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su žiniomis, įgytomis taikant šiuos teisės 
aktus.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, svarbu iš anksto įvertinti 
laipsniško medžiagų atsisakymo pasekmes. Reglamentas REACH nustato medžiagų 
apribojimo metodiką, kuri taip pat turėtų būti taikoma ir Pavojingų medžiagų naudojimo 
apribojimo direktyvoje. Pakeitimu pabrėžiami konkretūs aspektai, kuriuos reikia įvertinti 
prieš priimant sprendimą iš dalies keisti Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo 
direktyvą. Jame taip pat pabrėžiama ypatinga Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo 
direktyvos vertė, kadangi joje papildomai dėmesio skiriama EEĮ šalinimo etapui. Turi būti 
užtikrinta, kad pakaitalai neturėtų nenumatyto neigiamo poveikio.

Pakeitimas 202
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jei naudojant medžiagas, ypač 
nurodytąsias III priede, kyla nepriimtinas 
pavojus žmonių sveikatai arba aplinkai, 
kuris turi būti mažinamas visos Bendrijos 
mastu, IV priede pateiktas draudžiamų 
medžiagų sąrašas persvarstomas taikant 
Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 69–72 
straipsniuose nurodytais procesais pagrįstą 
metodiką. Tokios priemonės, skirtos šios 
direktyvos neesminėms nuostatoms iš 
dalies pakeisti, priimamos laikantis 18 
straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu.

7. Jei naudojant medžiagas, ypač 
nurodytąsias III priede, kyla nepriimtinas 
pavojus žmonių sveikatai arba aplinkai, 
kuris turi būti mažinamas visos Bendrijos 
mastu, IV priede pateiktas draudžiamų 
medžiagų sąrašas persvarstomas taikant
Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 69–72 
straipsniuose nurodytais procesais pagrįstą 
metodiką.
Atliekant medžiagų vertinimą siekiant 
nustatyti būsimus apribojimus ir išimtis 
pagal šią direktyvą:

– remiamasi patikimais moksliniais 
duomenimis,
– numatomas alternatyvių medžiagų 
poveikis ir 
– atsižvelgiama į:
a) socialinius ir ekonominius aspektus,
b) alternatyvių medžiagų prieinamumą ir 
patikimumą.
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Medžiagos naudojimo apribojimų ir 
išimčių vertinimo metodika visų pirma 
apima teigiamą ir neigiamą poveikį 
žmonių sveikatai ir medžiagų ir jų galimų 
alternatyvų saugumą ir yra susijusi su:
– visais atitinkamais EEĮ naudojimo 
etapais, įskaitant pakartotinio naudojimo, 
perdirbimo ir apdorojimo scenarijus, kai 
ji jau nebetinkama eksploatuoti,
– nekontroliuojamu arba difuziniu 
pasklidimu į aplinką,
– šių medžiagų poveikiu darbuotojams ir 
aplinkai.
Taikant tokią metodiką užtikrinamas kuo 
didesnis nuoseklumas su kitais su 
cheminėmis medžiagomis susijusiais 
teisės aktais, ypač Reglamentu (EB) Nr. 
1907/2006 (REACH), ir su žiniomis, 
įgytomis taikant šiuos teisės aktus. Visų 
pirma pateikiamos nuorodos į visas 
susijusias cheminio saugumo arba rizikos 
vertinimo ataskaitas.

Or. en

Pagrindimas

Šiame vertinimo procese turi būti taikomi kuo aiškesni ir tikslesni kriterijai siekiant užtikrinti, 
kad ateityje papildomi medžiagų apribojimai būtų deramai pagrįsti.

Pakeitimas 203
Julie Girling

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jei naudojant medžiagas, ypač 
nurodytąsias III priede, kyla nepriimtinas 
pavojus žmonių sveikatai arba aplinkai, 
kuris turi būti mažinamas visos Bendrijos 
mastu, IV priede pateiktas draudžiamų 
medžiagų sąrašas persvarstomas taikant 
Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 69–72 
straipsniuose nurodytais procesais pagrįstą 

7. Jei naudojant medžiagas, ypač 
nurodytąsias III priede, kyla nepriimtinas 
pavojus žmonių sveikatai arba aplinkai, 
kuris turi būti mažinamas visos Bendrijos 
mastu, IV priede pateiktas draudžiamų 
medžiagų sąrašas persvarstomas taikant 
Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 69–72 
straipsniuose nurodytais procesais pagrįstą 
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metodiką. metodiką.

Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti, 
priimamos laikantis 18 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu.

Atliekant medžiagų vertinimą siekiant 
nustatyti būsimus apribojimus ir išimtis 
pagal šią direktyvą:

– remiamasi patikimais moksliniais 
duomenimis,
- numatomas alternatyvių medžiagų 
poveikis,
– atsižvelgiama į:
a) socialinius ir ekonominius aspektus,
b) alternatyvių medžiagų prieinamumą ir 
patikimumą.
Medžiagos naudojimo apribojimų ir 
išimčių vertinimo metodika visų pirma 
apima teigiamą ir neigiamą poveikį 
žmonių sveikatai ir medžiagų ir jų galimų 
alternatyvų saugumą ir yra susijusi su:
- visais atitinkamais EEĮ naudojimo 
etapais, įskaitant pakartotinio naudojimo, 
perdirbimo ir apdorojimo scenarijus, kai 
ji jau nebetinkama eksploatuoti;
- nekontroliuojamu arba difuziniu 
pasklidimu į aplinką,
- šių medžiagų poveikiu darbuotojams ir 
aplinkai.
Taikant tokią metodiką užtikrinamas kuo 
didesnis nuoseklumas su kitais su 
cheminėmis medžiagomis susijusiais 
teisės aktais, ypač Reglamentu (EB) Nr. 
1907/2006 (REACH), ir su žiniomis, 
įgytomis taikant šiuos teisės aktus. Visų 
pirma pateikiamos nuorodos į visas 
susijusias cheminio saugumo arba rizikos 
vertinimo ataskaitas. 

Or. en

Pagrindimas

Būsimi medžiagų apribojimai ir išimtys pagal Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo 
direktyvą turi būti pagrįsti moksliniais duomenimis. Šiame vertinimo procese turi būti taikomi 
kuo aiškesni ir tikslesni kriterijai siekiant užtikrinti, kad ateityje papildomi medžiagų 
apribojimai būtų deramai pagrįsti. Turi būti užtikrinta, kad alternatyvi medžiaga neturėtų 
nenumatyto neigiamo poveikio.
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Pakeitimas 204
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jei naudojant medžiagas, ypač 
nurodytąsias III priede, kyla nepriimtinas 
pavojus žmonių sveikatai arba aplinkai, 
kuris turi būti mažinamas visos Bendrijos 
mastu, IV priede pateiktas draudžiamų 
medžiagų sąrašas persvarstomas taikant
Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 69–72
straipsniuose nurodytais procesais
pagrįstą metodiką. Tokios priemonės, 
skirtos šios direktyvos neesminėms 
nuostatoms iš dalies pakeisti, priimamos 
laikantis 18 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

7. Jei naudojant medžiagas, ypač 
nurodytąsias III priede, kyla nepriimtinas 
pavojus žmonių sveikatai arba aplinkai, 
kuris turi būti mažinamas visos Bendrijos 
mastu, IV priede pateiktas draudžiamų 
medžiagų sąrašas persvarstomas 
atsižvelgiant į  Reglamento (EB) 
Nr. 1907/2006 69–73 straipsniuose 
nurodytus procesus.

Labai svarbu, kad šių medžiagų 
vertinimas būtų paremtas 
reprezentatyviais ir patikimais moksliniais 
duomenimis, kuriais nustatomas jų 
dabartinis ir numatomas teigiamas ir 
neigiamas poveikis. Metodologija, be kita 
ko, turi apimti alternatyvų poveikio 
vertinimą (buvimą ir tinkamumą) ir ją 
taikant turi būti atsižvelgiama į aplinkos 
ir mokslinius aspektus bei ekonominius ir 
socialinius aspektus per visą produkto 
gyvavimo ciklą.
Siekiant prisidėti prie aukšto žmogaus 
sveikatos ir aplinkos apsaugos lygmens ši 
metodologija atitinka Reglamentą (EB) 
Nr. 1907/2006.
Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti, 
priimamos laikantis 18 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant išvengti žalingo poveikio aplinkai ir žmogaus sveikatai, susijusio su tam tikrų 



AM\809039LT.doc 15/110 PE439.897v01-00

LT

medžiagų uždraudimu, svarbu iš anksto įvertinti tokios priemonės pasekmes. REACH 
direktyvoje nustatyta tikslinga procedūra, skirta tam tikrų cheminių medžiagų naudojimo 
apribojimui, kuri turi būti taikoma taip pat Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo 
direktyvos atveju.

Pakeitimas 205
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jei naudojant medžiagas, ypač 
nurodytąsias III priede, kyla nepriimtinas
pavojus žmonių sveikatai arba aplinkai, 
kuris turi būti mažinamas visos Bendrijos 
mastu, IV priede pateiktas draudžiamų 
medžiagų sąrašas persvarstomas taikant 
Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 69–72 
straipsniuose nurodytais procesais pagrįstą 
metodiką. Tokios priemonės, skirtos šios 
direktyvos neesminėms nuostatoms iš 
dalies pakeisti, priimamos laikantis 18 
straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu. 

7. Jei naudojant medžiagas, ypač 
nurodytąsias III priede, kyla pavojus 
žmonių sveikatai arba aplinkai, kuris turi 
būti mažinamas visos Bendrijos mastu, 
IV priede pateiktas draudžiamų medžiagų 
sąrašas persvarstomas taikant Reglamento 
(EB) Nr. 1907/2006 69–72 straipsniuose 
nurodytais procesais pagrįstą metodiką. 
Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti, 
priimamos laikantis 18 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu. 

Or. sv

Pagrindimas

Terminas „nepriimtinas pavojus žmonių sveikatai arba aplinkai“ yra terminas, kuris žymi 
vertinimo rezultatą, o ne tokio vertinimo pradžią.

Pakeitimas 206
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 7 dalies 1a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai pateikiamos naujos rekomendacijos 
dėl medžiagų įtraukimo į Reglamento 
(EB) Nr. 1907/2006 XIV priedą, Komisija 
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siūlo šias medžiagas įtraukti į III priedą.

Or. en

Pagrindimas

Prioritetinė peržiūra pagal III priedą turėtų būti aiškiai susieta su konkrečiais kriterijais, 
pagrįstais įtrauktinų medžiagų sąrašu ir rekomendacija įtraukti medžiagą į Reglamento Nr. 
1907/2006 XIV priedą.

Pakeitimas 207
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Prieš keičiant IV priedą 
konsultuojamasi su suinteresuotomis 
šalimis, visų pirma elektros ir elektroninės 
įrangos gamintojais, įskaitant MVĮ, 
elektros ir elektroninėje įrangoje 
naudojamų medžiagų gamintojus ir 
aplinkosaugos bei vartotojų apsaugos 
organizacijas.  
Ðiam tikslui ásteigiamas konsultacijø 
forumas. Komisija vieðai paskelbia visus 
pasiûlymus ir pagrindimus savo interneto 
svetainëje ir suteikia galimybæ 
suinteresuotosioms ðalims pateikti savo 
pastabas.
Komisija skelbia visas gautas pastabas ir 
á jas atsižvelgia savo darbe.

Or. en
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Pagrindimas

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.

Pakeitimas 208
Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 7a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Komisija, ypatingą dėmesį skirdama 
MVĮ galimybėms, nustato išsamias 
taisykles, pagal kurias reglamentuojamas 
elektroninės įrangos mėginių rinkimas ir 
kontrolė bei 4 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos leistinos didžiausios 
koncentracijos neviršijimo 
demonstravimas.

Or. pl

Pagrindimas

Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvoje nepateikiama jokia nuoroda į jokias 
taisykles, todėl gamintojams labai sunku įvykdyti kitose valstybėse narėse rinkos priežiūros 
institucijų nustatytus reikalavimus. Dėl to atsiranda didelių išlaidų. Jei Komisija valstybėms 
narėms nustatytų taisykles, kaip užtikrinti direktyvoje numatytų reikalavimų įvykdymą, padėtų 
išvengti nereikalingų išlaidų ir skatinti abipusišką priežiūros institucijų tyrimų rezultatų 
pripažinimą.
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Pakeitimas 209
Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 7b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7b. Komisija nustato standartą, kuriame 
apibrėžia medžiagų deklaracijos, skirtos 
EEĮ medžiagoms, komponentams ir 
dalims, modelį.  Šioje deklaracijoje 
pateikiami duomenys apie 
reglamentuojamų medžiagų koncentraciją 
EEĮ, deklaraciją rengiančio asmens 
tapatybę, EEĮ komponentams ar dalims 
taikomas išimtis ir kiti Komisijos nustatyti 
duomenys. 

Or. pl

Pagrindimas

Techninės dokumentacijos rengimo ir bandymų, susijusių su Pavojingų medžiagų naudojimo 
apribojimo direktyvos reikalavimų įvykdymu, sertifikavimo sąnaudos MVĮ yra itin didelės. 
Jokiomis aplinkybėmis negalima leisti, kad per krizę pranešimų teikimo reikalavimai taptų 
pernelyg didele našta MVĮ. Todėl siūlomas pakaitinis dokumentas, kuriuo remiantis būtų 
galima daryti prielaidą, kad MVĮ laikosi direktyvos reikalavimų. Svarbu, kad valstybių narių 
priežiūros institucijos šį dokumentą traktuotų kaip techninę dokumentaciją.

Pakeitimas 210
Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdama priedus suderinti su mokslo ir 
technikos pažanga, Komisija priima tokias 
priemones:

1. Kad V, VI ir VIa priedai galėtų būti 
suderinti su mokslo ir technikos pažanga, 
Komisija, priimdama deleguotuosius 
aktus pagal 18 straipsnį, patvirtina tokias 
priemones:

Or. en

(Šis pakeitimas susijęs su buvusios reguliavimo procedūros su tikrinimu pakeitimu nauja 
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deleguotųjų aktų procedūra pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį.)

Pagrindimas

Komisijai turėtų būti suteikiami įgaliojimai priimti sprendimus tik dėl tam tikrų priedų, t. y. 
tų, kuriuose numatomos išimtys (V, VI ir VIa priedai).

Pakeitimas 211
Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdama priedus suderinti su mokslo ir 
technikos pažanga, Komisija priima tokias 
priemones:

1. Siekdama priedus suderinti su mokslo ir 
technikos pažanga ir atsižvelgdama į 4 
straipsnio 7 dalyje nurodytus kriterijus,
visų pirma aplinkos apsaugai priimtino 
elektros ir elektroninės įrangos atliekų 
naudojimo ir šalinimo, Komisija priima 
tokias priemones:

Or. pl

Pagrindimas

Šiame pakeitime patikslinamos Komisijos pareigos derinant  priedus prie mokslo ir technikos 
pažangos.  Komisija turi priimti sprendimus būdama visapusiškai informuota ir paisydama 
derama atsargumo, visų pirma tuomet, kai suteikiamos išimtys, kad būtų išvengta bet kokio 
nesuderinamumo su REACH teisės aktu ir siekiama nustatytų toli siekiančių aplinkos 
apsaugos tikslų.

Pakeitimas 212
Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) visus būtinus  II  priedo pakeitimus Išbraukta.

Or. pl
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Pagrindimas

Pagal šį pakeitimą siekiama užtikrinti nuoseklesnę direktyvos struktūrą. Šis punktas įtrauktas 
į naują siūlomą 5 straipsnio 1 dalį.

Pakeitimas 213
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies aa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) nustato kiekvienos IV priede 
nurodytos medžiagos didžiausią leistiną 
koncentraciją;

Or. en

Pagrindimas

Kaip ir Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvoje, turi būti nustatyti kiekvienos 
naujos ribojamos medžiagos didžiausia leistina koncentracija.

Pakeitimas 214
Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) į V ir VI priedus įtraukia EEĮ, jei 
įvykdoma bent viena iš toliau nurodytų 
sąlygų:

(b) į V priedą įtraukia EEĮ A tipo
medžiagas ir komponentus, jei įvykdoma 
bent viena iš toliau nurodytų sąlygų:

Or. pl

Pagrindimas

Pagrindinis šio pakeitimo tikslas – diferencijuoti išimtis pagal jų tipą. A tipo išimtys 
susijusios su atvejais, kai egzistuoja pakaitalas, tačiau jo negalima naudoti dėl su gamyba 
susijusių techninių priežasčių. B tipo išimtys susijusios su mokslinėmis problemomis ir 
pakaitalų, kurie pasižymėtų tomis pačiomis fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis ir galėtų 
atlikti tokią pačią funkciją, trūkumu. Šiame pakeitime atsižvelgiama į tai, kad, siekiant 
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įvykdyti direktyvoje nustatytus reikalavimus, lengviau yra pakeisti gamybos techniką nei 
padaryti pakeitimus, kuriems atlikti reikia ištirti naujas medžiagas.

Pakeitimas 215
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies b punktas antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– pakaitalų tiekimas ir patikimumas nėra 
užtikrintas,

– pakaitalų tiekimas ir patikimumas nėra 
užtikrintas. Komisija atsargiai vertina 
monopolijos atvejus arba intelektinės 
nuosavybės apribojimus, nes tai gali būti 
pagrindinė nepakankamo pakaitalų 
tiekimo priežastis. Tokie atvejai nurodomi 
atitinkamame paraiškų dėl išimčių 
vertinimo tyrime, taip pat turėtų būti 
pristatytos rekomendacijos šiai padėčiai 
keisti siekiant platesnio pakaitalų 
paskirstymo. 

Or. en

Pagrindimas

Intelektinės nuosavybės teisių apribojimai ir monopolijos atvejai, susiję su pakaitalais arba 
naujoviškais sprendimais, gali turėti įtakos prieinamumui išimčių taikymo procese. Jei 
suteikiama išimtis grindžiama nepakankamu medžiagos tiekimu, susijusiu su tokiais 
intelektinės nuosavybės teisių apribojimais arba monopolijos atvejais, tai turėtų būti aiškiai 
pabrėžta atitinkamoje vertinimo ataskaitoje. Siekiant suteikti paskatų inovacijų sklaidai turėtų 
būti teikiamos rekomendacijos, kaip keisti šią padėtį.

Pakeitimas 216
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies b punkto trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

dėl pakeitimo atsiradęs neigiamas poveikis 
aplinkai, sveikatai, vartotojų saugai arba 
neigiamas socialinis ir ekonominis 
poveikis  galėtų nusverti pakeitimo 

– dėl pakeitimo atsiradęs neigiamas 
poveikis aplinkai, sveikatai, vartotojų 
saugai arba neigiamas socialinis ir 
ekonominis poveikis  galėtų nusverti 



PE439.897v01-00 22/110 AM\809039LT.doc

LT

teigiamą poveikį aplinkai, sveikatai,
vartotojų saugai ir (arba) socialinius ir 
ekonominius privalumus  ;

pakeitimo teigiamą poveikį aplinkai, 
sveikatai ar vartotojų saugai;

Or. sv

Pakeitimas 217
Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies b punkto 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

jos eliminavimas, konstrukcijos pakeitimas 
arba medžiagų arba sudedamųjų dalių , 
kuriems nereikia 4 straipsnio 1 dalyje 
nurodytų medžiagų, naudojimas jose yra 
techniškai ar moksliškai neįmanomas;

– jos eliminavimas, konstrukcijos 
pakeitimas arba medžiagų arba 
sudedamųjų dalių , kuriems nereikia 4 
straipsnio 1 dalyje nurodytų medžiagų, 
naudojimas jose yra techniškai sunkus ar 
moksliškai neįmanomas;

Or. pl

Pagrindimas

Pagrindinis šio pakeitimo tikslas – diferencijuoti išimtis pagal jų tipą. A tipo išimtys 
susijusios su atvejais, kai egzistuoja pakaitalas, tačiau jo negalima naudoti dėl su gamyba 
susijusių techninių priežasčių. B tipo išimtys susijusios su mokslinėmis problemomis ir 
pakaitalų, kurie pasižymėtų tomis pačiomis fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis ir galėtų 
atlikti tokią pačią funkciją, trūkumu. Šiame pakeitime atsižvelgiama į tai, kad, siekiant 
įvykdyti direktyvoje nustatytus reikalavimus, lengviau yra pakeisti gamybos techniką nei 
padaryti pakeitimus, kuriems atlikti reikia ištirti naujas medžiagas.

Pakeitimas 218
Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies b b punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) į V priedą įtraukia EEĮ B tipo 
medžiagas ir komponentus, jei įvykdoma 
bent viena iš toliau nurodytų sąlygų: 
– jos eliminavimas, konstrukcijos 
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pakeitimas arba medžiagų ir komponentų, 
kuriems nereikia 4 straipsnio 1 dalyje 
nurodytų medžiagų, naudojimas jose yra 
techniškai sunkus ar moksliškai 
neįmanomas dėl tų elementų ar medžiagų 
fizikinių ir cheminių savybių;

– pakaitalų tiekimas ir patikimumas nėra 
užtikrintas,

Or. pl

Pagrindimas

Šis 5 straipsnio 1 dalies bb punkto pakeitimas susijęs su V priedo pertvarkymu. Pagrindinis jo 
tikslas, kad būtų nustatyta, jog kai kurios suteiktos išimtys susijusios ne su technologiniais 
pakeitimais, bet su atitinkamų elementų fizikinėmis savybėmis.  Siekiant tokiais atvejais 
naudoti pakaitalus, reikia atlikti daugybę mokslinių tyrimų, kad būtų galima sukurti naujas 
medžiagas ir pradėti jas naudoti gamybos procese. (Į šį pakeitimą reikia atsižvelgti svarstant 
5 straipsnio 1 dalies bb punkto, 5 straipsnio 1 dalies, 5 straipsnio 1 dalies cc punkto , 5 
straipsnio 2 dalies, 5 straipsnio 2a dalies ir V ir VI priedų pakeitimus.)

Pakeitimas 219
Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies c punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) iš V ir VI priedų išbraukti medžiagas ir 
EEĮ komponentus, jei jie nebeatitinka b 
punkto sąlygų.

c) iš V priedo praėjus vieneriems metams
išbraukti A tipo medžiagas ir EEĮ 
komponentus, jei jie nebeatitinka b punkto 
sąlygų.

Or. pl

Pagrindimas

Pagal šį pakeitimą siekiama užtikrinti, kad tik A tipo išimtys galėtų būti išbraukiamos iš V 
priedo. B tipo išimtys tam, kad galėtų būti išbrauktos, turi tapti A tipo išimtimis. Vienerių 
metų laikotarpis nuo to laiko, kai priimamas sprendimas išbraukti medžiagą iš priedo ir jo 
įvykdymo visose valstybėse narėse, yra reikalingas, kad būtų užtikrintas gamybos procesas ir 
išvengta finansinių ir turto nuostolių bei be reikalo negaminama atliekų. (Į šį pakeitimą reikia 
atsižvelgti svarstant 5 straipsnio 1 dalies bb punkto, 5 straipsnio 1 dalies, 5 straipsnio 1 
dalies cc punkto , 5 straipsnio 2 dalies, 5 straipsnio 2a dalies ir V ir VI priedų pakeitimus.)
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Pakeitimas 220
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti, 
priimamos laikantis 18 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu.

Priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti, 
peržiūrimos taikant Reglamento (EB) 
Nr. 1907/2006 69–72 straipsniuose 
nurodytais procesais pagrįstą metodiką. 
Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti, 
priimamos laikantis 18 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu.

Or. de

Pagrindimas

4 straipsnio 7 dalyje jau minimos REACH reglamente numatytos medžiagų ribojimo 
priemonės. Remiantis REACH reglamento 69 straipsniu šiose priemonėse taip pat numatoma 
esamų apribojimų peržiūra. Taigi REACH  reglamente numatytos priemonės turi būti visiškai 
perimtos, taip pat kalbant ir apie 5 straipsnio 1 dalies c punkto nuostatą. Pagal šią nuostatą, 
peržiūrėjus išimtis, turėtų būti galimas jas panaikinti.

Pakeitimas 221
Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) B tipo išimtis pakeisti į A tipo išimtis, 
jei nebetenkinamos 5 straipsnio 1 dalies 
bb nurodytos sąlygos.

Or. pl

Pagrindimas

Šis pakeitimas apima atvejus, kai išimtys iš pagrindinių mokslinių tyrimų srities perkeliamos į 
bendrojo taikymo sritį. Jei randamas sprendimas, kai reglamentuota medžiaga ar elementas 
nėra reikalingi, nebetenkinamos 5 straipsnio 1 dalies bb punkto sąlygos. Remiantis Komisijos 
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pasiūlymu, išimtis pakeičiama į A tipo išimtį, susijusią technologijos paplitimu. (Į šį pakeitimą 
reikia atsižvelgti svarstant 5 straipsnio 1 dalies bb punkto, 5 straipsnio 1 dalies, 5 straipsnio 
1 dalies cc punkto , 5 straipsnio 2 dalies, 5 straipsnio 2a dalies ir V ir VI priedų pakeitimus.)

Pakeitimas 222
Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti,
priimamos laikantis 18 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu.

Tokios priemonės priimamos atskirai.

Or. en

(Šis pakeitimas susijęs su buvusios reguliavimo procedūros su tikrinimu pakeitimu nauja 
deleguotųjų aktų procedūra pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį.)

Pagrindimas

Šiuo metu Komisija skirtingus pasiūlymus dėl išimčių įtraukia į vieną teisės aktų paketą. Taigi 
susiejami sprendimai dėl išimčių, kurios iš esmės visiškai nepriklauso vienos nuo kitų. 
Norėdami paprieštarauti vienai išimčiai, Taryba arba Parlamentas turėtų prieštarauti visoms 
pasiūlytoms išimtims. Kadangi toks sprendimas gali būti neproporcingas, tai galėtų de facto 
sukompromituoti teisės aktų leidėjo kontrolės teisę. Dėl kiekvienos išimties ir jos panaikinimo 
turėtų būti sprendžiama atskirai, atsižvelgiant į konkretaus atvejo aplinkybes.

Pakeitimas 223
Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal 1 dalies b punktą priimtos 
priemonės galioja ne ilgiau kaip 4 metus ir 
gali būti atnaujintos. Komisija laiku 
pateikia savo sprendimą dėl visų 
atnaujinimo paraiškų, pateiktų likus ne 

2. Pagal 1 dalies b punktą priimtos B tipo
priemonės peržiūrimos kas 4 metus.  
Vykdant peržiūrą, Komisija, remdamasi 
moksliniais ir techniniais įrodymais, 
nustato, ar dar tenkinamos b punkte 
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mažiau kaip 18 mėnesių iki išimties 
galiojimo pabaigos.

nurodytos sąlygos. Jei šios sąlygos ir 
toliau tenkinamos, Komisija pratęsia 
išimties taikymą iki kitos peržiūros laiko. 
Įmonės  ar jų atstovai pateikia naujų 
išimčių taikymo paraiškas pagal 5a
straipsnį.

Or. pl

Pagrindimas

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 
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)

Pakeitimas 224
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal 1 dalies b punktą priimtos 
priemonės galioja ne ilgiau kaip 4 metus 
ir gali būti atnaujintos. Komisija laiku
pateikia savo sprendimą dėl visų 
atnaujinimo paraiškų, pateiktų likus ne 
mažiau kaip 18 mėnesių iki išimties 
galiojimo pabaigos.

2. Pagal 1 dalies b punktą priimtose 
priemonėse nurodoma kiekvienos EEĮ 
medžiagos ir naudojimo įtraukimo į V ir 
VI priedus peržiūros data. Nustatant 
išimties galiojimo laikotarpį visų pirma 
atsižvelgiama į atitinkamus laikotarpius, 
būtinus EEĮ, kurioje naudojamos 
alternatyvios medžiagos, pateikti į rinką, 
taip pat į įrangos techninį funkcionalumą 
ir patikimumą. 
Paraiška dėl išimties taikymo arba 
atnaujinimo pateikiama Komisijai likus 
ne mažiau kaip 30 mėnesių iki išimties 
galiojimo pabaigos.
Komisija pateikia savo sprendimą dėl visų 
išimties taikymo arba atnaujinimo paraiškų 
ne vėliau kaip po 9 mėnesių nuo paraiškos 
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pateikimo dienos. 
Jei Komisija nusprendžia neatnaujinti 
išimties taikymo, ji paskelbia atsisakymo 
priežastis ir gautas pastabas.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlytas „vieno kurpalio“ metodas, kuriuo nustatomas ilgiausias 4 metų 
galiojimo laikotarpis visoms Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvos išimtims, 
yra netinkamas. Turint mintyje investicijų į EEĮ naujovių diegimą ciklus, kai parengiami 
ilgalaikiai gaminio kūrimo planai, siūlomi terminai yra realiai neįvykdomi. Kiekvienu atveju 
turėtų būti nustatyti realūs ir pagrįsti laikotarpiai.

Pakeitimas 225
Chris Davies

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal 1 dalies b punktą priimtos 
priemonės galioja ne ilgiau kaip 4 metus 
ir gali būti atnaujintos. Komisija laiku 
pateikia savo sprendimą dėl visų 
atnaujinimo paraiškų, pateiktų likus ne 
mažiau kaip 18 mėnesių iki išimties 
galiojimo pabaigos.

2. Pagal 1 dalies b punktą priimtos 
priemonės gali būti atnaujintos, atskirai 
įvertinus kiekvieną atvejį, ir galioja tol, 
kol Komisija nusprendžia atnaujinti arba 
panaikinti išimtį atlikusi riboto 
laikotarpio peržiūrą, jei paraiška dėl 
atnaujinimo pateikiama likus ne mažiau 
kaip 18 mėnesių nuo išimties galiojimo 
pabaigos. Komisija, likus ne mažiau kaip
šešiems mėnesiams iki išimties galiojimo 
pabaigos, pateikia savo sprendimą dėl visų 
atnaujinimo paraiškų, pateiktų per 
nustatytą laikotarpį. 
Komisija per 12 mėnesių nuo paraiškos 
dėl išimties taikymo gavimo dienos, 
priima sprendimą, ar suteikti išimtį 
produktams, kurie dar neįtraukti į 
taikymo sritį.
a) Kai priimamas sprendimas įtraukti EEĮ 
medžiagas ir komponentus į V ir VI 
priedus, nurodoma ši informacija:
– konkrečios į V ir VI priedus įtrauktinos 



PE439.897v01-00 28/110 AM\809039LT.doc

LT

EEĮ medžiagos ir komponentai;
– jei taikoma, V ir VI priedų numeravimo 
pakeitimas (-ai); 
– pereinamojo laikotarpio priemonės: 
– data (-os), kurią išimtis (-ys) bus 
atnaujinta (-os) arba panaikinta (-os) 
(toliau – peržiūros data (-os)); 
Komisija patvirtina kiekvienos paraiškos 
dėl išimties taikymo gavimą ir suteikia jai 
numerį, kuris naudojamas visoje su 
paraiška susijusioje korespondencijoje, 
kol peržiūra laikoma baigta. Paraiškose 
dėl EEĮ medžiagų ir komponentų 
įtraukimo į V ir VI priedus pateikiama 
pagal 6 straipsnį apibrėžta informacija, 
laikantis 18 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.
b) Kai priimamas sprendimas išbraukti 
EEĮ medžiagas ir komponentus iš V ir VI 
priedų, apie kiekvieną išimtį nurodoma ši 
informacija: 
– iš V ir VI priedo išbrauktinos EEĮ 
medžiagos ir komponentai ir (arba), kai 
priemonės apriboja esamos (-ų) išimties (-
čių) taikymo sritį, reikiami V ir VI 
prieduose nurodytų EEĮ medžiagų ir 
komponentų pakeitimai;
– jei taikoma, V ir VI priedų numeravimo 
pakeitimai;
– pereinamojo laikotarpio priemonės:
– data (-os), kada V ir VI prieduose 
nurodytos EEĮ medžiagos ir komponentai 
bus išbraukti.

Or. en

Pagrindimas

Netikslinga visoms išimtims nustatyti vienodą 4 metų laikotarpį.  Tikslingiau atskirai įvertinti 
kiekvieną atvejį, bet tam reikia skaidrios procedūros, kuria būtų užtikrintas teisinis saugumas 
ir nuspėjamumas. Siekiant užtikrinti didesnį teisinį tikrumą, Komisijai turėtų būti nustatytas 
naujų išimčių nagrinėjimo terminas.
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Pakeitimas 226
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal 1 dalies b punktą priimtos 
priemonės galioja ne ilgiau kaip 4 metus 
ir gali būti atnaujintos. Komisija laiku
pateikia savo sprendimą dėl visų 
atnaujinimo paraiškų, pateiktų likus ne 
mažiau kaip 18 mėnesių iki išimties 
galiojimo pabaigos.

2. Pagal 1 dalies b punktą priimtose 
priemonėse nurodoma kiekvienos EEĮ 
medžiagos ir naudojimo įtraukimo į V ir 
VI priedus peržiūros data.
Nustatant išimties galiojimo laikotarpį 
visų pirma atsižvelgiama į atitinkamus 
laikotarpius, būtinus EEĮ, kurioje 
naudojamos alternatyvios medžiagos, 
pateikti į rinką, taip pat į įrangos techninį 
funkcionalumą ir patikimumą. 
Paraiška dėl išimties taikymo arba 
atnaujinimo pateikiama Komisijai likus 
ne mažiau kaip 30 mėnesių iki išimties
galiojimo pabaigos.
Komisija pateikia savo sprendimą dėl visų 
išimties taikymo arba atnaujinimo paraiškų 
ne vėliau kaip po 9 mėnesių nuo 
paraiškos pateikimo dienos.
Jei Komisija nusprendžia neatnaujinti 
išimties taikymo, ji paskelbia atsisakymo 
priežastis ir gautas pastabas.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti siekiama skatinti inovacijas ir kurti labiau aplinką tausojančius produktus. Įvairūs 
produktai turi labai skirtingus gamybos ciklus: vieni gali būti trumpi, o kiti – daug ilgesni. 
Todėl išimčių taikymo laikotarpiai turi būti nustatomi lanksčiau. Taip sudaromos sąlygos 
suteikiamas išimtis pagrįsti realiais ir įgyvendinamais laikotarpiais ir neapriboti jų taikymo 
ketveriems metams.



PE439.897v01-00 30/110 AM\809039LT.doc

LT

Pakeitimas 227
Julie Girling

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal 1 dalies b punktą priimtos 
priemonės galioja ne ilgiau kaip 4 metus 
ir gali būti atnaujintos. Komisija laiku
pateikia savo sprendimą dėl visų
atnaujinimo paraiškų, pateiktų likus ne 
mažiau kaip 18 mėnesių iki išimties 
galiojimo pabaigos.

2. Pagal 1 dalies b punktą priimtose 
priemonėse nurodoma kiekvienos EEĮ 
medžiagos ir naudojimo įtraukimo į V ir 
VI priedus galiojimo data. 

Nustatant galiojimo datą visų pirma 
atsižvelgiama į atitinkamus laikotarpius, 
būtinus EEĮ, kurioje naudojamos 
alternatyvios medžiagos, pateikti į rinką, 
taip pat įrangos techninį funkcionalumą 
ir patikimumą. 
Atnaujinimo paraiškos pateikiamos likus 
ne mažiau kaip 18 mėnesių iki išimties 
galiojimo pabaigos, o Komisija pateikia 
savo sprendimą dėl atnaujinimo paraiškos
likus ne mažiau kaip 6 mėnesiams iki 
išimties galiojimo pabaigos. Tais atvejais, 
kai išimtis neatnaujinama, turi praeiti ne 
mažiau kaip 18 mėnesių, kol ji 
panaikinama, kad ūkinės veiklos 
vykdytojas turėtų užtektinai laiko 
prisitaikyti.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlytas „vieno kurpalio“ metodas, kuriuo nustatomas ilgiausias 4 metų 
galiojimo laikotarpis visoms Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvos išimtims 
yra netinkamas. Taip pat svarbu nustatyti aiškų terminą, iki kurio Komisija turi priimti 
sprendimą dėl galima išimties atnaujinimo. Jei išimtis neatnaujinama, siūlomas 18 mėnesių 
laikotarpis suteiks gamintojui laiko prisitaikyti prie padėties.
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Pakeitimas 228
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal 1 dalies b punktą priimtos 
priemonės galioja ne ilgiau kaip 4 metus ir
gali būti atnaujintos. Komisija laiku 
pateikia savo sprendimą dėl visų 
atnaujinimo paraiškų, pateiktų likus ne 
mažiau kaip 18 mėnesių iki išimties 
galiojimo pabaigos.

2. Pagal 1 dalies b punktą priimtos 
priemonės, susijusios su I priedo 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 10 ir 11 kategorijomis, kiekvieną iš 
jų įvertinus atskirai, galioja ne ilgiau kaip 
4 metus, o priemonės, susijusios su I 
priedo 8 ir 9 kategorijomis, kiekvieną iš jų 
įvertinus atskirai, galioja ne ilgiau kaip 8 
metus. Išimtys gali būti atnaujintos. 
Komisija, likus ne mažiau kaip šešiems 
mėnesiams iki išimties galiojimo 
pabaigos, pateikia savo sprendimą dėl visų 
atnaujinimo paraiškų, pateiktų likus ne 
mažiau kaip 18 mėnesių iki išimties 
galiojimo pabaigos. Kai Komisija 
nusprendžia, kad norminio sertifikavimo 
procedūroms atlikti arba tinkamam 
pakaitalų kiekiui užtikrinti reikia daugiau 
laiko, nei iki išimties galiojimo pabaigos, 
ji suteikia lengvatinį laikotarpį praėjus 
išimties galiojimo terminui. Lengvatinio 
laikotarpio trukmė nustatoma kiekvienu 
atveju atskirai ir neviršija 18 mėnesių po 
išimties galiojimo pabaigos.
Šios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti, 
priimamos laikantis Sutarties dėl ES 
veikimo 290 straipsnio nuostatų.

Or. en
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Pakeitimas 229
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal 1 dalies b punktą priimtos 
priemonės galioja ne ilgiau kaip 4 metus 
ir gali būti atnaujintos. Komisija laiku
pateikia savo sprendimą dėl visų 
atnaujinimo paraiškų, pateiktų likus ne 
mažiau kaip 18 mėnesių iki išimties 
galiojimo pabaigos.

2. Pagal 1 dalies b punktą priimtose 
priemonėse nurodoma kiekvienos EEĮ 
medžiagos ir naudojimo įtraukimo į V ir 
VI priedus galiojimo data. Nustatant 
galiojimo datą visų pirma atsižvelgiama į 
atitinkamus laikotarpius, būtinus EEĮ, 
kurioje naudojamos alternatyvios 
medžiagos, pateikti į rinką, taip pat į 
įrangos techninį funkcionalumą ir 
patikimumą. Komisija pateikia savo 
sprendimą dėl visų atnaujinimo paraiškų ne 
vėliau kaip po 9 mėnesių nuo atnaujinimo 
paraiškos pateikimo dienos. Atnaujinimo 
paraiška pateikiama likus ne mažiau kaip 
27 mėnesiams iki išimties galiojimo 
pabaigos.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlytas „vieno kurpalio“ metodas yra netinkamas. Turint mintyje EEĮ naujovių 
diegimo ir investicijų ciklus, kai rengiami ilgalaikiai gaminio kūrimo planai, siūlomi terminai 
yra realiai neįvykdomi. Kiekvienu atveju turi būti nustatyti realūs terminai.

Pakeitimas 230
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal 1 dalies b punktą priimtos 
priemonės galioja ne ilgiau kaip 4 metus ir 
gali būti atnaujintos. Komisija laiku
pateikia savo sprendimą dėl visų 
atnaujinimo paraiškų, pateiktų likus ne 
mažiau kaip 18 mėnesių iki išimties 

2. Pagal 1 dalies b punktą priimtos 
priemonės galioja ne ilgiau kaip 4 metus. 
Išnagrinėjus kiekvieną paraišką, 
ypatingais atvejais, remiantis paraiškoje 
išdėstytais faktais, gali būti suteiktas 
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galiojimo pabaigos. ilgesnis išimties galiojimo laikotarpis.
Ne vėliau kaip po 9 mėnesių nuo 
paraiškos pateikimo dienos Komisija 
pateikia savo sprendimą dėl išimties 
taikymo arba jos atnaujinimo paraiškos. 
Atnaujinimo paraiška pateikiama likus ne 
mažiau kaip 18 mėnesių iki išimties 
galiojimo pabaigos.
Komisija, atmetusi atnaujinimo paraišką, 
suteikia lengvatinį laikotarpį įrangos 
pateikimui į rinką, išskyrus atvejus, kai 
tolesnis teikimas rinkai keltų nepriimtiną 
pavojų žmonių sveikatai arba aplinkai. 
Pateikimui į rinką suteikiamas ne ilgesnis 
kaip 6 mėnesių lengvatinis laikotarpis, o 
atitinkamos įrangos pradėjimui 
eksploatuoti – papildomas 18 mėnesių 
laikotarpis.

Or. en

Pagrindimas

Ypatingi keleto pramonės sektorių poreikiai turėtų atsispindėti geriau, nei pranešimo projekto 
42 pakeitime. Pavyzdžiui, daugelio medicinos prietaisų (pvz., diagnostinės įrangos arba 
chirurgijos robotų) kūrimo ciklas yra ilgas (5–8 metai). Taigi pranešėjos siūlomo 18 mėnesių 
lengvatinio laikotarpio neužtektų svarbiems medicinos prietaisams kurti. Be to, būtina 
numatyti galimybę atskirais atvejais pratęsti šį terminą, jei pateikiamas tinkamas 
pagrindimas.

Pakeitimas 231
Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal 1 dalies b punktą priimtos 
priemonės galioja ne ilgiau kaip 4 metus ir 
gali būti atnaujintos. Komisija laiku 
pateikia savo sprendimą dėl visų 
atnaujinimo paraiškų, pateiktų likus ne 
mažiau kaip 18 mėnesių iki išimties 
galiojimo pabaigos.

2. Pagal 1 dalies b punktą priimtos 
priemonės galioja iki 4 metų – šis 
laikotarpis nustatomas atskirai įvertinant 
kiekvieną atvejį – ir gali būti atnaujintos.
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Or. en

(Pranešėjos pateikto 42 pakeitimo teksto dalies pakeitimas. Siejama su pakeitimu dėl naujos 
5 straipsnio 2 c dalies.)

Pagrindimas

Reikėtų paaiškinti, kad sprendimai dėl išimčių taikymo turi būti priimami atskirai įvertinus 
kiekvieną atvejį. Siūloma Komisijos sprendimo priėmimo procedūrą tiksliai apibrėžti, 
nustatant aiškius terminus, atskiroje šio straipsnio pastraipoje.

Pakeitimas 232
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal 1 dalies b punktą priimtos 
priemonės galioja ne ilgiau kaip 4 metus ir
gali būti atnaujintos. Komisija laiku
pateikia savo sprendimą dėl visų 
atnaujinimo paraiškų, pateiktų likus ne 
mažiau kaip 18 mėnesių iki išimties 
galiojimo pabaigos.

2. Pagal 1 dalies b punktą priimtos 
priemonės, susijusios su I priedo 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 10 ir 11 kategorijomis, kiekvieną iš 
jų įvertinus atskirai, galioja ne ilgiau kaip 
4 metus, o priemonės, susijusios su I 
priedo 8 ir 9 kategorijų pramonės įranga, 
kiekvieną iš jų įvertinus atskirai, galioja 
ne ilgiau kaip 8 metus. Išimtys gali būti 
atnaujintos. Komisija, nustatydama 
išimties taikymo trukmę, atsižvelgia į 
socialinius ir ekonominius aspektus.
Komisija, likus ne mažiau kaip šešiems 
mėnesiams iki išimties galiojimo 
pabaigos, pateikia savo sprendimą dėl visų 
atnaujinimo paraiškų, pateiktų likus ne 
mažiau kaip 18 mėnesių iki išimties 
galiojimo pabaigos. Kai Komisija 
nusprendžia, kad norminio sertifikavimo 
procedūroms atlikti arba tinkamam 
pakaitalų kiekiui užtikrinti reikia daugiau 
laiko, nei iki išimties galiojimo pabaigos, 
ji suteikia lengvatinį laikotarpį praėjus 
išimties galiojimo terminui. Lengvatinio 
laikotarpio trukmė nustatoma kiekvienu 
atveju atskirai ir neviršija 18 mėnesių po 
išimties galiojimo pabaigos. Prie ypatingų 
V, VI ir VIa priedų išimčių turėtų būti 
aiškiai nurodytos pagrindinės datos ir 
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terminai, t. y. išimties galiojimo pabaigos 
data, atnaujinimo paraiškos pateikimo 
terminas ir pereinamojo laikotarpio 
pabaigos data, jei atnaujinimas 
nesuteikiamas. Jei atnaujinimo paraiška 
pateikiama iki galutinio paraiškos 
pateikimo termino, bet per pirmiau 
nurodytą laikotarpį nepriimamas joks 
sprendimas, išimtys galioja ir po peržiūros 
datos, kol priimamas sprendimas dėl 
atnaujinimo paraiškos.
Šios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti, 
priimamos laikantis Sutarties 290 
straipsnio nuostatų.

Or. en

Pagrindimas

Aiškus terminų ir kitų datų, susijusių su išimties taikymo procedūra, nurodymas reikalingas 
siekiant padidinti pareiškėjų teisinį ir planavimo saugumą. Visos naujai suteiktos arba 
atnaujintos išimtys turėtų galioti po nurodytos peržiūros datos, kol priimamas sprendimas dėl 
atnaujinimo, jei paraiška buvo pateikta Komisijai iki galutinio paraiškos pateikimo termino. 
Medicinos prietaisams (8 kategorija) ir pramoniniams stebėjimo ir kontrolės prietaisams (9 
kategorija) turėtų būti taikomos išimtys, galiojančios ne ilgiau kaip 8 metus.

Pakeitimas 233
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal 1 dalies b punktą priimtos 
priemonės galioja ne ilgiau kaip 4 metus ir 
gali būti atnaujintos. Komisija laiku 
pateikia savo sprendimą dėl visų 
atnaujinimo paraiškų, pateiktų likus ne 
mažiau kaip 18 mėnesių iki išimties 
galiojimo pabaigos.

2. Pagal 1 dalies b punktą priimtos 
priemonės galioja ne ilgiau kaip 4 metus ir 
gali būti atnaujintos. Pagal 1 dalies b 
punktą priimtos priemonės, susijusios su 
9 kategorijos įranga (pramoniniai 
stebėjimo ir kontrolės prietaisai), galioja 
ne ilgiau kaip 8 metus ir gali būti 
atnaujintos. Komisija laiku pateikia savo 
sprendimą dėl visų atnaujinimo paraiškų, 
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pateiktų likus ne mažiau kaip 18 mėnesių 
iki išimties galiojimo pabaigos.

Or. en

Pagrindimas

Dėl ilgų perkvalifikavimo laikotarpių, skirtų pasiekti sektoriuje taikomus didelio patikimumo 
standartus, pramoniniams stebėjimo ir kontrolės prietaisams taikomų išimčių galiojimo 
laikotarpis turėtų būti aštuoneri metai. Svarbių medžiagų, pavyzdžiui, nuo jonizuojančiosios 
spinduliuotės apsaugančio švino, naudojamo gydant vėžį, patikimų pakaitalų nėra ir nebus 
sukurta dešimtmečiais. Tokia įranga perkuriama kas 7–10 metų. Todėl 9 kategorijos 
pramonės prietaisams turėtų būti taikomas aštuonerių metų išimčių galiojimo laikotarpis.

Pakeitimas 234
Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. B tipo priemonės, priimtos pagal 1 
dalies bb punktą, peržiūrimos kas 10 metų 
ir gali būti atnaujinamos.  Remdamasi 
pateiktomis paraiškomis, papildytomis 
moksliniais ir techniniais įrodymais, 
Komisija nusprendžia, ar dar tenkinamos 
1 dalies bb punkte nurodytos sąlygos. Jei 
Komisija nusprendžia, jog 1 dalies bb 
punkte išdėstyti reikalavimai ir toliau 
tenkinami, ji atnaujina taikomą išimtį ir 
nustato kitos peržiūros datą, kuri negali 
būti numatoma anksčiau nei praėjus 
penkeriems metams po paskutinės 
peržiūros. Įmonės ar jų atstovai paraiškas 
dėl išimčių taikymo ar jų atnaujinimo 
pateikia pagal 5a straipsnį.

Or. pl

Pagrindimas

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 
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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.

Pakeitimas 235
Chris Davies

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Tais atvejais, kai išimtis nesuteikiama 
arba neatnaujinama, ūkinės veiklos 
vykdytojams suteikiamas ne trumpesnis 
kaip 12 mėnesių pereinamasis laikotarpis, 
kad jie galėtų prisitaikyti. Jeigu Komisija 
mano, kad reikalingas ilgesnis kaip 12 
mėnesių laikotarpis, atskirais atvejais 
pereinamasis laikotarpis gali būti 
pratęstas.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siūloma nustatyti standartinį 12 mėnesių pereinamąjį laikotarpį produkto 
pritaikymui tais atvejais, kai išimtis neatnaujinama arba nesuteikiama.

Pakeitimas 236
Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Paraiškos dėl 4 straipsnio 1 dalies 
taikymo išimties arba jos atnaujinimo 
pateikiamos Komisijai laikantis VIb 
priedo nuostatų. Paraiška dėl išimties 
atnaujinimo patikslinamas pirminis 
prašymas, kad būtų atspindėta pastarojo 



PE439.897v01-00 38/110 AM\809039LT.doc

LT

meto padėtis.

Or. en

(Susieta su pakeitimu, kuriuo įtraukiamas naujas VIb priedas, ir su pakeitimu, kuriuo 
išbraukiamas 6 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka.)

Pagrindimas

Pateikti šį pakeitimą paskatino Taryboje vykstančios diskusijos. Paraiškų dėl išimties ar jos 
atnaujinimo pateikėjams turėtų būti keliami aiškūs reikalavimai. Prašymas atnaujinti išimtį 
turi būti patikslintas, kad būtų atspindėta pastarojo meto padėtis.

Pakeitimas 237
Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Komisija: 
a) per 15 dienų nuo paraiškos gavimo 
patvirtina tai raštu. Patvirtinimo rašte 
nurodoma paraiškos gavimo data;
b) nedelsdama praneša valstybėms 
narėms apie paraišką bei pasirūpina, kad 
paraiška ir visa pareiškėjo pateikta 
papildoma informacija būtų joms 
prieinama;

c) paraiškos santrauką paskelbia viešai.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti paaiškintos pirminės Komisijos prievolės gavus paraišką.
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Pakeitimas 238
Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Paraiškos pateikiamos likus ne mažiau 
kaip 18 mėnesių iki draudimo taikymo 
pradžios arba, atitinkamai, iki išimties 
galiojimo pabaigos. Komisija priima 
sprendimą likus ne mažiau kaip 6 
mėnesiams iki draudimo taikymo pradžios 
arba, atitinkamai, iki išimties galiojimo 
pabaigos.
Komisija, nustatydama išimties arba 
atnaujintos išimties galiojimo trukmę, 
atsižvelgia į socialinius ir ekonominius 
aspektus. Jei Komisija mano, kad 
pakankamam pakaitalų kiekiui užtikrinti 
reikia daugiau laiko, nei iki draudimo 
taikymo pradžios arba, atitinkamai, 
išimties galiojimo pabaigos, ji suteikia 
lengvatinį laikotarpį praėjus draudimo 
taikymo pradžios arba išimties galiojimo 
pabaigos terminui. Lengvatinio 
laikotarpio trukmė nustatoma kiekvienu 
atveju atskirai ir neviršija 18 mėnesių po 
draudimo taikymo pradžios arba išimties 
galiojimo pabaigos.
Komisija patvirtina šias priemones 
priimdama deleguotuosius aktus pagal 18 
straipsnį. 

Or. en

(Pranešėjos pateikto 42 pakeitimo teksto dalies pakeitimas). Šis pakeitimas susijęs su 
buvusios reguliavimo procedūros su tikrinimu pakeitimu nauja deleguotųjų aktų procedūra 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį.)

Pagrindimas

Ūkinės veiklos vykdytojai prašo teisinio tikrumo išimčių taikymo srityje. Taigi Komisijai 
turėtų būti nustatytas terminas sprendimams priimti. Siekiant suteikti sėkmingo prisitaikymo 
galimybę pradėjus taikyti draudimą arba praėjus išimties galiojimo terminui gali būti 
suteiktas ne ilgesnis kaip 18 mėnesių lengvatinis laikotarpis. Iš viso susidarytų 24 mėnesių 
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pereinamasis laikotarpis, per kurį ūkinės veiklos vykdytojai, jų manymu, turėtų užtektinai 
laiko prisitaikyti. Priimant sprendimą dėl išimties taikymo trukmės reikėtų atsižvelgti į 
socialinius ir ekonominius aspektus.

Pakeitimas 239
Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Prieš keisdama priedus, Komisija, inter 
alia, konsultuojasi su elektros ir 
elektroninės įrangos gamintojais, 
perdirbėjais, apdorojimo operatoriais, 
aplinkosaugos organizacijomis ir 
darbuotojų bei vartotojų asociacijomis.

3. Prieš keisdama V, VI ir VIa priedus, 
Komisija, inter alia, konsultuojasi su 
ūkinės veiklos vykdytojais, perdirbėjais, 
apdorojimo operatoriais, aplinkosaugos 
organizacijomis ir darbuotojų bei vartotojų 
asociacijomis. Šių konsultacijų metu 
Komisijos gautos pastabos skelbiamos 
viešai.  Komisija praneša apie gautą 
informaciją ir ją viešai skelbia.

Or. en

Pagrindimas

Komisija turėtų būti įgaliota tik keisti tam tikrus priedus pagal deleguotųjų aktų procedūrą. 
Pakeitus apibrėžtis, turėtų būti naudojamas terminas „ūkinės veiklos vykdytojai“. Paskutinėje 
pakeitimo dalyje įtraukiamos iš dalies pakeistos Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo 
direktyvos pirmosios redakcijos nuostatos, kuriose nurodoma, kad pastabos skelbiamos 
viešai, ir taip kodifikuojama dabartinė viešų konsultacijų su suinteresuotosiomis šalimis 
praktika. Išbraukiama nuoroda į komitologijos komitetą, kadangi priėmus SESV 290 straipsnį 
jo nebeliko.

Pakeitimas 240
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Prieš keisdama priedus, Komisija, inter 
alia, konsultuojasi su elektros ir 
elektroninės įrangos gamintojais, 

3. Prieš keisdama priedus, Komisija atlieka 
poveikio vertinimą. Ji taip pat
konsultuojasi su elektros ir elektroninės 
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perdirbėjais, apdorojimo operatoriais, 
aplinkosaugos organizacijomis ir 
darbuotojų bei vartotojų asociacijomis.

įrangos gamintojais, perdirbėjais, 
apdorojimo operatoriais, aplinkosaugos 
organizacijomis ir darbuotojų bei vartotojų 
asociacijomis.

Or. en

Pagrindimas

Absoliučiai būtina, kad prieš įtraukiant bet kokias naujas medžiagas, kurioms taikomas 
apribojimas pagal Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvą, būtų atliktas 
išsamus poveikio vertinimas, grindžiamas moksliniais duomenimis. Nuodugniai neįvertinus 
alternatyvų, neįmanoma tinkamai nustatyti, ar siūlomas apribojimas duos realios naudos 
žmonių sveikatai ir aplinkai.

Pakeitimas 241
Chris Davies

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Prieš keisdama priedus, Komisija, inter 
alia, konsultuojasi su elektros ir 
elektroninės įrangos gamintojais, 
perdirbėjais, apdorojimo operatoriais, 
aplinkosaugos organizacijomis ir 
darbuotojų bei vartotojų asociacijomis.

3. Prieš keisdama priedus, Komisija atlieka 
poveikio vertinimą. Ji taip pat
konsultuojasi su elektros ir elektroninės 
įrangos gamintojais, perdirbėjais, 
apdorojimo operatoriais, aplinkosaugos 
organizacijomis ir darbuotojų bei vartotojų 
asociacijomis.

Or. en

Pakeitimas 242
Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kol medžiagos ar komponentai pagal 
šios direktyvos 5 straipsnio 1 dalies b 
punktą yra įtraukti į šios direktyvos V ir 
VI priedus, manoma, kad jas naudoti 

Išbraukta.
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nurodyta paskirtimi galima neprašant 
leidimo pagal Reglamento (EB) 
Nr. 1907/2006 58 straipsnio 2 dalies 
reikalavimus.  naujas

Or. pl

Pagrindimas

Dėl 5 straipsnio 4 dalies atsiranda teisinis neaiškumas, susijęs su Pavojingų medžiagų 
naudojimo apribojimo direktyva ir REACH reglamentu. Išimtis, vertinama pagal Pavojingų 
medžiagų naudojimo apribojimo direktyvos kriterijus, negali turėti poveikio REACH 
reglamento nuostatų taikymui. Bendrovės susipainiotų, nes nežinotų, kur ieškoti atitinkamos 
informacijos.

Pakeitimas 243
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kol medžiagos ar komponentai pagal 
šios direktyvos 5 straipsnio 1 dalies b 
punktą yra įtraukti į šios direktyvos V ir VI 
priedus, manoma, kad jas naudoti nurodyta 
paskirtimi galima neprašant leidimo pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 58 
straipsnio 2 dalies reikalavimus.

4. Kol medžiagos ar komponentai pagal 
šios direktyvos 5 straipsnio 1 dalies b 
punktą yra įtraukti į šios direktyvos V ir VI 
priedus, manoma, kad pagal šią direktyvą 
suteiktos išimties galiojimo laikotarpiu jas 
naudoti nurodyta paskirtimi galima 
neprašant leidimo pagal Reglamento (EB) 
Nr. 1907/2006 58 straipsnio 2 dalies 
reikalavimus.

Kol medžiagą leidžiama naudoti pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, taip pat 
manoma, kad pagal Reglamento (EB) Nr. 
1907/2006 suteikto leidimo galiojimo 
laikotarpiu ją naudoti nurodyta paskirtimi 
galima neteikiant paraiškos dėl išimties 
taikymo pagal šioje direktyvoje išdėstytus 
reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Kuriant iš tiesų naujoviškus prietaisus, savaime suprantama, bus naudojami vieninteliai tuo 
metu žinomi ir prieinami technologiniai sprendimai ir tam reikės naudotis išimtimis. Bet koks 
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reikalavimas gauti dvi išimtis tam pačiam prietaisui prieš jį pateikiant į rinką (pvz., išimtį 
pagal Pavojingų medžiagų naudojimo ribojimo direktyvą ir leidimą pagal REACH 
reglamentą), sukurtų pernelyg didelę naštą, ypač atsižvelgiant į tai, kad tai turėtų apimti 
didžiąją dalį išimčių teikimo procedūros.

Pakeitimas 244
Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisija iš dalies pakeičia V priedą, 
išsamiai išdėto išimtis ir atskirai apibrėžia 
kiekvienos išimties tipą pagal 5 straipsnio 
1 dalies b ir bb punktuose nurodytus 
kriterijus. Tokios priemonės, skirtos šios 
direktyvos neesminėms nuostatoms iš 
dalies pakeisti, tvirtinamos pagal 18 
straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.

Or. pl

Pagrindimas

Dėl 5 straipsnio 4 dalies atsiranda teisinis neaiškumas, susijęs su Pavojingų medžiagų 
naudojimo apribojimo direktyva ir REACH reglamentu. Išimtis, vertinama pagal Pavojingų 
medžiagų naudojimo apribojimo direktyvos kriterijus, negali turėti poveikio REACH 
reglamento nuostatų taikymui. Bendrovės susipainiotų, nes nežinotų, kur ieškoti atitinkamos 
informacijos. Vietoje minėtojo straipsnio numatoma, kad Komisijai suteikiamas įgaliojimas 
atlikti būtinus V priedo pakeitimus ir diferencijuoti išimčių tipus. 

Pakeitimas 245
Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Nė vėliau kaip [...*] Komisija, 
priimdama deleguotuosius teisės aktus 
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pagal 18 straipsnį, nusprendžia, kurios iš 
V priede numatytų išimčių taikomos ir 
pramoniniams stebėjimo ir kontrolės 
prietaisams. Jei iki to laiko nepriimamas 
joks sprendimas, V priede numatytos 
išimtys galioja ir pramoniniams stebėjimo 
ir kontrolės prietaisams.
*įrašyti datą – 18 mėnesiai nuo šios
direktyvos įsigaliojimo dienos.

Or. en

Pagrindimas

Rengiant naujos redakcijos pasiūlymą, Komisija prašė konsultanto įvertinti 8 ir 9 
kategorijoms taikomas išimtis. Konsultantas neįvertino kitoms kategorijoms jau suteiktų 
išimčių, manydamas, kad jos bus taikomos ir 8 ir 9 kategorijoms. Tačiau neatlikus specialaus 
įvertinimo, Komisija neperkėlė šių išimčių, palikdama galimybę įmonėms pateikti atitinkamas 
paraiškas. Kadangi pramoninių stebėjimo ir kontrolės prietaisų kūrimo ciklas yra palyginti 
ilgas, įmonės turėtų kuo greičiau sužinoti apie jų gaminiams taikomų išimčių statusą.

Pakeitimas 246
Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Komisija, priimdama deleguotuosius 
aktus pagal 18 straipsnį, gali keisti VIb 
priedą įtraukdama į jį papildomus 
elementus.

Or. en

(Siejama su pakeitimu, kuriuo įtraukiamas naujas VIb priedas.)

Pagrindimas

Reikia sukurti mechanizmą, pagal kurį Komisija galėtų įtraukti papildomus elementus, 
kuriems taikoma arba atnaujinama išimtis.
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Pakeitimas 247
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Jei medžiagą naudoti leidžiama pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, įranga, 
kurioje naudojama ši medžiaga, turi būti 
laikoma atitinkančia šioje direktyvoje  
nustatytus susijusius reikalavimus 
leidimo, nustatyto pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 1907/2006, galiojimo laikotarpiu.  

Or. fr

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme numatyta, kad medžiagoms ar komponentams, kuriems taikoma išimtis 
pagal Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvą, nebus reikalingas leidimas pagal 
REACH.  Kadangi REACH direktyva įsigalioja prieš Pavojingų medžiagų naudojimo 
apribojimo direktyvą, svarbu užtikrinti, kad priešingas atvejis taip pat galiotų siekiant 
išvengti teisinio netikrumo ir pernelyg didelės administracinės naštos.

Pakeitimas 248
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Kol medžiagą leidžiama naudoti pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, 
manoma, kad pagal šį reglamentą suteikto 
leidimo galiojimo laikotarpiu tokia įranga 
atitinka šioje direktyvoje išdėstytus 
reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Nors naujos redakcijos pasiūlyme dėl Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvos 
nurodyta, kad turint pagal šią direktyvą suteiktą išimtį nereikia prašyti leidimo pagal REACH 
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reglamentą, tebesama teisinio netikrumo, kadangi leidimo suteikimo reikalavimai pagal 
REACH reglamentą įsigalios anksčiau nei naujos redakcijos Pavojingų medžiagų naudojimo 
apribojimo direktyva. Taigi siekiant užtikrinti teisinį tikrumą EEĮ gamintojams, reikėtų 
numatyti, kad pagal REACH reglamentą suteiktiems leidimams atitinkamu galiojimo 
laikotarpiu taip pat taikomos išimtys pagal šią direktyvą.

Pakeitimas 249
Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a straipsnis (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Išimties taikymo ir jos atnaujinimo 

paraiška  
1. Išimties taikymo paraiška pateikiama 
toliau einančiose dalyse nurodyta tvarka. 

2. Paraiška siunčiama Komisijai. 
Komisija:

a) raštu patvirtina, kad gavo paraišką per 
14 dienų nuo jos gavimo dienos. 
Patvirtinimo rašte nurodoma paraiškos 
gavimo data;

b) nedelsdama informuoja valstybes nares 
apie paraišką ir leidžia joms susipažinti su 
paraiška ir visa kita pareiškėjo pateiktą 
informacija, išskyrus privačios 
nuosavybės teise priklausančią 
informaciją; 

c) pateikia visuomenei susipažinti 3 dalies 
e punkte minimos paraiškos santrauką, 
paisydama komercinės paslapties ir 
intelektinės nuosavybės teisės.
3. Paraiškoje pateikiama ši informacija: 
a) pareiškėjo vardas, pavardė 
(pavadinimas) ir adresas;
b) informacija apie medžiagą ar 
komponentą ir konkrečius naudojimo 
būdus, kuriems prašoma taikyti išimtį, 
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taip pat tos medžiagos ar komponento 
savybes;

c) išimties taikymo pagrindimas 
atsižvelgiant į 5 straipsnyje nustatytas 
sąlygas, įskaitant alternatyvių medžiagų 
ar technologijų analizę. Šis pagrindimas 
gali būti pateikiamas kaip atliktų tyrimų, 
ypač, jei turima, nepriklausomų tyrimų, 
kuriuos įvertino kitos įstaigos, aprašymas; 
d) tam tikrais atvejais nuoroda apie 
informaciją, kuri turi būti laikoma 
priklausančia nuosavybės teise, pateikiant 
patikrinamus įrodymus;
e) paraiškos santrauka;
f) išimties tipas (A ar B), dėl kurio 
paraiška teikiama.
4. Komisija įvertina išimties taikymo 
paraišką ir atlieka nepriklausomą jos 
pagrindimo tyrimą.
5. Komisija, vertindama paraišką, 
atsižvelgia į VMĮ galimybes įvykdyti 3 
dalies b ir c punktuose nurodytus 
reikalavimus.
6. Komisija per atitinkamą laikotarpį 
priima sprendimą dėl visų paraiškų, 
įskaitant paraiškas dėl atnaujinimo. 
Paraiškos dėl atnaujinimo pagal 4 
straipsnio 2a dalį pateikiamos ne vėliau 
kaip likus 24 mėnesiams iki išimties 
peržiūros dienos, atsižvelgiant į tai, kad 
ūkinės veiklos vykdytojams būtinas  
teisinis aiškumas iki to laiko, kol Komisija 
priims sprendimą. 
7. Komisija, atsižvelgdama į MVĮ padėtį, 
priima įgyvendinimo taisykles, skirtas šio 
straipsnio taikymui, ir taisykles, kuriose 
nurodoma informacijos, kuri turi būti 
nurodoma pateikiant išimties taikymo ar 
atnaujinimo paraišką (kartu pakaitalų 
analize) formą ir rūšį, ir, jei yra tinkamų 
pakaitalų, pakeitimo planus, kaip 
numatyta Reglamente (EB) Nr. 
1907/2006. Tokios priemonės, skirtos šios 
direktyvos neesminėms nuostatoms iš 
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dalies pakeisti, tvirtinamos pagal 18 
straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.

Or. pl

Pagrindimas

Šiame straipsnyje numatomas sisteminis išimčių suteikimo metodas ir Komisija įgaliojama 
parengti išimties deklaravimo formą.

Pakeitimas 250
Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Nanomedžiagos

1. Ūkinės veiklos vykdytojai praneša 
Komisijai apie EEĮ naudojamas 
nanomedžiagas ir pateikia visus 
duomenis, susijusius su jų saugumu 
žmonių sveikatai ir aplinkai jų naudojimo 
laikotarpiu.
2. Ne vėliau kaip [...*], atsižvelgdama į 
ūkinės veiklos vykdytojų pagal 1 dalį 
pateiktą informaciją, Komisija įvertina 
EEĮ naudojamų nanomedžiagų saugumą 
žmonių sveikatai ir aplinkai, ypač jų 
naudojimo ir apdorojimo metu, ir praneša 
savo išvadas ataskaitoje Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Ši ataskaita, jei 
būtina, pateikiama kartu su pasiūlymu dėl 
teisės akto dėl tinkamo EEĮ naudojamų 
nanomedžiagų keliamos rizikos valdymo.
3. Ūkinės veiklos vykdytojai paženklina 
EEĮ, kurios sudėtyje yra nanomedžiagų, 
etiketėmis ne vėliau kaip [...**].
*įrašyti datą – 36 mėnesiai nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo dienos.
**įrašyti datą – 24 mėnesiai nuo šios 
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direktyvos įsigaliojimo dienos.

Or. en

Pagrindimas

Reikia ištaisyti susidariusią padėtį ir pateikti pakankamai informacijos apie EEĮ naudojamas 
nanomedžiagas ir jų saugumą. Reikėtų įpareigoti gamintojus teikti naudojimo ir saugumo 
ataskaitas, kad Komisija galėtų imtis būtinų teisėkūros priemonių. Vartotojai turėtų žinoti, ar 
EEĮ sudėtyje yra nanomedžiagų.

Pakeitimas 251
Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinimo priemonės Deleguotieji aktai

Or. en

(Šis pakeitimas susijęs su buvusios reguliavimo procedūros su tikrinimu pakeitimu nauja 
deleguotųjų aktų procedūra pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį.)

Pagrindimas

Lisabonos sutartimi buvo įtrauktas 290 straipsnis dėl deleguotųjų aktų ir 291 straipsnis dėl 
įgyvendinimo aktų. Taigi gali būti suprasta, kad terminas „įgyvendinimo“ šiuo atveju reiškia 
tik „įgyvendinimo priemones“. Tačiau priemonėms, kurių turi būti imtasi pagal šį straipsnį, 
taikomas 290, o ne 291 straipsnis. Todėl terminai turėtų būti atitinkamai pakeisti.

Pakeitimas 252
Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija priima tokias išsamias taisykles: Ne vėliau kaip […*] Komisija, priimdama 
deleguotuosius aktus pagal 18 straipsnį, 
patvirtina tokias išsamias taisykles:
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*įrašyti datą – aštuoniolika mėnesių nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo dienos.

Or. en

(Šis pakeitimas susijęs su buvusios reguliavimo procedūros su tikrinimu pakeitimu nauja 
deleguotųjų aktų procedūra pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį.)

Pagrindimas

Reikia nustatyti aiškų deleguotųjų aktų priėmimo terminą.

Pakeitimas 253
Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinimo priemonės Išbraukta.
Komisija priima tokias išsamias taisykles:

prašymų padaryti išimtį taisykles, kuriose 
ji nurodo teikiant tokius prašymus 
pateiktinos informacijos formą ir rūšį, 
įskaitant pakaitalų analizę ir, jei yra 
tinkamų pakaitalų, pakeitimo planus, kaip 
numatyta Reglamente (EB) 
Nr. 1907/2006;
- 4 straipsnio 2 dalyje nurodytų didžiausių 
koncentracijos verčių laikymosi taisykles; 
- 5 straipsnio 2 dalies taikymo taisykles, 
atsižvelgdama į ūkinės veiklos vykdytojų 
teisinio aiškumo poreikį, iki Komisija 
priims sprendimą dėl išimčių atnaujinimo. 
Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti, 
priimamos laikantis 18 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu.

Or. pl
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Pagrindimas

Šis straipsnis tampa nereikalingas. Šios straipsnio nuostatos įtrauktos į 5a straipsnį, 4 
straipsnio 8 dalį, 5 straipsnio 2 dalį ir 5 straipsnio 2a dalį

Pakeitimas 254
Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– prašymų padaryti išimtį taisykles, 
kuriose ji nurodo teikiant tokius prašymus 
pateiktinos informacijos formą ir rūšį, 
įskaitant pakaitalų analizę ir, jei yra 
tinkamų pakaitalų, pakeitimo planus, kaip 
numatyta Reglamente (EB) 
Nr. 1907/2006;

Išbraukta.

Or. en

(Šiuo pakeitimu pakeičiamas 46 pakeitimas, susijęs su pakeitimu, kuriuo įtraukiama nauja 
5 straipsnio 2 a dalis ir VIb priedas.)

Pagrindimas

Pateikti šį pakeitimą paskatino Taryboje vykstančios diskusijos. Paraiškų dėl išimties ar jos 
atnaujinimo pateikėjams turėtų būti keliami aiškūs reikalavimai.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– prašymų padaryti išimtį taisykles, 
kuriose ji nurodo teikiant tokius prašymus 
pateiktinos informacijos formą ir rūšį, 
įskaitant pakaitalų analizę ir, jei yra 
tinkamų pakaitalų, pakeitimo planus, kaip 
numatyta Reglamente (EB) Nr. 1907/2006;

prašymus padaryti išimtį taisykles, kuriose 
ji nurodo teikiant tokius prašymus 
pateiktinos patikimos informacijos formą ir 
rūšį, taip pat išsamios tokių prašymų 
teikimo gaires, įskaitant pakaitalų analizę, 
pagrįstą jų naudojimo ciklu, ir, jei yra 
tinkamų pakaitalų, pakeitimo planus, kaip 
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numatyta Reglamente (EB) Nr. 1907/2006, 
ir pereinamojo laikotarpio, kurio reikia 
norminiam sertifikavimui atlikti ir 
tinkamam pakaitalų kiekiui užtikrinti, 
trukmę. Aiškus išimties taikymo 
procedūrų tvarkaraštis, taip pat 
atitinkamos nuorodos į ECMA 
procedūras turėtų būti paskelbti Komisijos 
interneto svetainėje. Dokumentai, kurie 
turi būti pateikti teikiant paraišką dėl 
išimties taikymo, turėtų būti kuo labiau 
susiję su duomenimis ir dokumentais, 
kuriuos prašoma pateikti pagal 
Reglamente (EB) Nr. 1907/2006 numatytą 
leidimo suteikimo procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Savaiminis pagal REACH reglamentą suteikto leidimo perkeitimas į išimtį pagal Pavojingų 
medžiagų naudojimo apribojimo direktyvą kelia teisinių sunkumų, turint mintyje skirtingas 
procedūras, skirtingą taikymo sritį ir skirtingą poveikį trečiųjų šalių gamintojams. Tačiau 
siekiant sumažinti pareiškėjams tenkančią administracinę naštą, dokumentai ir duomenys, 
kurių reikia teikiant paraišką dėl išimties taikymo pagal Pavojingų medžiagų naudojimo 
apribojimo direktyvą, turėtų savo forma ir turiniu kiek įmanoma labiau, atsižvelgiant į 
specialius šioje direktyvoje numatytus išimties suteikimo kriterijus ir procedūrą, atitikti 
REACH reglamente numatytos leidimo suteikimo procedūros reikalavimus. 

Pakeitimas 256
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 4 straipsnio 2 dalyje nurodytų 
didžiausių koncentracijos verčių 
laikymosi taisykles;

– Europos standartizacijos institucijų 
įgaliojimo nedelsiant parengti darniuosius 
kiekvienos gaminių kategorijos, išvardytos 
I priede, atitikties Pavojingų medžiagų 
naudojimo apribojimo direktyvai 
standartus taisykles. 3 straipsnio l punkte 
pateikta „homogeninės medžiagos“ 
apibrėžtis sudaro tolesnių specifikacijų 
rengimo standartizacijos procese 
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pagrindą, ypač susijusių su mėginių 
ruošimu;

Or. en

Pagrindimas

Techniniai duomenys, pvz., didžiausios leistinos koncentracijos verčių atitiktis, turėtų būti 
apibrėžti nustatant darniuosius standartus.

Pakeitimas 257
Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 5 straipsnio 2 dalies taikymo taisykles, 
atsižvelgdama į ūkinės veiklos vykdytojų 
teisinio tikrumo poreikį, iki Komisija 
priims sprendimą dėl išimčių atnaujinimo.

Išbraukta.

Or. en

(Siejama su pakeitimu, kuriuo įtraukiamas nauja 5 straipsnio 2 b dalis.)

Pagrindimas

Siūloma 5 straipsnio 2 dalies tinkamo taikymo taisykles nustatyti pagal įprastą teisėkūros 
procedūrą.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 5 straipsnio 2 dalies taikymo taisykles, 
atsižvelgdama į ūkinės veiklos vykdytojų 
teisinio aiškumo poreikį, iki Komisija 
priims sprendimą dėl išimčių atnaujinimo.

– 5 straipsnio 2 dalies taikymo taisykles, 
atsižvelgdama į ūkinės veiklos vykdytojų 
teisinio tikrumo poreikį Komisijos 
sprendimo dėl išimčių atnaujinimo 
peržiūros, paraiškų teikimo ir galiojimo 
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terminų atžvilgiu.

Or. en

Pagrindimas

Šia nuostata užtikrinamas nuoseklumas su papildomomis 5 straipsnio 2 dalies nuostatomis 
dėl išimties taikymo procedūros.

Pakeitimas 259
Chris Davies, Dirk Sterckx

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 5 straipsnio 2 dalies taikymo taisykles, 
atsižvelgdama į ūkinės veiklos vykdytojų 
teisinio aiškumo poreikį, iki Komisija 
priims sprendimą dėl išimčių atnaujinimo.

– 5 straipsnio 2 dalies taikymo taisykles, 
atsižvelgdama į ūkinės veiklos vykdytojų 
teisinio tikrumo poreikį išimčių peržiūros, 
paraiškų teikimo ir galiojimo terminų 
atžvilgiu.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti didesnį teisinį saugumą ir nuspėjamumą.

Pakeitimas 260
Julie Girling

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 5 straipsnio 2 dalies taikymo taisykles, 
atsižvelgdama į ūkinės veiklos vykdytojų 
teisinio tikrumo poreikį, iki Komisija 
priims sprendimą dėl išimčių atnaujinimo.

– 5 straipsnio 2 dalies taikymo taisykles, 
atsižvelgdama į ūkinės veiklos vykdytojų 
teisinio tikrumo poreikį išimčių peržiūros, 
paraiškų teikimo ir galiojimo terminų 
atžvilgiu.

Or. en
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Pagrindimas

Žr. 5 straipsnio 2 dalį. Peržiūros, paraiškų teikimo ir galiojimo terminų sąvokos buvo įvestos 
siūlomu pakeitimu dėl 5 straipsnio 2 dalies. Siekiant užtikrinti išimties taikymo nuoseklumą, 6 
straipsnio 1 dalies 3 įtraukoje taip pat turėtų būti minimos šios sąvokos. 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– medžiagų, įtrauktų į IVa priedą (naują) 
pagal 4 straipsnio 1 dalies b punktą 
(naują), ženklinimo reikalavimus, 
susijusius su geresnėmis perdirbimo 
galimybėmis. Nustatant šiuos 
reikalavimus atsižvelgiama į 2005 m. 
liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2005/32/EB, nustatančios 
ekologinio projektavimo reikalavimų 
energiją vartojantiems gaminiams 
nustatymo sistemą, nuostatas, siekiant 
išvengti pasikartojimų, bet, kai įmanoma, 
kurti sąsajas. Reikia sukurti 
nanomedžiagų identifikavimo ir aptikimo 
standartą, kuris būtų naudojamas šioje 
direktyvoje, bet taip pat būtų 
atsižvelgiama į platesnį kitų teisės aktų, 
susijusių su nanomedžiagomis, taikymą. 

Or. en

Pagrindimas

Kai kurias medžiagas ženklinti rekomendavo Taikomosios ekologijos institutas. Kai 
ženklinimas padidina atliekų perdirbimo galimybes ir saugumą EEĮ apdorojimo metu, taip 
pat vartotojų informuotumą, į jį turėtų būti atsižvelgta. Taip pat daugiau dėmesio reikėtų 
skirti plastiko perdirbimo gerinimui, kuriant tobulesnius halogeno turinčio plastiko atskyrimo 
nuo kitų plastiko rūšių metodus. Būtina užtikrinti optimalias sąsajas su Ekologinio 
projektavimo direktyva. (Susieta su 1 straipsnio 1 dalies b punkto (naujo) pakeitimu ir IVa 
priedo (naujo) pakeitimu.)
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Pakeitimas 262
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies 3 b įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– mainų su trečiosiomis šalimis kanalų 
plėtojimo ir institucionalizavimo taisykles, 
ar tai būtų reguliavimo institucijų 
dialogai, tarptautinės pagalbos tarnybos 
arba mokymo programos, siekiant 
užtikrinti, kad informacija apie Pavojingų 
medžiagų naudojimo apribojimo 
direktyvos nuostatas būtų prieinama ir 
suprantama trečiosiose šalyse.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyva turi tiesioginės įtakos 
produktų importui į bendrąją rinką, trečiosiose šalyse įsisteigusioms įmonėms turėtų būti 
suteikta galimybė gauti patarimų ir informacijos pasitelkus reguliavimo institucijų dialogus, 
mokymų programas ar pan. Europos cheminių medžiagų agentūros tarptautinė pagalbos 
tarnyba, kuri taip pat informuoja apie ypatingus EEĮ keliamus reikalavimus pagal minėtą 
direktyvą, galėtų būti vienas iš keleto variantų. Tai taip pat atspindi tai, kad minėta direktyva 
tapo tarptautiniu mastu pripažintu teisės aktu, kuriuo remiantis panašūs teisės aktai buvo 
sukurti kai kuriose ES nepriklausančiose šalyse.

Pakeitimas 263
Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 5a straipsnio 3 dalyje numatytų 
nanomedžiagų ženklinimo reikalavimų 
taikymo taisykles.

Or. en
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(Siejama su nauja 5a straipsnio 3 dalimi.)

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti suderintą EEĮ naudojamų nanomedžiagų ženklinimą, Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai priimti išsamias šio reikalavimo taikymo taisykles.

Pakeitimas 264
Chris Davies

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– dokumentų rinkinių, teikiamų pagal 4
straipsnio 7 dalį, formos ir turinio 
taisykles.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama daugiau tikrumo.

Pakeitimas 265
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Justas Vincas Paleckis, Åsa 
Westlund

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija nedelsdama turi įgalioti Europos 
standartizacijos institucijas parengti 
darniuosius kiekvienos produkto 
kategorijos, išvardytos I priede, atitikimo 
Pavojingų medžiagų naudojimo 
apribojimo direktyvos nuostatoms 
standartus.  

Or. en



PE439.897v01-00 58/110 AM\809039LT.doc

LT

Pagrindimas

Numačius darniuosius standartus gamintojams bus lengviau pasiekti atitikimą šiai direktyvai 
ir jie turės būtinas kiekvienos iš kategorijų technines detales, paremtas homogeninės 
medžiagos apibrėžtimi.

Pakeitimas 266
Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti, 
priimamos laikantis 18 straipsnio 2 dalyje
nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu.

Išbraukta.

Or. en

(Susijęs su pakeitimu dėl 6 straipsnio 1 dalies įtraukimo ir buvusios reguliavimo procedūros 
su tikrinimu pakeitimu nauja deleguotųjų aktų procedūra pagal Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo 290 straipsnį.)

Pagrindimas

Nuoroda į įgaliojimų perdavimą pateikta šio straipsnio įvadinėje dalyje.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija taip pat peržiūri iki tos datos šios 
direktyvos 2 straipsnio išimčių apimtį ir 
sąrašą ir remdamasi išsamiu poveikio 
vertinimu pasiūlo papildomų produktų 
kategorijų įtraukimą, jei laiko tai 
naudinga šios direktyvos tikslų atžvilgiu. 
Ypatingas dėmesys turėtų būti teikiamas 
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galimam specialių vartojimo prekių ir 
priedų arba įrangos, kuri yra kitos 
įrangos rūšies, neįeinančios į šios 
direktyvos taikymo sritį pagal 2 straipsnį, 
dalis, įtraukimui.

Or. en

Pagrindimas

Naujų gaminių kategorijų įtraukimo poveikio vertinimai buvo vykdomi tik fragmentiškai. 
Todėl būtinas plačios apimties išimčių sąrašas. Vis dėlto pasiūlymai dėl įrangos, susijusios su 
uždraustoms medžiagoms, kuriai nėra taikomi kiti teisės aktų tipai, įtraukimo turėtų būti 
pateikti atliekant kitą peržiūrą (automobilių radijai,  ekranai lėktuvuose, vartojimo prekės ir 
priedai, pvz., rašalo kasetės, nuotolinio valdymo pultai ir t. t.).

Pakeitimas 268
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a straipsnis
Iki [...*] Komisija, siekdama prireikus 
atsižvelgti į turimus naujausius mokslo 
duomenis, persvarstys šioje direktyvoje 
numatytas priemones.
1. Be to, iki nurodytos datos, o vėliau kas 
ketveri metai, Komisija tirs, ar 
atsižvelgiant į mokslo duomenis ir 
vadovaujantis atsargumo principu reikia 
visų pirma IV priedo ir IVa priedo sąrašą 
papildyti kitomis medžiagomis ar jų 
grupėmis, visų pirma – bet neišimtinai –
turima mintyje III priede išvardytos 
medžiagos.
Persvarstymo metu itin daug dėmesio 
reikia skirti išvardytiems su minėtomis 
medžiagomis ar medžiagų grupėmis 
susijusiems poveikio aspektams:
– pakartotinio EEĮ panaudojimo ir 
medžiagų iš EEĮ atliekų perdirbimo 
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pagrįstumui ir pelningumui;
– žalingam ir nepriimtinam šių medžiagų 
kaupimosi poveikiui darbuotojams, kurie 
renka, pakartotinai panaudoja, perdirba 
ir apdoroja medžiagas iš EEĮ atliekų;;
– šių medžiagų, jų pavojingų likučių, 
transformacijos produktų ar skilimo 
produktų patekimo į aplinką galimybei 
medžiagų iš EEĮ atliekų gamybos, 
naudojimo, paruošimo pakartotiniam 
panaudojimui, perdirbimo ar kitokio 
apdorojimo metu, įskaitant jų tvarkymo 
nesilaikant standartų ES ir trečiosiose 
šalyse, ypač terminio apdorojimo proceso 
metu;
– pakeitimo pakaitalais ar alternatyviomis 
technologijomis, kurių neigiamas poveikis 
aplinkai, sveikatai ir vartotojų saugumui, 
yra mažesnis, atsižvelgiant į galimybę 
taikyti naudojimo išimtis, jei tokių 
pakaitalų ar alternatyvių technologijų dar 
nėra.
Šios priemonės, skirtos šios direktyvos 
esminėms nuostatoms iš dalies pakeisti, 
priimamos laikantis Sutarties 289 
straipsnio nuostatų. Jei III priedo 
medžiagos rekomenduojamos 
atitinkamame eksperto tyrime ir nėra 
įtrauktos į pasiūlymą dėl peržiūros, 
Komisija turėtų pateikti specialų 
pateisinimą.  Pateikiant pasiūlymus dėl IV 
ir IVa priedų pakeitimų pateikiamos 
nuorodos į visus atitinkamus dokumentus, 
cheminio saugumo ataskaitas ar rizikos 
vertinimo ataskaitas, pagal Reglamentą 
(EB) Nr. 1907/2006 arba kitus Bendrijos 
reglamentus pateiktas Europos cheminių 
medžiagų agentūrai. 
*įrašyti datą – ketveri metai nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo datos.

Or. en

Pagrindimas

Reikia apsvarstyti naujo priedo su medžiagomis, kurias reikia žymėti (naujas IVa priedas), 
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įtraukimą.  Nauji sprendimai dėl medžiagų naudojimo uždraudimo yra svarbus šios 
direktyvos elementas, todėl jie turėtų būti priimami kas ketveri metai taikant bendro 
sprendimo procedūrą. Ši peržiūra turėtų būti paremta aiškiais kriterijais, kuriuose dėmesys 
sutelkiamas į EEĮ atliekų etapą, tačiau taip pat atsižvelgiama į žmonių sveikatą gamybos ir 
naudojimo etape.  Jei Komisija nepasiūlo įtraukti medžiagos, kurią rekomenduojama įtraukti 
atitinkamame eksperto tyrime, šis sprendimas turėtų būti pagrįstas.

Pakeitimas 269
Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a straipsnis
Persvarstymas

Iki [...*] Komisija, siekdama prireikus 
atsižvelgti į turimus naujausius mokslo 
duomenis, persvarstys šioje direktyvoje 
numatytas priemones.
Iki nurodytos datos Komisija visų pirma 
stengsis pateikti pasiūlymus dėl to, kad 
įranga, priskiriama 8, 9 ir 11 
kategorijoms, būtų įtraukta į 4 straipsnio 
1a dalį.
Be to, iki nurodytos datos, o vėliau kas 
ketveri metai, Komisija tirs, ar 
atsižvelgiant į mokslo duomenis ir 
vadovaujantis atsargumo principu reikia 
IV priedo sąrašą papildyti kitomis 
medžiagomis ar jų grupėmis, visų pirma 
turima mintyje III priede išvardytos 
medžiagos.
Persvarstymo metu itin daug dėmesio 
reikia skirti išvardytiems su minėtomis 
medžiagomis susijusiems aspektams: 
– pakartotino panaudojimo ir perdirbimo 
pagrįstumui ir pelningumui;
– jei taikoma, žalingam medžiagų 
kaupimosi poveikiui darbuotojams, kurie 
jas renka, pakartotinai panaudoja, 
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perdirba ar apdoroja; 
– šių medžiagų, jų pavojingų 
transformacijos ar skilimo produktų ar 
antrinių atliekų patekimo į aplinką 
galimybei atliekų panaudojimo, 
pakartotinio panaudojimo, utilizavimo ar 
šalinimo procesų metu, taip pat jų 
tvarkymo nesilaikant standartų ES ir 
trečiosiose šalyse, ypač terminio 
apdorojimo proceso metu.
Komisija, siekdama prireikus išplėsti IV 
priedo taikymo sritį, ištirs tokių medžiagų 
keitimo saugesniais pakaitalais keičiant jų 
konstrukciją arba naudojant medžiagas 
arba sudedamąsias dalis, kurioms 
nereikia 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų 
medžiagų, pagrįstumą ir iki nurodytos 
datos, o vėliau kas ketveri metai pateiks 
pasiūlymus Europos Parlamentui ir 
Tarybai. 
*įrašyti datą – ketveri metai nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo datos.

Or. en

(Šiuo pakeitimu keičiamas 48 pakeitimas)

Pagrindimas

Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvoje (RoHS) aptariamas vienas klausimas 
– pavojingų medžiagų ribojimas EEĮ sudėtyje. RoHS direktyva priimta taikant bendro 
sprendimo procedūrą. Ateityje apribojimai taip pat turėtų būti priimami taikant bendro 
sprendimo procedūrą. Direktyvoje turėtų būti aiškiai nustatyti būsimų persvarstymų kriterijai. 
Jie turėtų apimti ekonominį poveikį, susijusį su pakartotiniu naudojimu ir perdirbimu, žalingą 
poveikį darbuotojams ir patekimą į aplinką, taip pat ir transformacijos produktų (pvz., 
dioksinų) patekimą į aplinką arba antrinių atliekų susidarymą (pvz., pavojingų atliekų 
susidarymas jas deginant). Turėtų būti persvarstoma kas ketveri metai.
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Pakeitimas 270
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a straipsnis
Peržiūra

Iki [...*] Komisija, siekdama prireikus 
atsižvelgti į turimus naujausius mokslo 
duomenis, peržiūrės šioje direktyvoje 
numatytas priemones.

Iki nurodytos datos Komisija visų pirma 
stengsis pateikti pasiūlymus, kad įranga, 
priskiriama 8, 9 ir 11 kategorijoms, būtų 
įtraukta į 4 straipsnio 1a dalį.
Be to, iki nurodytos datos, o vėliau kas 
ketverius metus Komisija tirs, ar 
atsižvelgiant į mokslo duomenis ir 
vadovaujantis atsargumo principu reikia 
IV priedo sąrašą papildyti kitomis 
medžiagomis ar jų grupėmis, visų pirma 
mintyje turimos III priede išvardytos 
medžiagos.
Atliekant peržiūrą itin daug dėmesio 
reikia skirti išvardytiems su minėtomis 
medžiagomis susijusiems aspektams: 
– žalingam poveikiui žmonėms ir aplinkai 
elektros ir elektroninės įrangos 
naudojimo metu;
– pakartotino panaudojimo ir perdirbimo 
pagrįstumui ir pelningumui;
– žalingam šių medžiagų kaupimosi 
poveikiui darbuotojams, kurie jas renka, 
pakartotinai panaudoja, perdirba ir 
apdoroja;

– šių medžiagų, jų pavojingų 
transformacijos produktų ar antrinių 
atliekų patekimo į aplinką galimybei 
atliekų naudojimo ir šalinimo procesų 
metu, taip pat jų tvarkymo nesilaikant 
standartų ES ir trečiosiose šalyse metu, 
ypač atliekant terminį apdorojimą.
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Tam, kad būtų galima atitinkamai išplėsti 
IV priedo taikymo sritį, Komisija ištirs 
tokių medžiagų keitimo saugesniais 
pakaitalais pagrįstumą ir iki nurodytos 
datos, o vėliau kas ketveri metai pateiks 
pasiūlymus Europos Parlamentui ir 
Tarybai.
*Įrašyti datą – 48 mėnesiai nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo datos.

Or. de

Pagrindimas

Direktyvoje pateikiamuose kriterijuose turėtų būti numatyta, kad atliekant būsimą direktyvos 
peržiūrą taip pat būtų atsižvelgiama į pavojingų medžiagų keliamą pavojų elektros ir 
elektroninės įrangos naudojimo metu.

Pakeitimas 271
Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6b straipsnis
Derinimas su REACH reglamentu

Jei nauji medžiagų, naudojamų EEĮ, 
pateikimo į rinką apribojimai priimami 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, 
atitinkamai keičiami susiję šios direktyvos 
priedai atsižvelgiant į labai didelį 
susirūpinimą keliančių medžiagų, 
kurioms nebuvo suteiktas leidimas, 
galiojimo pabaigos terminą, arba į 
apribojimo taikymo datą.  
Komisija tokias priemones patvirtina 
priimdama deleguotuosius aktus pagal 18 
straipsnį. 

Or. en
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(Pranešėjo pateikto 49 pakeitimo pakeitimas. Šis pakeitimas susijęs su buvusios reguliavimo 
procedūros su tikrinimu pakeitimu nauja deleguotųjų aktų procedūra pagal Sutarties dėl 

Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį.)

Pagrindimas

Reikia numatyti tam tikrą darbo tvarką, kurią taikant REACH numatytus apribojimus arba 
palaipsnį naudojimo nutraukimą pagal suteiktą leidimą būtų galima perkelti į RoHS 
direktyvą.

Pakeitimas 272
Julie Girling

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a straipsnis 
Persvarstymas

Po išsamaus poveikio vertinimo Komisija 
iki xxxx* pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai ataskaitą, kurioje įvertinama šios 
direktyvos taikymo sritis ir prireikus
pateikia pasiūlymų dėl priemonių, 
reikalingų siekiant pakeisti šios direktyvos 
taikymo sritį, kad būtų įtrauktos visos EEĮ 
atliekos. 
*Ketveri metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo 
datos.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu direktyvos taikymo sritis apribota I priede nurodytomis ir II priede apibrėžtomis 
kategorijomis. Siekiant didžiausios naudos aplinkai direktyva turėtų būti taikoma visai EEĮ. 
Tačiau direktyvos taikymo sritis neturėtų būti iš esmės keičiama, kol nėra atliktas išsamus 
poveikio vertinimas. Taigi šiuo pakeitimu paaiškinama, kad poveikio vertinimą reikia atlikti 
prieš peržiūrint direktyvos taikymo sritį ir galimai ją keičiant siekiant įtraukti visas elektros ir 
elektroninės įrangos atliekas.
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Pakeitimas 273
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai pagal Reglamentą (EB) Nr.1907/2006 
numatomi nauji apribojimai ar su leidimo 
suteikimu susiję reikalavimai dėl EEĮ 
sudėtyje esančių pavojingų medžiagų, 
atitinkami keičiami susiję šios direktyvos 
priedai.
Šios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti, 
priimamos laikantis Sutarties 290 
straipsnio nuostatų.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinamas derėjimas su cheminių medžiagų teisės aktais pagal REACH 
reglamentą. Jei  pagal REACH reglamentą buvo priimti sprendimai dėl specialių medžiagų, 
susijusių su EEĮ, apribojimų ar su leidimo suteikimu susijusių reikalavimų, į tai turėtų būti 
iškart atsižvelgiama Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvos IV priede.

Pakeitimas 274
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kai tai laikoma tinkama atsižvelgiant į 
gaminio keliamą pavojų, siekdami 
apsaugoti vartotojų sveikatą ir užtikrinti 
saugą, gamintojai tiria parduodamos EEĮ 
pavyzdžius, nagrinėja ir prireikus 
registruoja skundus, reikalavimų 
neatitinkančius ir susigrąžintus gaminius 
bei apie visą tokią stebėseną informuoja
platintojus.

5. Atsižvelgiant į gaminio keliamą pavojų, 
siekdami apsaugoti aplinką ir žmonių
sveikatą ir užtikrinti saugą, gamintojai tiria 
parduodamos EEĮ pavyzdžius, nagrinėja ir 
prireikus registruoja skundus, reikalavimų 
neatitinkančius ir susigrąžintus gaminius 
bei apie visą tokią stebėseną informuoja 
platintojus.
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Or. sv

Pakeitimas 275
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Gamintojai, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad rinkai jų pateikta EEĮ 
neatitinka taikomų derinamųjų Bendrijos 
teisės aktų, nedelsdami imasi reikiamų 
taisomųjų priemonių siekdami užtikrinti 
EEĮ atitiktį, o prireikus ją pašalina iš rinkos 
arba susigrąžina. Be to, jei EEĮ kelia 
pavojų, gamintojai nedelsdami apie tai 
praneša valstybių narių, kurių rinkai tiekta 
tokia EEĮ, kompetentingoms 
nacionalinėms institucijoms, nurodydami 
išsamią informaciją, visų pirma apie 
neatitiktį ir apie visas taikomas taisomąsias 
priemones.

8. Gamintojai, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad rinkai jų pateikta EEĮ 
neatitinka taikomų derinamųjų Bendrijos 
teisės aktų, nedelsdami imasi reikiamų 
taisomųjų priemonių siekdami užtikrinti 
EEĮ atitiktį, o prireikus ją pašalina iš rinkos 
arba susigrąžina. Be to, gamintojai 
nedelsdami apie tai praneša valstybių 
narių, kurių rinkai tiekta tokia EEĮ, 
kompetentingoms nacionalinėms 
institucijoms, nurodydami išsamią 
informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir 
apie visas taikomas taisomąsias priemones.

Or. sv

Pagrindimas

Svarbu, kad valdžios institucijos gautų informaciją apie tai, kas įvyko, kad galėtų atlikti 
nepriklausomą rizikos analizę.

Pakeitimas 276
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Kompetentingai nacionalinei institucijai 
pagrįstai pareikalavus, gamintojai suteikia 
jai visą informaciją ir dokumentus, būtinus 
EEĮ atitikčiai įrodyti, tai institucijai lengvai 
suprantama kalba. Tokiai institucijai 

9. Kompetentingai nacionalinei institucijai 
pareikalavus, gamintojai suteikia jai visą 
informaciją ir dokumentus, būtinus EEĮ 
atitikčiai įrodyti, tai institucijai lengvai 
suprantama kalba. Tokiai institucijai 
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pageidaujant, jie bendradarbiauja su ja dėl 
visų veiksmų, kurių imamasi siekiant 
pašalinti EEĮ, kurią jie pateikė rinkai, 
keliamą pavojų.

pageidaujant, jie bendradarbiauja su ja dėl 
visų veiksmų, kurių imamasi siekiant 
pašalinti EEĮ, kurią jie pateikė rinkai, 
keliamą pavojų.

Or. sv

Pagrindimas

Institucijos turi galėti reikalauti atitinkamos informacijos, kad galėtų vykdyti savo priežiūros 
pareigas.

Pakeitimas 277
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Kompetentingai nacionalinei institucijai 
pagrįstai pareikalavus, gamintojai suteikia 
jai visą informaciją ir dokumentus, būtinus 
EEĮ atitikčiai įrodyti, tai institucijai lengvai 
suprantama kalba. Tokiai institucijai 
pageidaujant, jie bendradarbiauja su ja 
dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant 
pašalinti EEĮ, kurią jie pateikė rinkai, 
keliamą pavojų.

9. Kompetentingai nacionalinei institucijai 
pagrįstai pareikalavus, gamintojai suteikia 
jai visą informaciją ir dokumentus, būtinus 
EEĮ atitikčiai įrodyti, tai institucijai lengvai 
suprantama kalba.

Or. en

Pagrindimas

Gamintojų pareigos, susijusios su reikalavimų neatitinkančiais gaminiais, jau 
reglamentuojamos kitose „naujojo požiūrio“ direktyvose, susijusiose su gaminių sauga.



AM\809039LT.doc 69/110 PE439.897v01-00

LT

Pakeitimas 278
Julie Girling

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 10 metų saugoti EB atitikties deklaraciją 
ir techninius dokumentus, kad su jais 
galėtų susipažinti nacionalinės priežiūros 
institucijos;

a) 10 metų po EEĮ pateikimo į rinką
saugoti EB atitikties deklaraciją ir 
techninius dokumentus, kad su jais galėtų
susipažinti nacionalinės priežiūros 
institucijos;

Or. en

Pagrindimas

Nuoroda „tiekti į rinką“ turėtų būti pakeista nuoroda „pateikti į rinką“. Naujoje teisinėje 
sistemoje apibrėžiant laikotarpio, per kurį turi būti saugoma atitikties deklaracija, pradžios 
datą visada nurodomas „pateikimas į rinką“. Taip yra todėl, kad „pateikimas į rinką“ 
reiškia „gaminio tiekimą Bendrijos rinkai pirmą kartą“ (Sprendimo Nr. 768/2008/EB R1 
straipsnio 2 dalis) ir tai yra tiksliai nustatyta data. Tuo tarpu gaminio tiekimo datų gali būti 
daug, todėl tokia nuoroda skatintų teisinį netikrumą.

Pakeitimas 279
Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 10 metų saugoti EB atitikties deklaraciją 
ir techninius dokumentus, kad su jais 
galėtų susipažinti nacionalinės priežiūros 
institucijos;

a) 10 metų po EEĮ pateikimo į rinką
saugoti EB atitikties deklaraciją ir 
techninius dokumentus, kad su jais galėtų 
susipažinti nacionalinės priežiūros 
institucijos;

Or. en

(Šiuo pakeitimu keičiamas 56 pakeitimas)
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Pagrindimas

Reikia nurodyti aiškią minėtojo dešimties metų laikotarpio pradžią. 

Pakeitimas 280
Chris Davies, Dirk Sterckx

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 10 metų saugoti EB atitikties deklaraciją 
ir techninius dokumentus, kad su jais 
galėtų susipažinti nacionalinės priežiūros 
institucijos;

a) 10 metų po EEĮ pateikimo į rinką
saugoti EB atitikties deklaraciją ir 
techninius dokumentus, kad su jais galėtų 
susipažinti nacionalinės priežiūros 
institucijos;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama daugiau tikrumo. ES teisės aktuose pateikimas į rinką apibrėžiamas kaip 
gaminio teikimas į Bendrijos rinką pirmą kartą, todėl tai yra tiksliai nustatyta data.

Pakeitimas 281
Julie Girling

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Importuotojai ant EEĮ, o jei tai 
neįmanoma – ant pakuotės ar prie EEĮ 
pridedamame dokumente – nurodo savo 
pavadinimą, registruotą prekės pavadinimą 
arba registruotą prekės ženklą ir adresą, 
kuriuo su jais galima susisiekti.

3. Jei įgaliotojo atstovo pavadinimas ir 
adresas nenurodytas, importuotojai ant 
EEĮ, o jei tai neįmanoma – ant pakuotės ar 
prie EEĮ pridedamame dokumente –
nurodo savo pavadinimą, registruotą prekės 
pavadinimą arba registruotą prekės ženklą 
ir adresą, kuriuo su jais galima susisiekti.

Or. en
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Pagrindimas

Nebūtina šalia įgaliotojo atstovo pavadinimo papildomai nurodyti importuotojo pavadinimą, 
nes tai sukuria bereikalingą administracinę naštą. Tai ypač galioja tais atvejais, kai įrangą 
importuoja keli importuotojai. Pakeitimu būtų išvengta bereikalingos administracinės naštos 
įmonėms ir vartotojų klaidinimo.

Pakeitimas 282
Chris Davies, Dirk Sterckx

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Importuotojai ant EEĮ, o jei tai 
neįmanoma – ant pakuotės ar prie EEĮ 
pridedamame dokumente – nurodo savo 
pavadinimą, registruotą prekės pavadinimą 
arba registruotą prekės ženklą ir adresą, 
kuriuo su jais galima susisiekti.

3. Importuotojai ant EEĮ arba ant pakuotės 
ar prie EEĮ pridedamame dokumente 
nurodo savo pavadinimą, registruotą prekės 
pavadinimą arba registruotą prekės ženklą 
ir adresą, kuriuo su jais galima susisiekti.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama daugiau aiškumo ir išvengti ginčų dėl formuluotės „jei tai neįmanoma“ 
interpretacijos. 

Pakeitimas 283
Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Importuotojai 10 metų saugo EB 
atitikties deklaracijos kopiją, kad su ja 
galėtų susipažinti nacionalinės priežiūros 
institucijos, ir užtikrina, kad šioms 
institucijoms paprašius joms būtų galima 
pateikti techninius dokumentus.

7. Importuotojai 10 metų po to, kai EEĮ 
buvo pateikta rinkai, saugo EB atitikties 
deklaracijos kopiją, kad ją galėtų pateikti 
nacionalinėms priežiūros institucijoms, ir 
užtikrina, kad, šioms institucijoms 
paprašius, joms būtų galima pateikti 
techninius dokumentus.
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Or. en

(Šiuo pakeitimu keičiamas 59 pakeitimas)

Pagrindimas

Reikia nurodyti aiškią minėtojo dešimties metų laikotarpio pradžią.

Pakeitimas 284
Julie Girling

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Importuotojai 10 metų saugo EB 
atitikties deklaracijos kopiją, kad su ja 
galėtų susipažinti nacionalinės priežiūros 
institucijos, ir užtikrina, kad šioms 
institucijoms paprašius joms būtų galima 
pateikti techninius dokumentus.

7. Importuotojai 10 metų po to, kai EEĮ 
buvo pateikta rinkai, saugo EB atitikties 
deklaracijos kopiją, kad ją galėtų pateikti 
nacionalinėms priežiūros institucijoms, ir 
užtikrina, kad, šioms institucijoms 
paprašius, joms būtų galima pateikti 
techninius dokumentus.

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 285
Chris Davies, Dirk Sterckx

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Importuotojai 10 metų saugo EB 
atitikties deklaracijos kopiją, kad su ja 

7. Importuotojai 10 metų po to, kai EEĮ 
buvo pateikta rinkai, saugo EB atitikties 
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galėtų susipažinti nacionalinės priežiūros 
institucijos, ir užtikrina, kad šioms 
institucijoms paprašius joms būtų galima 
pateikti techninius dokumentus.

deklaracijos kopiją, kad ją galėtų pateikti 
nacionalinėms priežiūros institucijoms, ir 
užtikrina, kad, šioms institucijoms 
paprašius, joms būtų galima pateikti 
techninius dokumentus. 

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama daugiau tikrumo. ES teisės aktuose pateikimas į rinką apibrėžiamas kaip 
gaminio teikimas į Bendrijos rinką pirmą kartą, todėl tai yra tiksliai nustatyta data.

Pakeitimas 286
Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tiekdami rinkai EEĮ, platintojai 
rūpestingai laikosi taikomų reikalavimų.

1. Tiekdami rinkai EEĮ, platintojai 
rūpestingai laikosi taikomų reikalavimų, 
ypač reikalavimo, kad EEĮ būtų 
paženklinta CE ženklu, kad prie jos būtų 
pridėti reikiami dokumentai ta kalba, 
kurią lengvai supranta tos valstybės 
narės, kurios rinkai bus tiekiama EEĮ, 
vartotojai ir kiti galutiniai naudotojai, ir 
kad gamintojas bei importuotojas įvykdė 7 
straipsnio 6 ir 7 dalyse bei 9 straipsnio 3 
dalyje nustatytus reikalavimus.

Or. en

(Susijęs su 10 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos išbraukimu)

Pagrindimas

Derėtų numatyti specialias nuostatas, susijusias su platintojo rūpestingu reikalavimų 
laikymusi.
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Pakeitimas 287
Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prieš tiekdami EEĮ rinkai, platintojai 
patikrina, ar EEĮ paženklinta CE ženklu, 
ar prie jos pridėti reikiami dokumentai ta 
kalba, kurią lengvai supranta tos 
valstybės narės, kurios rinkai bus 
tiekiama EEĮ, vartotojai ir kiti galutiniai 
naudotojai, ir ar gamintojas bei 
importuotojas įvykdė 7 straipsnio 5 ir 6 
dalyse bei 9 straipsnio 3 dalyje nustatytus 
reikalavimus.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata reikštų, kad prieš tiekdamas EEĮ rinkai kiekvienas platintojas turėtų atidaryti 
originalią kiekvienos EEĮ pakuotę. Tai būtų per didelis reikalavimas. Vietoj to siūloma šiuos 
aspektus pabrėžti kalbant apie rūpestingą reikalavimų laikymąsi 10 straipsnio 1 dalyje. Taip 
užtikrinama, kad platintojai būtų atsakingi už gaminių, kurie atitinka tas nuostatas, tiekimą 
rinkai neįpareigojant jų išpakuoti kiekvieną gaminį.

Pakeitimas 288
Chris Davies

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. EB atitikties deklaracijoje nurodoma, 
kad įrodyta, jog įvykdyti 4 straipsnyje
nustatyti reikalavimai.

1. EB atitikties deklaracijoje nurodoma, 
kad įrodyta, jog įvykdyti šioje direktyvoje
nustatyti reikalavimai.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti įrodyta atitiktis visai direktyvai.
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Pakeitimas 289
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės daro prielaidą, kad CE 
ženklu paženklinta elektros ir elektroninė 
įranga atitinka šios direktyvos 
reikalavimus.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi nustatytos didžiausios koncentracijos vertės (t. y. proc. nurodytos ribos), susijusios 
su pavojingų medžiagų naudojimo apribojimu, taikomos homogeninėms medžiagoms, taip pat 
turi būti vykdomas šių medžiagų atitikties tikrinimas. Įmanoma patikrinti galutinį gaminį, bet 
neįmanoma galutinį gaminį suskaidyti į tūkstančius homogeninių medžiagų ir kiekvieną iš jų 
patikrinti atskirai. Pagal dabartinę Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvą 
galutinių gaminių gamintojai negali patys patikrinti savo gaminių. Todėl gamintojai 
kontroliuoja savo tiekimo grandinę ir siekdami parodyti atitiktį pateikia atitinkamus 
dokumentus.

Pakeitimas 290
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Elektros ir elektroninė įranga, išbandyta ir 
patikrinta laikantis darniųjų standartų, 
kurių nuorodos paskelbtos Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje, laikoma 
atitinkančia visus susijusius šios 
direktyvos reikalavimus, kuriuos apima tie 
standartai.

Medžiagos, komponentai ir elektros ir 
elektroninė įranga, kurie buvo sėkmingai 
išbandyti ar patikrinti arba įvertinti
laikantis darniųjų standartų, kurių nuorodos 
paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje, laikomi atitinkančiais visus 
susijusius šios direktyvos reikalavimus, 
kuriuos apima tie standartai.

Or. en
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Pagrindimas

Žr. 16 straipsnio 1 dalies pagrindimą.

Pakeitimas 291
Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Elektros ir elektroninė įranga, išbandyta ir 
patikrinta laikantis darniųjų standartų, 
kurių nuorodos paskelbtos Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje, laikoma 
atitinkančia visus susijusius šios 
direktyvos reikalavimus, kuriuos apima tie 
standartai.

Elektros ir elektroninės įrangos 
medžiagos, komponentai ir dalys, 
išbandytos ir patikrintos laikantis darniųjų 
standartų, kurių nuorodos paskelbtos 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, 
laikomos atitinkančiomis visus susijusius 
šios direktyvos reikalavimus, kuriuos 
apima tie standartai.

Or. pl

Pagrindimas

Šiuose pakeitimuose atsižvelgiama į koncepciją, kad iš komponentų, atitinkančių Pavojingų 
medžiagų naudojimo apribojimo direktyvą, gaminami gaminiai, atitinkantys šią direktyvą.  
Jei atitikties deklaracija išduodama galutiniam produktui, turi būti galimybė perduoti šią 
informaciją tiekimo grandinėje, kad būtų sumažintos išlaidos įmonėms, susijusios su jų 
produktų atitikties nustatymu. Galimas sprendimas gamintojams būtų savanoriškas medžiagų, 
kurios galėtų suteikti papildomą informaciją kontrolės įstaigoms, nurodymas. Tačiau vien tik 
atitikties deklaracija negali būti laikoma pranešimo apie bandymus ir patikrinimus pakaitalu.

Pakeitimas 292
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Elektros ir elektroninė įranga, išbandyta ir 
patikrinta laikantis darniųjų standartų, 
kurių nuorodos paskelbtos Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje, laikoma 

Medžiagos, komponentai ar elektros ir 
elektroninė įranga, kurie buvo sėkmingai 
išbandyti ar patikrinti arba įvertinti
laikantis darniųjų standartų, kurių nuorodos 
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atitinkančia visus susijusius šios 
direktyvos reikalavimus, kuriuos apima tie 
standartai.

paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje, laikomi atitinkančiais visus 
susijusius šios direktyvos reikalavimus, 
kuriuos apima tie standartai.

Or. en

Pagrindimas

Galutiniai gaminiai negali būti tikrinami siekiant pademonstruoti atitiktį šiai direktyvai, jie 
gali būti tik vertinami taikant specialius atitikties standartus.

Pakeitimas 293
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Elektros ir elektroninė įranga, išbandyta ir 
patikrinta laikantis darniųjų standartų, 
kurių nuorodos paskelbtos Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje, laikoma 
atitinkančia visus susijusius šios direktyvos 
reikalavimus, kuriuos apima tie standartai.

Elektros ir elektroninė įranga, atitinkanti
darniuosius standartus, kurių nuorodos 
paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje, arba jų dalis, laikoma 
atitinkančia visus susijusius šios direktyvos 
reikalavimus, kuriuos apima tie standartai.

Or. en

Pagrindimas

Šia formuluote turi būti užtikrinta atitiktis Sprendimo Nr. 768/2008 R8 straipsniui siekiant 
visiems ekonominės veiklos vykdytojams sukurti vienodas sąlygas, susijusias su reikalavimais 
dėl ženklinimo CE ženklu. 

Pakeitimas 294
Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16a straipsnis
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Oficialus prieštaravimas dėl darniojo 
standarto

Taikomas Sprendimo Nr. 768/2008/EB 
dėl bendrosios gaminių pardavimo 
sistemos R9 straipsnis.

Or. en

(Pranešėjo pateikto 66 pakeitimo pakeitimas. Susijęs su komitologijos procedūrų panaikinimu 
pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo.)

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 295
Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komitetas Delegavimas
1. Komisijai padeda 2006 m. balandžio 
5 d.  Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2006/12/EB  dėl atliekų 18 
straipsniu įsteigtas komitetas.

1. Įgaliojimas priimti deleguotuosius 
aktus, nurodytus 5 ir 6 straipsniuose, 
Komisijai suteikiamas neribotam 
laikotarpiui.

2. Jei daroma nuoroda į šią dalį, taikomos 
Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 
dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 
straipsnį.

2. Kai tik Komisija priima deleguotą teisės 
aktą, apie tai ji tuo pačiu metu praneša 
Europos Parlamentui ir Tarybai.

3. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami laikantis 18a ir 
18b straipsniuose nustatytų sąlygų.

Or. en

(Šis pakeitimas susijęs su buvusios reguliavimo procedūros su tikrinimu pakeitimu nauja 
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deleguotųjų aktų procedūra pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį.)

Pagrindimas

Šioje direktyvoje prasminga įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikti 
neribotam laikotarpiui.

Pakeitimas 296
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija, vykdydama savo veiklą, 
užtikrina subalansuotą valstybių narių 
atstovų ir visų susijusių suinteresuotųjų 
šalių, pvz., pramonės srities atstovų, 
įskaitant MVĮ ir amatams priskirtinas 
pramonės sritis, aplinkos apsaugos grupių 
ir vartotojų organizacijų, dalyvavimą. Šios 
šalys susitinka konsultacijų forume. 
Forumo darbo tvarkos taisykles nustato 
Komisija.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant sumažinti teisinį netikrumą ir ekonominę riziką išimčių taikymo tvarka turėtų būti 
veiksmingesnė, aiškesnė ir skaidresnė. Konsultavimasis su suinteresuotosiomis šalimis turėtų 
būti patobulintas nustatant aiškesnes procedūros taisykles. Todėl turėtų būti sukurtas 
konsultacijų forumas, panašus į Direktyvoje 2009/125/EB dėl ekologinio projektavimo
numatytą forumą, siekiant užtikrinti nuolatinį ir struktūruotą konsultavimąsi su 
suinteresuotosiomis šalimis įgyvendinant šią direktyvą.

Pakeitimas 297
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18a straipsnis
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Komisija, vykdydama savo veiklą, 
užtikrina subalansuotą valstybių narių 
atstovų ir visų susijusių suinteresuotųjų 
šalių, pvz., pramonės srities atstovų, 
įskaitant MVĮ ir amatams priskirtinas 
pramonės sritis, aplinkos apsaugos grupių 
ir vartotojų organizacijų, dalyvavimą. Šios 
šalys susitinka konsultacijų forume. 
Forumo darbo tvarkos taisykles nustato 
Komisija.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant sumažinti teisinį netikrumą ir ekonominę riziką išimčių taikymo tvarka turėtų būti 
veiksmingesnė, aiškesnė ir skaidresnė. Konsultavimasis su suinteresuotosiomis šalimis turėtų 
būti patobulintas nustatant aiškesnes procedūros taisykles. Todėl turėtų būti sukurtas 
konsultacijų forumas, panašus į Direktyvoje 2009/125/EB dėl ekologinio projektavimo
numatytą forumą, siekiant užtikrinti nuolatinį ir struktūruotą konsultavimąsi su 
suinteresuotosiomis šalimis įgyvendinant šią direktyvą.

Pakeitimas 298
Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18a straipsnis
Delegavimo atšaukimas

1. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 18 straipsnyje 
nurodytą įgaliojimų delegavimą.
2. Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, 
kad nuspręstų ar atšauti įgaliojimų 
delegavimą, priimtinu laikotarpiu iki 
galutinio sprendimo priėmimo dienos apie 
tai stengiasi informuoti kitą instituciją ir 
Komisiją, nurodydama deleguotus 
įgaliojimus, kurie galėtų būti atšaukti, ir 
galimas atšaukimo priežastis.
3. Sprendime dėl įgaliojimų atšaukimo 
nutraukiamas tame sprendime nurodytų 
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įgaliojimų delegavimas. Jis įsigalioja 
nedelsiant arba vėlesnę sprendime 
nurodytą dieną. Sprendimas neturi 
poveikio jau galiojančių deleguotųjų 
teisės aktų galiojimui. Jis skelbiamas 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Or. en

(Šis pakeitimas susijęs su buvusios reguliavimo procedūros su tikrinimu pakeitimu nauja 
deleguotųjų aktų procedūra pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį.)

Pagrindimas

Turėtų būti įtraukta galimybė atšaukti įgaliojimų delegavimą.

Pakeitimas 299
Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18b straipsnis
Prieštaravimai dėl deleguotųjų teisės aktų
1. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
paprieštarauti deleguotiesiems aktams per 
2 mėnesius nuo pranešimo pateikimo 
dienos. Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas 
dviems mėnesiams. 
2. Jei nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškė prieštaravimų dėl 
deleguotojo akto, jis skelbiamas Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje ir 
įsigalioja jame numatytą dieną.
3. Jeigu Europos Parlamentas arba 
Taryba prieštarauja priimtam 
deleguotajam teisės aktui, jis neįsigalioja. 
Prieštaravimą pareiškusi institucija 
nurodo savo prieštaravimo dėl deleguoto 
akto priežastis.

Or. en
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(Šis pakeitimas susijęs su buvusios reguliavimo procedūros su tikrinimu pakeitimu nauja 
deleguotųjų aktų procedūra pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį.)

Pagrindimas

Turėtų būti įtraukta du kartus du mėnesius apimanti procedūra, susijusi su prieštaravimais 
dėl deleguotųjų teisės aktų. Taip būtų sudarytos sąlygos palyginti greitam įsigaliojimui 
neginčytinais atvejais ir numatyta pakankamai laiko ginčytinais atvejais. 

Pakeitimas 300
Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

I priedas išbrauktas.

Or. pl

Pagrindimas

Šis priedas nebūtinas atsižvelgiant į direktyvos taikymo srities išplėtimą.

Pakeitimas 301
Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Elektros ir elektroninės įrangos, kuriai 
taikoma ši direktyva, kategorijos

Elektros ir elektroninės įrangos, kuriai 
taikoma ši direktyva, kategorijos

1. Stambūs namų apyvokos prietaisai 1. Stambūs prietaisai
2. Smulkūs namų apyvokos prietaisai 2. Smulkūs prietaisai
3. Informacinės technologijos ir 
telekomunikacijų įranga

3. Informacinės technologijos ir 
telekomunikacijų įranga

4. Vartotojų įranga 4. Vartotojų įranga
5. Apšvietimo įranga 5. Apšvietimo įranga
6. Elektriniai ir elektroniniai įrankiai 
(išskyrus stambius stacionarius 
pramoninius įtaisus)

6. Elektriniai ir elektroniniai įrankiai

7. Žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga 7. Žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga
8. Medicinos prietaisai 8. Medicinos prietaisai
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9. Stebėjimo ir kontrolės prietaisai, 
įskaitant pramoninius stebėjimo ir 
kontrolės prietaisus

9. Stebėjimo ir kontrolės prietaisai, 
įskaitant pramoninius stebėjimo ir 
kontrolės prietaisus

10. Automatiniai daiktų išdavimo aparatai 10. Automatiniai daiktų išdavimo aparatai
11. Kita į išvardytas kategorijas neįtraukta 
elektros ir elektroninė įranga

Or. en

(Keičiamas pranešėjo pateiktas 68 pakeitimas.)

Pagrindimas

Terminas „namų apyvoka“ klaidina, todėl turėtų būti išbrauktas.  Neaišku, kodėl į taikymo 
sritį neįtraukiami stambūs pramoniniai įtaisai, o stebėjimo ir kontrolės prietaisai, įskaitant 
pramoninius, įtraukiami. Atsižvelgiant į skirtingą apribojimų taikymo sritį ir jų taikymo 
pavienėms EEĮ kategorijoms terminus, reikėtų palikti EEĮ kategorijų sąrašą, jį papildant 
viena kategorija, apimančia visą EEĮ, kuri neįtraukta į esamas kategorijas. Taip būtų 
užtikrinta atvira taikymo sritis ir sudaromos sąlygos įvairių kategorijų atskyrimui.

Pakeitimas 302
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Stebėjimo ir kontrolės prietaisai, 
įskaitant pramoninius stebėjimo ir 
kontrolės prietaisus

9. Stebėjimo ir kontrolės prietaisai

Or. en

Pagrindimas

(Žr. II priedo 9 punktą). Naudojant tas pačias punktų antraštes siekiama išvengti klaidinimo.
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Pakeitimas 303
Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

II priedas išbrauktas.

Or. pl

Pagrindimas

Šis priedas nebūtinas atsižvelgiant į direktyvos taikymo srities išplėtimą.

Pakeitimas 304
Chris Davies, Dirk Sterckx

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

I priede nurodytoms kategorijoms 
priskiriamų gaminių privalomas sąrašas:

I priede nurodytoms kategorijoms 
priskiriamų gaminių privalomas sąrašas:

1. Stambūs namų apyvokos prietaisai: 1. Stambūs namų apyvokos prietaisai:
skalbimo mašinos, skalbimo mašinos,
drabužių džiovintuvai, drabužių džiovintuvai,
indaplovės, indaplovės,
stambūs maisto šaldymo, konservavimo ir 
saugojimo namų apyvokos prietaisai, 
įskaitant: 

stambūs maisto šaldymo, konservavimo ir 
saugojimo namų apyvokos prietaisai, 
įskaitant: 

stambius šaldymo prietaisus, šaldytuvus, 
šaldiklius;

stambius šaldymo prietaisus, šaldytuvus, 
šaldiklius;

stambūs maisto ruošimo ir kitokio maisto 
apdorojimo namų apyvokos prietaisai, 
įskaitant:

stambūs maisto ruošimo ir kitokio maisto 
apdorojimo namų apyvokos prietaisai, 
įskaitant:

elektrines maisto gaminimo virykles ir 
viryklėles,

elektrines maisto gaminimo virykles ir 
viryklėles,

mikrobangų krosneles; mikrobangų krosneles;
Stambūs patalpų, lovų, sėdimųjų baldų 
šildymo prietaisai, įskaitant:

Stambūs patalpų, lovų, sėdimųjų baldų 
šildymo prietaisai, įskaitant:

elektrinius šildymo prietaisus, elektriniai
radiatorius;

elektrinius šildymo prietaisus, elektrinius
radiatorius, įskaitant vidaus, išorės ir 
atskirai supakuotus šilumos siurblius, 
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kurių galingumas iki 12 kW.
ventiliavimo, oro traukos ir 
kondicionavimo įranga, įskaitant:

ventiliavimo, oro traukos ir 
kondicionavimo įranga, įskaitant:

elektrinius ventiliatorius, elektrinius ventiliatorius,

oro kondicionavimo prietaisus. oro kondicionavimo prietaisus, įskaitant 
vidaus, išorės ir atskirai supakuotus oro 
kondicionavimo prietaisus, kurių 
galingumas iki 12 kW.

Or. en

Pagrindimas

Jei nesusitarta dėl šio teisės akto taikymo srities išplėtimo visiems elektros ir elektroniniams 
gaminiams, oro kondicionavimo įranga ir šilumos siurbliai turėtų būti įtraukti į šią direktyvą.  

Pakeitimas 305
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Stebėjimo ir kontrolės prietaisai, 
įskaitant: 

Stebėjimo ir kontrolės prietaisai, įskaitant: 

dūmų detektorius, dūmų detektorius,
šilumos reguliatorius, šilumos reguliatorius,
termostatus, termostatus,
matavimo, svėrimo ar derinimo prietaisus, 
naudojamus kaip buitinė ar laboratorijų
įranga,

matavimo, svėrimo ar derinimo prietaisus, 
naudojamus kaip buitinė įranga

pramoninius stebėjimo ir kontrolės 
prietaisus.

pramoninius stebėjimo ir kontrolės 
prietaisus.

Or. en

Pagrindimas

„Pramoninių stebėjimo ir kontrolės prietaisų“ apibrėžtis, pateikta 3 straipsnio p punkte, ir 
vėliau pateikta II priedo 9 kategorijos apibrėžtis beveik sutampa. „Matavimo ... įranga“. Abu 
įrašai gali būti taikomi laboratorijų įrangai, kurią naudoja profesionalai, tačiau skiriasi 
atitinkami įgyvendinimo terminai.
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Pakeitimas 306
Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

III priedas išbrauktas.

Or. pl

Pagrindimas

Šis priedas nebūtinas. Naujų medžiagų apibrėžimo arba joms taikomų apribojimų taisyklės 
pagal direktyvą įtrauktos 4 straipsnio 7 dalies pakeitime. 

Pakeitimas 307
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

III priedas išbrauktas.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu išbraukiamas III priedas, nes nėra aiškių išvardytų medžiagų atrankos 
metodų.  Be to, toks priedas būtų visuotinai klaidingai interpretuojamas ir klaidintų, nes 
peržiūrai pateikiamas kitas cheminių medžiagų, kurios dar nėra uždraustos, sąrašas. 

Pakeitimas 308
Sergio Berlato

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

III priedas išbrauktas

Or. it
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu išbraukiamas III priedas, nes nėra aiškių išvardytų medžiagų atrankos 
metodų.   Be to, toks priedas būtų visuotinai klaidingai interpretuojamas ir klaidintų, nes 
peržiūrai pateikiamas kitas cheminių medžiagų, kurios dar nėra uždraustos, sąrašas. 

Pakeitimas 309
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 straipsnio 7 dalyje nurodytos medžiagos 4 straipsnio 7 dalyje nurodytos medžiagos
1. Heksabromciklododekanas (HBCDD) 1. Arseno junginiai
2. Bis (2-etilheksil) ftalatas (DEHP) 2. Berilis ir jo junginiai
3. Benzilbutilftalatas (BBP) 3. Stibio trioksidas
4. Dibutilftalatas (DBP) 4. Nikelio trioksidas

5. Bisfenolis A
6. Bromintos medžiagos, išskyrus 
bromintus antipirenus
7. Chlorintos medžiagos, išskyrus 
chlorintus antipirenus arba 
plastifikatorius

8. Nanomedžiagos
9. Biociduose naudojami sidabro jonai 
10. Labai didelį susirūpinimą keliančios 
medžiagos, kurios pateikiamos 
Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 59 
straipsnio 1 dalyje nurodytame 
kandidatiniame sąraše.

Or. sv

Pagrindimas

Tokiu būdu nuolatos atnaujinamas sąrašas gali turėti teigiamą poveikį šių medžiagų 
pakeitimo požiūriu.
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Pakeitimas 310
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 straipsnio 7 dalyje nurodytos medžiagos 6a straipsnyje nurodytos medžiagos

1. Heksabromciklododekanas (HBCDD) 1. Polivinilchloridas (PVC) 
2. Bis (2-etilheksil) ftalatas (DEHP) 2. Nanomedžiagos, ypač į asbestą panašūs 

anglies nanovamzdeliai ir nanosidabras 
3. Benzilbutilftalatas (BBP)
4. Dibutilftalatas (DBP)

Or. en

Pagrindimas

Šias medžiagas reikia toliau tirti prieš priimant sprendimą dėl draudimo ar ženklinimo 
reikalavimų būtinybės.

Pakeitimas 311
Frédérique Ries, Chris Davies

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Heksabromciklododekanas (HBCDD) 1. Dinitrotoluenas
2. Bis (2-etilheksil) ftalatas (DEHP) 2. Diaminodifenilmetanas (MDA)
3. Benzilbutilftalatas (BBP) 3. 5-tret-butil-2,4,6-trinitro-m-ksilenas 

(muskuso ksilenas)
4. Dibutilftalatas (DBP) 4. Alkanai, chloro (trumposios 

grandinės chlorinti parafinai)
5. Aliumosilikato refrakciniai 
keraminiai pluoštai
6. Antracenas
7. Antraceno alyva
8. Antraceno alyva, antraceno pasta
9. Antraceno alyva, antraceno pasta, 
antraceno frakcija
10. Antraceno alyva, antraceno pasta, 
lengvieji distiliatai
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11. Antraceno alyva, kurioje mažai 
antraceno
12. Benzilbutilftalatas (BBP)
13. Bis(2-etilheksil)ftalatas (DEHP)
14. Bis(tributiltin)oksidas (TBTO)
15. Kobalto dichloridas
16. Diarseno pentoksidas
17. Diarseno trioksidas
18. Dibutilftalas (DBP)
19. Diizobutilftalatas
20. Heksabromciklododekanas 
(HBCDD) ir visi pagrindiniai nustatyti 
diastereomerai
21. Švino chromatas
22. Raudonasis švino chromato-
molibdato sulfatas 
23. Švino hidroarsenatas
24. Geltonasis švino sulfochromatas 
25. Pikis, akmens anglių deguto, 
aukštos temperatūros
26. Natrio dichromatas
27. Trietilarsenatas
28. Tris(2-chloretil)fosfatas
29. Cirkonio aliumosilikato 
refrakciniai keraminiai pluoštai
30. Bisfenolis A.

Or. en

Pagrindimas

Komisija pagrįstai pateikia kitą peržiūrėtinų cheminių medžiagų, kurios dar nėra uždraustos, 
tačiau kelia didelį pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai, sąrašą. Be to, svarbu užtikrinti 
patikimą ir nuoseklų teisinį pagrindą. 
Taigi būtinos aiškios sąsajos su labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų kandidatiniu 
sąrašu, atsižvelgiant į autorizacijos reikalavimus, išdėstytus REACH reglamento 58 
straipsnio 2 dalyje.
 Į minėtąjį sąrašą turėtų būti įtrauktas bisfenolis A, kadangi ne mažiau nei 109 viešųjų tyrimų 
rezultatai rodo, kad jis daro nedidelį neigiamą poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai. 
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Pakeitimas 312
Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl direktyvos
III a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IIIa priedas
Prietaisai, įranga ir prietaisų atsarginės 

dalys, kurios nepatenka į direktyvos 
taikymo sritį

1. Įranga, kuri būtina valstybių narių 
saugumo pagrindinių interesų apsaugai, 
įskaitant ginklus, amuniciją ir karo 
reikmenis, skirtus išskirtinai karo 
reikmėms. 
2. Įranga, kurios neketinama pateikti 
rinkai kaip atskiro funkcinio ar 
komercinio vieneto. 
3. Atsarginės dalys, naudojamos EEĮ, 
pateiktos į rinką iki 2006 m. liepos 1 d., 
taisymui arba pakartotiniam naudojimui.
4. Atsarginės dalys, naudojamos 
medicinos prietaisų, pateiktų į rinką iki 
2014 m. sausio 1 d.,  taisymui arba 
pakartotiniam naudojimui.
5. Atsarginės dalys, naudojamos in vitro 
diagnostikos medicinos prietaisų, pateiktų 
į rinką iki 2016 m. sausio 1 d., taisymui 
arba pakartotiniam naudojimui.
6. Atsarginės dalys, naudojamos stebėjimo 
ir kontrolės prietaisų, pateiktų į rinką iki 
2014 m. sausio 1 d.,  taisymui arba 
pakartotiniam naudojimui.
7. Atsarginės dalys, naudojamos 
pramoninių stebėjimo ir kontrolės 
prietaisų, pateiktų į rinką iki 2017 m. 
sausio 1 d.,  taisymui arba pakartotiniam 
naudojimui.
8. Atsarginės dalys, naudojamos EEĮ, 
kuriai taikoma išimtis ir kuri pateikta į 
rinką išimties galiojimo laikotarpiu, 
taisymui arba pakartotiniam naudojimui. 
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9. Aktyvieji implantuojami medicinos 
prietaisai.
10. Įvairios prietaisų, įrankių ir kitos 
įrangos, sumontuotos, instaliuotos ir 
skirtos pramoniniam naudojimui 
specialiai nustatytoje vietoje, rūšys. 

11. Prietaisų, neatitinkančių elektros ir 
elektroninės įrangos apibrėžties, 
vartojimo reikmenys. 
12. Medžiagos, kurių išsiskyrimas 
numatytas normaliomis arba pagrįstai 
numatomomis EEĮ naudojimo sąlygomis.

Or. pl

Pagrindimas

Šiame priede nurodytos visos galimos direktyvos taikymo srities išimtys.   Jis bus tikrinamas 
vykdant bendrojo sprendimo procedūrą. Papildant Komisijos originalų tekstą 10 punkte 
įtraukta nuolatos sumontuotų stacionarių prietaisų apibrėžtis. 12 punkte pagal REACH 
reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punktą nurodytos medžiagos, kurių išskyrimas iš EEĮ 
numatytas (pvz., dažai spausdintuvams ir kopijavimo aparatams, rašalas).  11 punkte 
nurodyti vartojimo reikmenys, kurie pagal direktyvos projekto 3a straipsnio apibrėžtį nėra 
elektros ar elektroninė įranga.

Pakeitimas 313
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
IV priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 straipsnio 7 dalyje nurodytos 
draudžiamos medžiagos ir didžiausia 
leidžiama jų koncentracija, išreikšta 
homogeninės masės procentine dalimi

4 straipsnio 7 dalyje nurodytos 
draudžiamos medžiagos ir didžiausia 
leidžiama jų koncentracija, išreikšta 
homogeninės masės procentine dalimi

A dalis
Švinas (0,1 %) Švinas (0,1 %)
Gyvsidabris (0,1 %) Gyvsidabris (0,1 %)
Kadmis (0,01 %) Kadmis (0,01 %)
Šešiavalentis chromas (0,1 %) Šešiavalentis chromas (0,1 %)
Polibrominti bifenilai (PBB) (0,1 %) Polibrominti bifenilai (PBB) (0,1 %)
Polibrominti difenileteriai (PBDE) (0,1 %) Polibrominti difenileteriai (PBDE) (0,1 %)
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B dalis
Arseno junginiai (0,1 %)
Berilis ir jo junginiai (0,1 %)

Stibio trioksidas (0,1 %)
Bisfenolis  A (0,1 %)
Organiniai bromo junginiai, išskyrus 
bromintus antipirenus (0,1 %)

Organiniai chloro junginiai, išskyrus 
chlorintus antipirenus arba 
plastifikatorius (0,1 %)
Anglies nanovamzdeliai, panašūs į 
asbestą  (aptikimo riba)

Polivinilchloridas (PVC) (0,1 %)
Chlorinti plastifikatoriai (0,1 %)
Bis(2-etilheksil)ftalatas (DEHP) (0,1 %)
Benzilbutilftalatas (BBP) (0,1 %)
Dibutilftalatas (DBP) (0,1 %)

Nanosidabras (aptikimo riba)

Or. de

Pagrindimas

Medžiagos, kuriomis papildytas Komisijos pasiūlymas, kelia didelį pavojų žmonėms ir 
aplinkai gamybos, naudojimo ir(arba) perdirbimo etapais.

Pakeitimas 314
Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos
IV priedas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 straipsnio 7 dalyje nurodytos 
draudžiamos medžiagos ir didžiausia 
leidžiama jų koncentracija, išreikšta 
homogeninės masės procentine dalimi

4 straipsnio 7 dalyje nurodytos 
draudžiamos medžiagos ir didžiausia 
leidžiama jų koncentracija, išreikšta 
homogeninės masės procentine dalimi

Dalis A
Švinas (0,1 %) Švinas (0,1 %)
Gyvsidabris (0,1 %) Gyvsidabris (0,1 %)
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Kadmis (0,01%) Kadmis (0,01%)

Šešiavalentis chromas (0,1 %) Šešiavalentis chromas (0,1 %) 

Polibrominti bifenilai (PBB) (0,1 %) Polibrominti bifenilai (PBB) (0,1 %)

Polibrominti difenileteriai (PBDE) (0,1 %) Polibrominti difenileteriai (PBDE) (0,1 %)

Dalis B
Brominti antipirenai (0,1 %)
Chlorinti antipirenai (0,1 %)
Polivinilchloridas (PVC) (0,1 %)
Chlorinti plastifikatoriai (0,1 %)
Ftalatai, atitinkantys 1A arba 1B 
kategorijos kancerogeninių, mutageninių 
ir toksiškų reprodukcijai medžiagų 
klasifikavimo kriterijus pagal Direktyvą 
1272/2008/EEB.

Or. en

Pagrindimas

Europos Komisijos tyrime dėl Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvos naujos 
redakcijos rekomenduojama palaipsniui nutraukti organinių bromo ir chloro junginių bei 
PVC naudojimą dėl sunkumų, kurių kyla apdorojant atliekas. Elektronikos pramonė gerokai 
pažengė įgyvendindama bendrą iniciatyvą, kuria siekiama naudoti mažai halogeno turinčius 
produktus (jie apibrėžiami kaip mažesnės negu 900 ppm koncentracijos brominti ir chlorinti 
antipirenai ir PVC). Panašių veiksmų ėmėsi kai kurie buitinių prietaisų gamintojai. Šie 
savanoriški veiksmai turėtų būti paremti aiškiais teisės aktų leidėjo nustatytais reikalavimais 
siekiant užtikrinti vienodas sąlygas ir rinkos nuspėjamumą.

Pakeitimas 315
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl direktyvos
IV priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 straipsnio 7 dalyje nurodytos 
draudžiamos medžiagos ir didžiausia 
leidžiama jų koncentracija, išreikšta 
homogeninės masės procentine dalimi

4 straipsnio 7 dalyje nurodytos 
draudžiamos medžiagos ir didžiausia 
leidžiama jų koncentracija, išreikšta 
homogeninės masės procentine dalimi

Dalis A
Švinas (0,1 %) Švinas (0,1 %)
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Gyvsidabris (0,1 %) Gyvsidabris (0,1 %)
Kadmis (0,01%) Kadmis (0,01%)

Šešiavalentis chromas (0,1 %) Šešiavalentis chromas (0,1 %)
Polibrominti bifenilai (PBB) (0,1 %) Polibrominti bifenilai (PBB) (0,1 %)

Polibrominti difenileteriai (PBDE) (0,1 %) Polibrominti difenileteriai (PBDE) (0,1 %)

Dalis B 
Vidutinės grandinės chlorinti parafinai 
(MCCP)

Or. en

Pagrindimas

Be anksčiau išvardytų medžiagų (pvz., Jill Evans pranešimas), atlikus nemažai tyrimų, 
rekomenduojama riboti vidutinės grandinės chlorintų parafinų (MCCP) naudojimą ir juos 
įtraukti Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvos IV priedą (Vokietijos 
federalinė aplinkosaugos agentūra, įmonės ERA tyrimas). Vidutinės grandinės chlorinti 
parafinai naudojami kaip plastifikatoriai ir antipirenai ir pasižymi patvarumo, 
bioakumuliacinėmis ir toksinėmis savybėmis. Šios savybės pakankamai įrodytos Taikomosios 
ekologijos institutui „Öko-Institut“ atlikus tyrimą (2008), žr. 5 išnašą.

Pakeitimas 316
Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos
IV priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 straipsnio 7 dalyje nurodytos 
draudžiamos medžiagos ir didžiausia 
leidžiama jų koncentracija, išreikšta 
homogeninės masės procentine dalimi

4 straipsnio 7 dalyje nurodytos 
draudžiamos medžiagos ir didžiausia 
leidžiama jų koncentracija, išreikšta 
homogeninės masės procentine dalimi

Švinas (0,1 %) Švinas (0,1 %)
Gyvsidabris (0,1 %) Gyvsidabris (0,1 %)

Kadmis (0,01%) Kadmis (0,01%)
Šešiavalentis chromas (0,1 %) Šešiavalentis chromas (0,1 %)

Polibrominti bifenilai (PBB) (0,1 %) Polibrominti bifenilai (PBB) (0,1 %)
Polibrominti difenileteriai (PBDE) (0,1 %) Polibrominti difenileteriai (PBDE) (0,1 %)

Nanosidabras (aptikimo riba)
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Ilgi daugiasieniai anglies nanovamzdeliai
(aptikimo riba)

Or. en

Pagrindimas

Nanosidabras jau naudojamas EEĮ kaip antimikrobinis preparatas, pvz., juo padengiami 
mobilieji telefonai, jo netgi išskiria skalbimo mašinos. Toks naudojimas ne tik nereikalingas, 
bet šios medžiagos taip pat kelia pavojų žmonių sveikatai ir aplinkai. Anglies nanovamzdelius 
leidžiama naudoti EEĮ, tačiau turima įrodymų, kad jie turi panašių savybių kaip asbestas. 
Atitinkamos institucijos, pvz., JK Karališkoji komisija aplinkos taršos klausimais, JK 
sveikatos ir saugumo viešoji įstaiga (angl. HSE) ir Vokietijos aplinkosaugos agentūra išreiškė 
susirūpinimą dėl šių nanomedžiagų arba net rekomendavo jų nenaudoti.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
IV a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(IVa priedas)
1. Nanosidabras
2. Į asbestą panašūs anglies 
nanovamzdeliai 
3. Berilio metalas
4. Berilio oksidas (BeO)

Or. en

Pagrindimas

Kai kurias medžiagas ženklinti rekomendavo Taikomosios ekologijos institutas „Öko-Institut“ 
(3 ir 4 punktai). Kalbant apie 1 ir 2 punktus, pasakytina, jog esama mokslinių duomenų, kad 
ilgų daugiasienių anglies nanovamzdelių poveikis gali būti panašių ligų, kurias sukelia ir 
asbestas, priežastis ir kad nanosidabro dalelėms patekus į aplinką gali būti neigiamai 
veikiama žmonių sveikata ir aplinka. Reikia vykdyti tolesnius tyrimus, o ženklinimas būtų 
pirmasis žingsnis siekiant paremti atsakingą šių medžiagų tvarkymą. Būtina užtikrinti 
optimalias sąsajas su Ekologinio projektavimo direktyva. (Pakeitimas susijęs su 6 straipsnio 1 
dalies 3a įtraukos (nauja) pakeitimu ir 4 straipsnio 1 dalies b punkto (naujas) pakeitimu.) 
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Pakeitimas 318
Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

VI priedas išbrauktas.

Or. pl

Pagrindimas

Šis priedas buvo įtrauktas į V priedą išlaikant numeravimą. Prieš įsigaliojant direktyvai 
Komisija turėtų atnaujinti šį priedą pagal 5 straipsnio 4a dalies pakeitimą ir suderinti jį su 
moksline ir technine pažanga. Dabartinis VI priedas paremtas ERA pranešimu, parengtu 
vadovaujantis 2005 m. žiniomis.

Pakeitimas 319
Julie Girling

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedo įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įranga, kurioje naudojama 
jonizuojančioji spinduliuotė, arba 
jonizuojančiosios spinduliuotės aptikimo 
įranga

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Įmonė ERA savo atliktame tyrime, kurį užsakė Komisija (2006-0383), padarė išvadą, kad būtų 
galima medicinos prietaisus įtraukti į direktyvos taikymo sritį, tačiau gamintojai prašytų 
taikyti tam tikras išimtis. Įmonė ERA taip pat rekomendavo laikiną išimtį, taikomą švinui 
lydmetaliuose, persvarstyti maždaug tuo metu, kai bus iš dalies keičiama Pavojingų medžiagų 
naudojimo apribojimo direktyva. Tuo metu, kai buvo rengiamas naujas įmonės ERA (2009-
0394) pranešimas, kai kurių sudėtingų medicinos aparatų gamintojai nurodė, kad be švino 
negalima užtikrinti ilgalaikio šių aparatų patikimumo. Į tai reikėtų atsižvelgti rengiant naujos 
redakcijos dokumentą. 



AM\809039LT.doc 97/110 PE439.897v01-00

LT

Pakeitimas 320
Chris Davies

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedo įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įranga, kurioje naudojama 
jonizuojančioji spinduliuotė, arba 
jonizuojančiosios spinduliuotės aptikimo 
įranga

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi 1 priede nurodytos 8 kategorijos (medicinos prietaisai) ir 9 kategorijos (stebėjimo ir 
kontrolės prietaisai) prietaisai įtraukti į direktyvos taikymo sritį, būtina išvardytiems 
gaminiams padaryti tam tikrą išimtį, iš esmės todėl, kad jų naudojimas atliekant medicinines 
procedūras vyksta specializuotai, o stebėjimo ir kontrolės prietaisų gamybos ciklas yra ilgas.

Pakeitimas 321
Julie Girling

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedo 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 Švinas apsauginiuose ekranuose nuo 
jonizuojančiosios spinduliuotės

5 Švinas apsauginiuose ekranuose, 
kolimatoriuose, sklaidos kontrolės 
prietaisuose ir tinkleliuose nuo 
jonizuojančiosios spinduliuotės

Or. en

Pagrindimas

Žr. VI priedo įžanginės dalies pagrindimą.
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Pakeitimas 322
Chris Davies

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedo 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 Švinas apsauginiuose ekranuose nuo 
jonizuojančiosios spinduliuotės.

5 Švinas apsauginiuose ekranuose, 
kolimatoriuose, sklaidos kontrolės 
prietaisuose ir tinkleliuose nuo 
jonizuojančiosios spinduliuotės

Or. en

Pagrindimas

Žr. VI priedo įžanginės dalies pagrindimą.

Pakeitimas 323
Julie Girling

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedo 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 Švinas rentgeno spindulių bandymo 
objektuose.

6 Švinas jonizuojančiosios spinduliuotės
bandymo objektuose ir rentgeno 
žymekliuose.

Or. en

Pagrindimas

Žr. VI priedo įžanginės dalies pagrindimą.
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Pakeitimas 324
Chris Davies

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedo 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 Švinas rentgeno spindulių bandymo 
objektuose.

6 Švinas jonizuojančiosios spinduliuotės
bandymo objektuose ir rentgeno 
žymekliuose.

Or. en

Pagrindimas

Žr. VI priedo įžanginės dalies pagrindimą.

Pakeitimas 325
Julie Girling

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedo 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8 Radioaktyvaus kadmio izotopas, 
naudojamas nešiojamuosiuose rentgeno 
fluorescenciniuose spektrometruose. 
Jutikliai, detektoriai ir elektrodai (1 
punkto papildymas)

8 Radioaktyvaus kadmio izotopas, 
naudojamas nešiojamuosiuose rentgeno 
fluorescenciniuose spektrometruose. 

Or. en

Pagrindimas

Žr. VI priedo įžanginės dalies pagrindimą. 



PE439.897v01-00 100/110 AM\809039LT.doc

LT

Pakeitimas 326
Chris Davies

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedo 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8 Radioaktyvaus kadmio izotopas, 
naudojamas nešiojamuosiuose rentgeno 
fluorescenciniuose spektrometruose. 
Jutikliai, detektoriai ir elektrodai (1 
punkto papildymas)

8 Radioaktyvaus kadmio izotopas, 
naudojamas nešiojamuosiuose rentgeno 
fluorescenciniuose spektrometruose.

Or. en

Pagrindimas

Žr. VI priedo įžanginės dalies pagrindimą.

Pakeitimas 327
Julie Girling

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedo 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10 Švinas ir kadmis atomų įgerties
spektroskopinėse lempose.

10 Švinas ir kadmis atomų absorbcijos
spektroskopinėse lempose.

Or. en

Pagrindimas

Žr. VI priedo įžanginės dalies pagrindimą. 
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Pakeitimas 328
Chris Davies

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedo paantraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kita Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Žr. VI priedo įžanginės dalies pagrindimą.

Pakeitimas 329
Julie Girling

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedo paantraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kita Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Žr. VI priedo įžanginės dalies pagrindimą. 

Pakeitimas 330
Julie Girling

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedo 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11 Švinas kaip superlaidininkas lydiniuose 
ir kaip šilumos laidininkas magnetinio 
rezonanso įrangoje (MRĮ).

11 Švinas kaip superlaidininkas lydiniuose 
ir kaip šilumos laidininkas magnetinio 
rezonanso įrangoje (MRĮ) ir 
magnetoencefalografijos (MEG) įrangoje.
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Or. en

Pagrindimas

Žr. VI priedo įžanginės dalies pagrindimą. 

Pakeitimas 331
Chris Davies

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedo 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11 Švinas kaip superlaidininkas lydiniuose 
ir kaip šilumos laidininkas magnetinio 
rezonanso įrangoje (MRĮ).

11 Švinas kaip superlaidininkas lydiniuose 
ir kaip šilumos laidininkas magnetinio 
rezonanso įrangoje (MRĮ) ir 
magnetoencefalografijos (MEG) įrangoje.

Or. en

Pagrindimas

Žr. VI priedo įžanginės dalies pagrindimą.

Pakeitimas 332
Julie Girling

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedo 17 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17 Švinas nešiojamųjų skubiosios 
pagalbos defibriliatorių lydmetaliuose.

17 Švinas lydmetaliuose, esančiuose 

– II klasės nešiojamuosiuose 
defibriliatoriuose,
– pacientų nešiojamuose II klasės 
prietaisuose, nešiojamojoje ultragarso 
įrangoje ir nešiojamojoje pacientų 
stebėjimo įrangoje.

Or. en
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Pagrindimas

Žr. VI priedo įžanginės dalies pagrindimą.

Pakeitimas 333
Chris Davies

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedo 17 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17 Švinas nešiojamųjų skubiosios pagalbos 
defibriliatorių lydmetaliuose.

17 Švinas lydmetaliuose, esančiuose

– II klasės nešiojamuosiuose 
defibriliatoriuose,
– pacientų nešiojamuose II klasės 
prietaisuose, nešiojamoje ultragarso 
įrangoje ir nešiojamojoje pacientų 
stebėjimo įrangoje.

Or. en

Pagrindimas

Žr. VI priedo įžanginės dalies pagrindimą.

Pakeitimas 334
Chris Davies

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedo 20a - 20w punktai (nauji)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20a Švinas lydmetaliuose ir magnetinio 
rezonanso vizualizavimo ir 
magnetoencefalografijos įrangos, 
veikiančios žemesnėje nei -50◦C 
temperatūroje, sudedamųjų dalių jungtyse 
ir jungčių gnybtuose.

20b Švinas nemagnetinių sudedamųjų 
dalių, naudojamų magnetinio rezonanso 
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vizualizavimo ir magnetoencefalografijos 
įrangoje, jungiamojoje dangoje ir 
lydmetaliuose, naudojamuose minėtoms 
nemagnetinėms sudedamosioms dalims 
sujungti.
20c Švinas lydmetaliuose ir sudedamųjų 
dalių jungiamosiose dangose, 
naudojamuose surenkant medicinos 
prietaisų, įskaitant BGA, CSP, QFN ir 
panašius lustus, vizualizavimui 
naudojamų medicinos prietaisų, įskaitant 
kompiuterinės tomografijos (CT), 
pozitronų emisijos tomografijos (PET), 
vieno fotono emisijos kompiuterinės 
tomografijos (SPECT), 
magnetoencefalografijos (MEG), 
magnetinio rezonanso (MRI) įrangą ir  
molekuliniams atvaizdams gauti skirtą 
įrangą, taip pat spinduliuotės ir dalelių 
terapijos medicinos įrangos spausdintines 
plokštes.
20d Švinas lydmetalyje, naudojamame 
surenkant spausdintines plokštes, 
naudojamas montuojant puslaidininkius 
skaitmeninius detektorius, pvz., kadmio 
cinko telūrido ir integruotų mikrochemų 
skaitmeninius rentgeno detektorius.
20e Konkrečiai pramonės sektoriui 
skirtose sudedamosiose dalyse, kurios 
nepatenka į Pavojingų medžiagų 
naudojimo apribojimo direktyvos taikymo 
sritį ir naudojamos kaip medicinos 
prietaisų sudedamosios dalys, esantis 
švinas ir šešiavalentis chromas.
20f Vario ir aliuminio lydiniuose esantis 
švinas kaip sausoji alyva vietose, kurias 
veikia jonizuojančioji spinduliuotė.
20g Švinas vaizdo stiprintuvų vakuumui 
nelaidžiuose tarpikliuose.
20h Šešiavalentis chromas in situ šarmo 
dalytuvuose.
20i Kadmis vaizdo stiprintuvų išvesties 
liuminoforuose. 
20j Švino acetato žymeklis, skirtas naudoti 



AM\809039LT.doc 105/110 PE439.897v01-00

LT

stereotaksiniuose rėmuose galvai kartu 
naudojant kompiuterinės tomografijos ir 
magnetinio rezonanso įrangą.
20k Švinas ir šešiavalentis chromas 
naudotų rentgeno vamzdžių komponentų 
dalyse, kurios į ES rinką pateikiamos iki 
2014 m. sausio 1 d. ir pakartotinai 
naudojamos naujuose rentgeno 
vamzdžiuose nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 
2019 gruodžio 31 d.
20l Paprastose fluorescencinėse specialios 
paskirties lempose esantis gyvsidabris.
20m Katodinių spindulių vamzdžių stikle, 
elektronikos komponentuose ir 
fluorescencinėse lempose  esantis švinas.
20n Švinas, kaip legiruojantysis elementas 
pliene, kuriame švino yra ne daugiau kaip 
0,35% masės, aliuminyje, kuriame švino 
yra ne daugiau kaip 0,4% masės, ir vario 
lydinyje, kuriame švino yra ne daugiau 
kaip 4% masės.
20o
– Aukštos lydymosi temperatūros 

lydmetaliuose (t. y. švino lydmetaliuose, 
kuriuose švino yra 85% masės arba 
daugiau) esantis švinas,
– serverių, laikmenų ir laikmenų masyvų 
sistemų, tinklų infrastruktūros 
perjungimo, signalų, perdavimo įrangos ir 
telekomunikacijų valdymo tinklo 
lydmetaliuose esantis švinas,
– elektroninėse keramikos dalyse (pvz., 

pjezoelektroniniuose įtaisuose) esantis 
švinas. 
20p Kadmis ir jo junginiai elektriniuose 
kontaktuose bei plakiravimas kadmiu, 
išskyrus naudojimą, uždraustą pagal 
Direktyvą 91/338/EEB, iš dalies 
keičiančią Direktyvą 76/769/EEB.
20q Švinas, naudojamas standartinių 
mikroschemų jungčių sistemose. 
20r Švinas ir kadmis optiniame ir 
filtravimo stikle. 
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20s Švinas lydmetaliuose, turinčiuose 
daugiau nei du elementus jungtims tarp 
kaiščių ir mikroprocesorių junginio, 
kuriuose švino yra daugiau nei 80% ir 
mažiau nei 85% masės.
20t Švinas lydmetaliuose, skirtuose 
palaikyti reikiamą elektros įtampą tarp 
puslaidininkio modulio ir laikančios 
plokštės, esančių „Flip Chip“ tipo 
mikroschemų junginiuose.
20u Švinas mažo žingsnio komponentų 
(išskyrus jungtis), kurių žingsnis yra 0,65 
mm arba mažesnis ir kurie turi NiFe 
išvadų rėmelius, paviršiaus dangose ir 
švinas mažo žingsnio komponentų 
(išskyrus jungtis), kurių žingsnis yra 0,65 
mm arba mažesnis ir kurie turi varinius 
išvadų rėmelius, paviršiaus dangose. 
20v Lydmetalių, kurie naudojami 
diskinius ir planariuosius 
daugiasluoksnius keramikinius 
kondensatorius prilituojant per juose 
išgręžtas skyles, švinas.
20w Švino oksidas sandarinamajame frite, 
kuris naudojamas gaminant langus 
argono ir kriptono lazeriniams 
vamzdžiams.

Or. en

Pagrindimas

Žr. VI priedo įžanginės dalies pagrindimą.

Pakeitimas 335
Julie Girling

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedo 20 a - 20 j punktai (nauji)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20a Švinas lydmetaliuose ir magnetinio 
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rezonanso vizualizavimo ir 
magnetoencefalografijos įrangos, 
veikiančios žemesnėje nei -50◦C 
temperatūroje, komponentų jungtyse ir 
jungčių gnybtuose.

22b Švinas nemagnetinių komponentų, 
naudojamų magnetinio rezonanso 
vizualizavimo ir magnetoencefalografijos 
įrangoje, jungiamojoje dangoje ir 
lydmetaliuose, naudojamuose minėtoms 
nemagnetinėms sudedamosioms dalims 
sujungti.

20c Švinas lydmetalyje, naudojamame 
surenkant spausdintines plokštes, 
naudojamas montuojant puslaidininkius 
skaitmeninius detektorius, pvz., kadmio 
cinko telūrido ir integruotų mikrochemų 
skaitmeninius rentgeno detektorius.
20d Konkrečiai pramonės sektoriui 
skirtuose komponentuose, kurie 
nepatenka į Pavojingų medžiagų 
naudojimo apribojimo direktyvos taikymo 
sritį ir naudojami kaip medicinos 
prietaisų sudedamosios dalys, esantis 
švinas ir šešiavalentis chromas.

20e Vario ir aliuminio lydiniuose esantis 
švinas kaip sausoji alyva vietose, kurias 
veikia jonizuojančioji spinduliuotė.
20f Švinas vaizdo stiprintuvų vakuumui 
nelaidžiuose tarpikliuose.
20g Šešiavalentis chromas in situ šarmo 
dalytuvuose.
20h Kadmis vaizdo stiprintuvų išvesties 
liuminoforuose. 
20i Švino acetato žymeklis, skirtas naudoti 
stereotaksiniuose rėmuose galvai kartu 
naudojant kompiuterinės tomografijos ir
magnetinio rezonanso įrangą.
20j Švinas ir šešiavalentis chromas 
naudotų rentgeno vamzdžių komponentų 
dalyse, kurios į ES rinką pateikiamos iki 
2014 m. sausio 1 d. ir pakartotinai 
naudojamos naujuose rentgeno 
vamzdžiuose nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 
2019 gruodžio 31 d.
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Or. en

Pagrindimas

Žr. VI priedo įžanginės dalies pagrindimą.

Pakeitimas 336
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

VIa priedas

4 straipsnio 1 dalyje nustatyto naudojimo 
draudimo išimtys 11 kategorijos 
gaminiuose

1. Kadmis plonasluoksnėse fotovoltinėse 
plokštėse, pagamintose iš kadmio telūrido

Or. de

Pagrindimas

Jei būtų numatyta atvira taikymo sritis, fotovoltiniai moduliai nepatektų į direktyvos taikymo 
sritį. Nėra veiksmingo fotovoltinėse plokštėse esančio kadmio telūrio pakaitalo. Fotovoltinių 
elementų pramonei būdingos  naujovės. Planavimo nuspėjamumas būtinas siekiant užtikrinti, 
kad toliau būtų kuriamos naujovės, kurios labai padeda apsaugoti aplinką, kurti darbo vietas 
ir skatinti ekonominį vystymasį. Laikinos taikymo srities išimtys neatitinka šios sąlygos.

Pakeitimas 337
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

VIa priedas
4 straipsnio 1 dalyje nustatyto naudojimo 
draudimo išimtys 11 kategorijos 
gaminiuose
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Jeigu nenurodyta kitaip, šio priedo 
naudojimo nuostatos nustoja galioti po 
ketverių metų nuo 2 straipsnio 1a dalyje 
nustatytos datos.

Or. de

Pagrindimas

Kadmis kelia didelį pavojų žmonėms ir aplinkai. Jo naudojimas fotovoltiniuose  moduliuose 
turėtų būti skubiai nutrauktas. Turi būti numatyta galimybė teikti paraiškas dėl laikinos 
išimties netaikyti direktyvos nuostatų. Atsižvelgiant į turimus duomenis, pranešėjos 
sprendimas suteikti išimtį fotovoltiniuose moduliuose esančiam kadmiui atmetamas.

Pakeitimas 338
Jill Evans

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI b priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

VIb priedas
Paraiška dėl 4 straipsnio 1 dalies taikymo 
išimties ir jos atnaujinimo

Paraiškas gali teikti gamintojas, 
gamintojo įgaliotas asmuo arba bet kuris 
tiekimo grandinės dalyvis. Paraiškoje 
nurodoma: 
a) pareiškėjo vardas, pavardė 
(pavadinimas), adresas ir kontaktiniai 
duomenys;
b) informacija apie medžiagą ar 
komponentą, konkrečius elemento 
naudojimo medžiagoje ar 
komponente būdus, kuriems prašoma 
taikyti išimtį, ir jo ypatingas savybes;
c) patikrinamas ir visapusiškai pagrįstas 
išimties taikymo pagrindimas atsižvelgiant 
į 5 straipsnyje nustatytas sąlygas;
d) galimų alternatyvių elementų, 
medžiagų ar  konstrukcijų analizę, 
pagrįstą naudojimo ciklu, taip pat, kai 
įmanoma, informacija ir  recenzuotos 
studijos apie nepriklausomus mokslinius 
tyrimus, informacija apie pareiškėjo
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vykdomą vystomąją veiklą;
e) d punkte minėtų alternatyvų 
prieinamumo galimybės analizė;
f) Reglamente (EB) Nr. 1907/2006 
minimas pakeitimo planas ir pareiškėjo 
siūlomų veiksmų tvarkaraštis;
g) tam tikrais atvejais nuoroda apie 
informaciją, kuri turi būti laikoma 
priklausančia nuosavybės teise, pateikiant 
patikrinamus įrodymus;
h) tikslus ir aiškus išimties taikymo teksto 
pasiūlymas;
i) paraiškos santrauka.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas parengtas pagal labai panašų Taryboje aptartą pakeitimą. Be Taryboje 
aptarto teksto šiame pakeitime nurodoma, kad reikia pateikti: a) patikrinamą ir visapusiškai 
pagrįstą išimties taikymo pagrindimą, b) alternatyvų prieinamumo vertinimą ir c) pakeitimo 
planą bet kokiu atveju.

Pakeitimas 339
Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl direktyvos
VII priedo 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jei tinkama, paskelbtoji įstaiga … 
(pavadinimas, numeris) ... atliko ... 
(dalyvavimo procese aprašymas)... ir 
išdavė sertifikatą: …

Išbraukta.

Or. pl

Pagrindimas

Šis papunktis nereikalingas, nes bėra darniųjų standartų, kuriais remiantis paskelbtosios 
įstaigos galėtų patikrinti atitiktį. 


