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Grozījums Nr. 197
Chris Davies

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ja vielu lietošana un jo īpaši to vielu, 
kas uzskaitītas III pielikumā, rada tik 
nepieļaujamu risku cilvēku veselībai vai 
apkārtējai videi, ka tas jārisina Kopienas 
mērogā, IV pielikuma aizliegto vielu 
sarakstu pārskata, izmantojot 
metodoloģiju, kuras pamatā ir Regulas 
(EK) Nr. 1907/2006 69. līdz 72. pantā 
izklāstītais process.

7. Ja uzskata, ka EEIA esoša viela 
apdraud cilvēku veselību vai vidi un šis 
apdraudējums ir saistīts ar attiecīgās 
vielas bīstamajām īpašībām, netiek 
pienācīgi kontrolēts un ir nepieciešams to 
novērst Eiropas Savienības līmenī, 
Komisija groza IV pielikuma aizliegto 
vielu sarakstu. 

Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, 
pieņem saskaņā ar 18. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Vielu novērtēšana saistībā ar turpmākiem 
ierobežojumiem un atbrīvojumiem 
saskaņā ar šo direktīvu: 
– ir balstīta uz zinātniskajiem datiem;
– ietver alternatīvu ietekmes novērtējumu 
un 

– ņem vērā:

a) sociālekonomiskos apsvērumus un

b) alternatīvu pieejamību un uzticamību.

Metodoloģijā, kas izstrādāta, lai novērtētu 
vielu ierobežojumus un atbrīvojumus, tiek 
ņemta vērā vielu un to iespējamo 
alternatīvu iespējamā pozitīvā un negatīvā 
ietekme uz cilvēka veselību un drošību 
saistībā ar: 

– visiem attiecīgajiem aprites cikla 
posmiem, tostarp cikla beigu modeli 
attiecībā uz EEIA atkārtotu izmantošanu, 
otrreizēju pārstrādi un apstrādi;
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– nekontrolētu vai izkliedētu izplatīšanos 
vidē un

– darba ņēmēju un apkārtējās vides 
pakļaušanu šo vielu ietekmei.

Jaunu vielu iekļaušanu IV pielikumā 
apsver pēc tam, kad Komisija vai 
dalībvalsts ir iesniegusi dokumentāciju, 
un pēc apspriešanās ar:

– saskaņā ar Direktīvas 2006/12/EK 
18. pantu izveidoto komiteju;

– saskaņā ar Regulu Nr. 1907/2006 
izveidotās Eiropas Ķīmisko vielu 
aģentūras Riska novērtēšanas komiteju;

– ieinteresētajām personām, tostarp 
uzņēmējiem, pārstrādātājiem, apstrādes 
darbu veicējiem, vides organizācijām un 
darba ņēmēju un patērētāju asociācijām.

Dokumentācijā ir iekļauta atsauce uz 
jebkuru ķīmiskās drošības ziņojumu vai 
riska novērtējumu, kas iesniegts saskaņā 
ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006, un 
jebkuru attiecīgu riska novērtējumu, kas 
iesniegts saistībā ar citām Eiropas 
Savienības regulām vai direktīvām.

Or. en

Pamatojums

Turpmākie vielu ierobežojumi un atbrīvojumi saskaņā ar Direktīvu par dažu bīstamu vielu 
izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (RoHS direktīva) ir jābalsta 
uz visaptverošu novērtējumu, jo īpaši ņemot vērā jaunākos zinātnes datus. Grozījuma mērķis 
ir nodrošināt skaidrus un nepārprotamus novērtēšanas procesa kritērijus un procedūru.
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Grozījums Nr. 198
Bogusław Sonik

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ja vielu lietošana un jo īpaši to vielu, 
kas uzskaitītas III pielikumā, rada tik 
nepieļaujamu risku cilvēku veselībai vai 
apkārtējai videi, ka tas jārisina Kopienas 
mērogā, IV pielikuma aizliegto vielu 
sarakstu pārskata, izmantojot 
metodoloģiju, kuras pamatā ir Regulas 
(EK) Nr. 1907/2006 69. līdz 72. pantā 
izklāstītais process. Pasākumus, kas ir 
paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs 
direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 
18. panta 2. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

7. Ja uzskata, ka EEI vai to 
atkritumproduktos esošai vielai ir 
negatīva ietekme uz elektrisko un 
elektronisko iekārtu atkritumu 
reģenerāciju un apglabāšanu videi 
nekaitīgā veidā vai arī tā negatīvi ietekmē 
cilvēku veselību vai vidi EEI 
izmantošanas un EEI atkritumu apstrādes 
procesā, Komisija, ievērojot piesardzības 
principu, pārskata un groza IV pielikuma 
aizliegto vielu sarakstu. Tālab Komisija 
pieņem metodoloģiju IV pielikuma 
pārskatīšanai un grozīšanai, īpaši 
izvērtējot, vai viela:
a) varētu negatīvi ietekmēt iespējas 
sagatavoties EEI atkārtotai izmantošanai 
vai EEIA materiālu otrreizējai pārstrādei; 
b) EEIA materiālus gatavojot atkārtotai 
izmantošanai, otrreizējai pārstrādei vai 
cita veida apstrādei, varētu izraisīt 
attiecīgās vielas vai bīstamu atlieku, vai 
degradācijas produktu nekontrolētu vai 
izkliedētu izplatīšanos apkārtējā vidē;
c) varētu izraisīt to, ka darba ņēmēji, kas 
iesaistīti EEIA savākšanas vai apstrādes 
procesā, ir pakļauti nepieņemamai to 
ietekmei.
Šādā metodoloģijā ņem vērā vajadzību 
nodrošināt saskaņotību ar citiem tiesību 
aktiem, kas saistīti ar ķīmiskām vielām, jo 
īpaši ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 
(REACH), un izmanto zināšanas, kas 
iegūtas minēto tiesību aktu piemērošanā, 
kā arī Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras 
(ECHA) pamatnostādnes un ieteikumus 
saistībā ar paaugstināta riska vielu 
sarakstu. 
Aizliegtu vielu iekļaušanu IV pielikumā 
izskata pēc Komisijas vai dalībvalsts 
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iesniegta pieprasījuma. Pasākumus, kas ir 
paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs 
direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 
18. panta 2. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Or. pl

Pamatojums

Sagatavojot priekšlikumus grozījumiem IV pielikumā, kurš ir visnozīmīgākais Direktīvas 
pielikums, Komisijai vajadzētu ievērot sīki izstrādātas pamatnostādnes. Pamatnostādnes ir 
izstrādātas tā, lai nodrošinātu, ka, pirmkārt, tiek ņemti vērā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 
(REACH) saistītie trūkumi attiecībā uz vielu novērtēšanu, īpaši pievēršoties EEIA, saistībā ar 
atkārtotu izmantošanu, otrreizēju pārstrādi un šo vielu nekontrolētu izplatīšanos vidē. 
Ierosinot jaunu vielu iekļaušanu Direktīvā, Komisijai vajadzētu balstīties arī uz ECHA
ieteikumiem par paaugstināta riska vielu sarakstu.

Grozījums Nr. 199
Sergio Berlato

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ja vielu lietošana un jo īpaši to vielu, 
kas uzskaitītas III pielikumā, rada tik
nepieļaujamu risku cilvēku veselībai vai 
apkārtējai videi, ka tas jārisina Kopienas 
mērogā, IV pielikuma aizliegto vielu 
sarakstu pārskata, izmantojot 
metodoloģiju, kuras pamatā ir Regulas 
(EK) Nr. 1907/2006 69. līdz 72. pantā 
izklāstītais process. Pasākumus, kas ir 
paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs 
direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 
18. panta 2. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

7. Ja elektrisko un elektronisko iekārtu 
otrreizējās pārstrādes, reģenerācijas vai 
apglabāšanas procesā viela rada 
nepieļaujamu risku cilvēku veselībai vai 
apkārtējai videi, Komisija, pienācīgi ņemot 
vērā Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras 
(ECHA) Riska novērtēšanas komitejas 
atzinumu, var pārskatīt IV pielikuma 
aizliegto vielu sarakstu, pamatojoties uz 
metodoloģiju, kas ietver šādus kritērijus:

a) pierādījumi tam, ka esošie pasākumi 
nav pietiekami, lai atbilstīgi kontrolētu 
risku, kas rodas, ja viela ir elektrisko un 
elektronisko iekārtu atkritumos;
b) informācija par cilvēka veselības un 
vides apdraudējumiem saistībā ar 
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alternatīvu izgatavošanu, lietošanu un 
apglabāšanu;
c) vielas un ierosināto alternatīvu 
salīdzinošs novērtējums;
d) pamatojums tam, ka ir vajadzīga rīcība 
Eiropas Savienības mērogā un ka 
ierobežojums ir vispiemērotākais 
pasākums, ņemot vērā tā efektivitāti, 
praktiskumu un iespēju to uzraudzīt, kā 
arī
e) izvērtējums tam, cik lielā mērā 
elektriskajās un elektroniskajās iekārtās 
esošas vielas radīto apdraudējumu atsver 
ieguvumi, ko tā sniedz patērētāju drošībai.
Komisija izmanto to pašu metodoloģiju 
mutatis mutandis, lai svītrotu vielu no 
IV pielikuma aizliegto vielu saraksta.
Pirms IV pielikuma grozīšanas Komisija 
apspriežas cita starpā ar elektriskajās un 
elektroniskajās iekārtās izmantoto vielu 
ražotājiem, elektrisko un elektronisko 
iekārtu ražotājiem, šādu iekārtu 
pārstrādātājiem, atkritumu apstrādes 
darbu veicējiem, vides aizsardzības 
organizācijām un patērētāju asociācijām. 
Komisija savā tīmekļa vietnē publicē visus 
priekšlikumus un to pamatojumus un 
nodrošina iespēju visām ieinteresētajām 
personām sniegt atsauksmes. Komisija 
ņem vērā saņemtos viedokļus un 
iepazīstina ar tiem arī 18. pantā minēto 
komiteju. 
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, 
pieņem saskaņā ar 18. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. it

Pamatojums

Ar šo grozījumu likumdevējs sniedz Komisijai skaidras politiskas norādes IV pielikuma 
pārskatīšanas metodoloģijas izstrādei. Šai metodoloģijai vajadzētu būt balstītai uz risku un 
ņemt vērā zinātniskos pierādījumus gan par IV pielikumā iekļautajām vielām, gan to 
alternatīvām. 
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Grozījums Nr. 200
Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ja vielu lietošana un jo īpaši to vielu, 
kas uzskaitītas III pielikumā, rada tik
nepieļaujamu risku cilvēku veselībai vai 
apkārtējai videi, ka tas jārisina Kopienas 
mērogā, IV pielikuma aizliegto vielu 
sarakstu pārskata, izmantojot 
metodoloģiju, kuras pamatā ir Regulas 
(EK) Nr. 1907/2006 69. līdz 72. pantā 
izklāstītais process. Pasākumus, kas ir 
paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs 
direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 
18. panta 2. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

7. Ja elektrisko un elektronisko iekārtu 
atkritumu otrreizējās pārstrādes, 
reģenerācijas vai apglabāšanas procesā 
viela rada nepieļaujamu risku cilvēku 
veselībai vai apkārtējai videi, Komisija, 
pienācīgi ņemot vērā Eiropas Ķīmisko 
vielu aģentūras Riska novērtēšanas 
komitejas un Sociālās un ekonomiskās 
analīzes komitejas atzinumu, var pārskatīt 
IV pielikuma aizliegto vielu sarakstu, 
pamatojoties uz metodoloģiju, kurā ir visi 
turpmāk norādītie kritēriji:

1. pierādījumi tam, ka esošie pasākumi 
nav pietiekami, lai atbilstīgi kontrolētu 
risku, kas rodas, ja viela ir elektrisko un 
elektronisko iekārtu atkritumos;
2. informācija par cilvēku veselības un 
vides apdraudējumu, kas saistīts ar 
alternatīvu izgatavošanu, lietošanu un 
apglabāšanu;
3. vielas un ierosinātās(-o) alternatīvas(-
u) salīdzinošs novērtējums;
4. pamatojums tam, ka ir vajadzīga rīcība 
Eiropas Savienības mērogā un ka 
ierobežojums ir vispiemērotākais 
pasākums, ņemot vērā tā efektivitāti, 
praktiskumu un iespēju to uzraudzīt, kā 
arī
5. izvērtējums tam, cik lielā mērā 
elektriskajās un elektroniskajās iekārtās 
esošas vielas radīto apdraudējumu atsver 
ieguvumi, ko tā sniedz patērētāju drošībai.
Komisija izmanto to pašu metodoloģiju 
mutatis mutandis, lai svītrotu vielu no 
IV pielikuma aizliegto vielu saraksta. 
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Pirms IV pielikuma grozīšanas Komisija 
apspriežas cita starpā ar elektriskajās un 
elektroniskajās iekārtās izmantoto vielu 
ražotājiem, elektrisko un elektronisko 
iekārtu ražotājiem, pārstrādātājiem, 
apstrādes darbu veicējiem, vides 
aizsardzības organizācijām un darba 
ņēmēju un patērētāju asociācijām. 
Komisija savā tīmekļa vietnē publicē visus 
priekšlikumus un to pamatojumus un 
nodrošina iespēju visām ieinteresētajām 
personām sniegt atsauksmes. Komisija 
ņem vērā saņemtos viedokļus un 
iepazīstina ar tiem arī 18. pantā minēto 
komiteju.  
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, 
pieņem saskaņā ar 18. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu likumdevējs sniedz Komisijai skaidras politiskas norādes IV pielikuma 
pārskatīšanas metodoloģijas izstrādei. Šai metodoloģijai vajadzētu būt balstītai uz risku un 
ņemt vērā zinātniskos pierādījumus gan par vielām, kuras ierosina iekļaut IV pielikumā, gan 
to alternatīvām.

Grozījums Nr. 201
Christofer Fjellner

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ja vielu lietošana un jo īpaši to vielu, kas 
uzskaitītas III pielikumā, rada tik 
nepieļaujamu risku cilvēku veselībai vai 
apkārtējai videi, ka tas jārisina Kopienas 
mērogā, IV pielikuma aizliegto vielu 
sarakstu pārskata, izmantojot metodoloģiju, 
kuras pamatā ir Regulas (EK) 
Nr. 1907/2006 69. līdz 72. pantā 
izklāstītais process. Pasākumus, kas ir 

7. Ja vielu lietošana un jo īpaši to vielu, kas 
uzskaitītas III pielikumā, rada tik 
nepieļaujamu risku cilvēku veselībai vai 
apkārtējai videi, ka tas jārisina Kopienas 
mērogā, IV pielikuma aizliegto vielu 
sarakstu pārskata, izmantojot metodoloģiju, 
kas noteikta Regulas (EK) Nr. 1907/2006 
69. līdz 72. pantā.
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paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs 
direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 
18. panta 2. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Konkrētāk, vielu novērtēšanas 
metodoloģija saistībā ar šo direktīvu ir 
zinātniski pamatota un balstīta uz 
reprezentatīviem un uzticamiem datiem 
un visiem attiecīgiem ķīmiskās drošības 
ziņojumiem vai riska novērtējumiem, kas 
iesniegti saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1907/2006. Minētā metodoloģija cita 
starpā ietver alternatīvu ietekmes 
novērtējumu, ņemot vērā:

a) sociālekonomisko ietekmi;

b) alternatīvu pieejamību un uzticamību;

c) vielu un to iespējamo alternatīvu 
iespējamo pozitīvo un negatīvo ietekmi uz 
cilvēku veselību un drošību saistībā ar: 

– visiem attiecīgajiem aprites cikla 
posmiem, tostarp cikla beigu modeli 
attiecībā uz EEIA atkārtotu izmantošanu, 
otrreizēju pārstrādi un apstrādi;

– nekontrolētu vai izkliedētu izplatīšanos 
apkārtējā vidē un

– darba ņēmēju un apkārtējās vides 
pakļaušanu šo vielu ietekmei.

Lai sekmētu cilvēka veselības un vides 
aizsardzību augstā līmenī, metodoloģija 
atbilst citiem tiesību aktiem ķīmisko vielu 
jomā, jo īpaši Regulai (EK) Nr. 1907/2006 
(REACH), un zināšanām, kas iegūtas 
minēto tiesību aktu piemērošanā.

Or. en

Pamatojums

Lai novērstu negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēka veselību, ir svarīgi jau iepriekš novērtēt 
izmantošanas pakāpeniskas izbeigšanas sekas. REACH regulā ir paredzēta metodoloģija 
vielu izmantošanas ierobežošanai, kuru vajadzētu piemērot arī RoHS direktīvai. Ar grozījumu 
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tiek uzsvērti konkrēti aspekti, kuri ir jāizvērtē pirms lēmuma pieņemšanas par grozījumiem 
RoHS direktīvas IV pielikumā. Tajā ņemta vērā arī RoHS direktīvas īpašā priekšrocība 
papildus koncentrēties uz EEI atkritumu apsaimniekošanas fāzi. Jānodrošina, lai alternatīvas 
neradītu neparedzētu negatīvu ietekmi.

Grozījums Nr. 202
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ja vielu lietošana un jo īpaši to vielu, kas 
uzskaitītas III pielikumā, rada tik 
nepieļaujamu risku cilvēku veselībai vai 
apkārtējai videi, ka tas jārisina Kopienas 
mērogā, IV pielikuma aizliegto vielu 
sarakstu pārskata, izmantojot metodoloģiju, 
kuras pamatā ir Regulas (EK) 
Nr. 1907/2006 69. līdz 72. pantā 
izklāstītais process. Pasākumus, kas ir 
paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs 
direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 
18. panta 2. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

7. Ja vielu lietošana un jo īpaši to vielu, kas 
uzskaitītas III pielikumā, rada tik 
nepieļaujamu risku cilvēku veselībai vai 
apkārtējai videi, ka tas jārisina Kopienas 
mērogā, IV pielikuma aizliegto vielu 
sarakstu pārskata, izmantojot metodoloģiju, 
kuras pamatā ir Regulas (EK) 
Nr. 1907/2006 69. līdz 72. pantā 
izklāstītais process.
Vielu novērtēšana saistībā ar turpmākiem 
ierobežojumiem un atbrīvojumiem 
saskaņā ar šo direktīvu:

– ir balstīta uz zinātniskajiem datiem;
– ietver alternatīvu ietekmes izpēti un
– ņem vērā:
a) sociālekonomiskos apsvērumus;
b) alternatīvu pieejamību un uzticamību.
Metodoloģijā, kas izstrādāta, lai novērtētu 
vielu ierobežojumus un atbrīvojumus, 
īpaši tiek ņemta vērā vielu un to 
iespējamo alternatīvu iespējamā pozitīvā 
un negatīvā ietekme uz cilvēka veselību 
un drošību saistībā ar:
– visiem attiecīgajiem aprites cikla 
posmiem, tostarp cikla beigu modeli 
attiecībā uz EEIA atkārtotu izmantošanu, 
otrreizēju pārstrādi un apstrādi;
– nekontrolētu vai izkliedētu izplatīšanos 
apkārtējā vidē un
– darba ņēmēju un apkārtējās vides 
pakļaušanu šo vielu ietekmei.
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Šāda metodoloģija nodrošina maksimālu 
atbilstību citiem tiesību aktiem, kas saistīti 
ar ķīmiskām vielām, jo īpaši Regulai (EK) 
Nr. 1907/2006 (REACH), un zināšanām, 
kas iegūtas minēto tiesību aktu 
piemērošanā. Jo īpaši ir jānorāda jebkurš 
iesniegtais attiecīgais ķīmiskās drošības 
ziņojums vai riska novērtējums.

Or. en

Pamatojums

Šajā novērtēšanas procesā piemērotajiem kritērijiem ir jābūt pēc iespējas precīziem un 
nepārprotamiem, lai nodrošinātu vielu papildu ierobežojumu turpmāku pienācīgu 
pamatošanu.

Grozījums Nr. 203
Julie Girling

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ja vielu lietošana un jo īpaši to vielu, kas 
uzskaitītas III pielikumā, rada tik 
nepieļaujamu risku cilvēku veselībai vai 
apkārtējai videi, ka tas jārisina Kopienas 
mērogā, IV pielikuma aizliegto vielu 
sarakstu pārskata, izmantojot metodoloģiju, 
kuras pamatā ir Regulas (EK) 
Nr. 1907/2006 69. līdz 72. pantā 
izklāstītais process. 

7. Ja vielu lietošana un jo īpaši to vielu, kas 
uzskaitītas III pielikumā, rada tik 
nepieļaujamu risku cilvēku veselībai vai 
apkārtējai videi, ka tas jārisina Kopienas 
mērogā, IV pielikuma aizliegto vielu 
sarakstu pārskata, izmantojot metodoloģiju, 
kuras pamatā ir Regulas (EK) 
Nr. 1907/2006 69. līdz 72. pantā 
izklāstītais process.

Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, 
pieņem saskaņā ar 18. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Vielu novērtēšana saistībā ar turpmākiem 
ierobežojumiem un atbrīvojumiem 
saskaņā ar šo direktīvu:

– ir balstīta uz zinātniskajiem datiem;
– ietver alternatīvu ietekmes izpēti un
– ņem vērā:
a) sociālekonomiskos apsvērumus;
b) alternatīvu pieejamību un uzticamību.
Metodoloģijā, kas izstrādāta, lai novērtētu 
vielu ierobežojumus un atbrīvojumus, 
īpaši tiek ņemta vērā vielu un to 
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iespējamo alternatīvu iespējamā pozitīvā 
un negatīvā ietekme uz cilvēka veselību 
un drošību saistībā ar:
– visiem attiecīgajiem aprites cikla 
posmiem, tostarp cikla beigu modeli 
attiecībā uz EEIA atkārtotu izmantošanu, 
otrreizēju pārstrādi un apstrādi;
– nekontrolētu vai izkliedētu izplatīšanos 
apkārtējā vidē;
– darba ņēmēju un apkārtējās vides 
pakļaušanu šo vielu ietekmei.
Šāda metodoloģija nodrošina maksimālu 
atbilstību citiem tiesību aktiem, kas saistīti 
ar ķīmiskām vielām, jo īpaši Regulai (EK) 
Nr. 1907/2006 (REACH), un zināšanām, 
kas iegūtas minēto tiesību aktu 
piemērošanā. Jo īpaši ir jānorāda jebkurš 
iesniegtais attiecīgais ķīmiskās drošības 
ziņojums vai riska novērtējums. 

Or. en

Pamatojums

Turpmāk, atbilstoši RoHS direktīvai vielām piemērojot ierobežojumus un atbrīvojumus, ir 
jābalstās uz zinātniskiem novērtējumiem. Šajā novērtēšanas procesā piemērojamiem 
kritērijiem ir jābūt pēc iespējas precīziem un nepārprotamiem, lai nodrošinātu vielu papildu 
ierobežojumu turpmāku pienācīgu pamatošanu. Jānodrošina, lai alternatīva neradītu 
neparedzētu negatīvu ietekmi.

Grozījums Nr. 204
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ja vielu lietošana un jo īpaši to vielu, kas 
uzskaitītas III pielikumā, rada tik 
nepieļaujamu risku cilvēku veselībai vai 
apkārtējai videi, ka tas jārisina Kopienas 
mērogā, IV pielikuma aizliegto vielu
sarakstu pārskata, izmantojot 
metodoloģiju, kuras pamatā ir Regulas 
(EK) Nr. 1907/2006 69. līdz 72. pantā
izklāstītais process. Pasākumus, kas ir 

7. Ja vielu lietošana un jo īpaši to vielu, kas 
uzskaitītas III pielikumā, rada tik 
nepieļaujamu risku cilvēku veselībai vai 
apkārtējai videi, ka tas jārisina Kopienas 
mērogā, IV pielikuma aizliegto vielu 
sarakstu pārskata saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1907/2006 69. līdz 73. pantā izklāstīto 
procesu.
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paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs 
direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 
18. panta 2. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Ir būtiski, lai minēto vielu novērtēšana 
būtu balstīta uz reprezentatīviem un 
uzticamiem zinātniskajiem datiem, 
novērtējot šo vielu faktisko un iespējamo 
pozitīvo un negatīvo ietekmi. Metodoloģijā 
cita starpā ir jāiekļauj alternatīvu 
ietekmes novērtējums (to pieejamība un 
izmantošanas iespējas) un jāņem vērā 
vides un zinātniskie aspekti, kā arī 
ekonomiskie un sociālie aspekti visā 
produkta aprites ciklā.
Lai sekmētu cilvēka veselības un vides 
aizsardzību augstā līmenī, minētā 
metodoloģija atbilst Regulai (EK) 
Nr. 1907/2006.
Minētos pasākumus, kas izstrādāti, lai 
grozītu šīs direktīvas nebūtiskos 
elementus, pieņem saskaņā ar regulatīvo 
kontroles procedūru, kas minēta 18. panta 
2. punktā.

Or. fr

Pamatojums

Lai novērstu kaitīgo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību saistībā ar noteiktu vielu aizliegšanu, 
ir svarīgi, lai šāda pasākuma ietekme tiktu iepriekš novērtēta. REACH direktīvā ir izklāstīta 
procedūra konkrētu ķīmisko vielu izmantošanas ierobežošanai, kas attiecas uz RoHS
direktīvu un arī ir jāpiemēro tai.

Grozījums Nr. 205
Åsa Westlund

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ja vielu lietošana un jo īpaši to vielu, kas 
uzskaitītas III pielikumā, rada tik
nepieļaujamu risku cilvēku veselībai vai 
apkārtējai videi, ka tas jārisina Kopienas 

7. Ja vielu lietošana un jo īpaši to vielu, kas 
uzskaitītas III pielikumā, rada risku cilvēku 
veselībai vai apkārtējai videi, kas jānovērš
Kopienas mērogā, IV pielikuma aizliegto 
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mērogā, IV pielikuma aizliegto vielu 
sarakstu pārskata, izmantojot metodoloģiju, 
kuras pamatā ir Regulas (EK) 
Nr. 1907/2006 69. līdz 72. pantā 
izklāstītais process. Pasākumus, kas ir 
paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs 
direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 
18. panta 2. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru. 

vielu sarakstu pārskata, izmantojot 
metodoloģiju, kuras pamatā ir Regulas 
(EK) Nr. 1907/2006 69. līdz 72. pantā 
izklāstītais process. Pasākumus, kas ir 
paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs 
direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 
18. panta 2. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru. 

Or. sv

Pamatojums

Jēdziens „tik nepieļaujams risks cilvēku veselībai vai apkārtējai videi” ir jēdziens, kas drīzāk 
raksturo novērtējuma rezultātu, nevis ir šāda novērtējuma izejas punkts.

Grozījums Nr. 206
Frédérique Ries

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 7. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildus jauniem ieteikumiem par vielu 
iekļaušanu Regulas (EK) Nr. 1907/2006 
XIV pielikumā Komisija ierosina šo vielu 
iekļaušanu III pielikumā.

Or. en

Pamatojums

Prioritārai pārskatīšanai attiecībā uz III pielikumu ir jābūt nepārprotami saistītai ar 
konkrētiem kritērijiem, kas balstīti uz ierosināto sarakstu un ieteikumu vielas iekļaušanai 
Regulas (EK) Nr.  1907/2006 XIV pielikumā.
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Grozījums Nr. 207
Christofer Fjellner

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Pirms IV pielikuma grozīšanas tiek 
uzklausītas ieinteresētās personas, jo īpaši 
elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāji, 
tostarp MVU, elektriskajās un 
elektroniskajās iekārtās izmantoto vielu 
ražotāji un vides un patērētāju 
aizsardzības organizācijas.  
Šim nolūkam izveido apspriežu forumu. 
Komisija savā tīmekļa vietnē publicē visus 
priekšlikumus un to pamatojumus un ļauj
visām ieinteresētajām personām sniegt 
atsauksmes par tiem.
Visas saņemtās atsauksmes Komisija 
publicē un ņem vērā savās procedūrās.

Or. en

Pamatojums

Pirms vielu ierobežojumu noteikšanas ir svarīgi apkopot visu pieejamo informāciju, datus un 
atsauksmes. Pārredzams sagatavošanās process ir vajadzīgs, arī lai ievērotu labāka 
likumdošanas procesa principus. Saistībā ar Direktīvu 2009/125/EK par ekodizainu jau ir 
izveidots apspriežu forums, kurš paredzēts produktiem, kas ir arī RoHS direktīvas darbības 
jomā, un tas var kalpot par paraugu apspriežu procesam saistībā ar RoHS direktīvu. 
Komisija 9. apsvērumā ir norādījusi, ka ekodizaina prasības var ietvert arī RoHS direktīvas 
darbības jomā. Direktīvā par ekodizainu ir paredzēts mehānisms apspriedēm ar 
ieinteresētajām personām, savukārt RoHS direktīvā pagaidām nav šāda mehānisma.

Grozījums Nr. 208
Bogusław Sonik

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Komisija nosaka sīki izstrādātus 
noteikumus, kas reglamentē paraugu 
atlasi, elektronisku iekārtu pārbaudi un 



AM\809039LV.doc 17/109 PE439.897v01-00

LV

apliecinājumu tam, ka tiek nodrošināta 
atbilstība 4. panta 2. punktā minētajām 
maksimāli pieļaujamajām koncentrācijas 
vērtībām, jo īpaši ņemot vērā MVU 
iespējas.

Or. pl

Pamatojums

RoHS direktīvā nav minēti nekādi noteikumi, tādējādi ražotājiem ir ārkārtīgi sarežģīti 
nodrošināt atbilstību tirgus uzraudzības iestāžu noteiktajām prasībām citās dalībvalstīs. 
Minētais rada lielas izmaksas. Ja Komisija paredzētu dalībvalstīm noteikumus par to, kā 
nodrošināt atbilstību Direktīvai, tas palīdzētu novērst nepamatotas izmaksas un 
nepieciešamību uzraudzības iestādēm savstarpēji atzīt pārbaužu rezultātus. 

Grozījums Nr. 209
Bogusław Sonik

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 7.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.b Komisija paredz standartu, nosakot 
materiālu deklarācijas paraugu EEI 
materiāliem, detaļām un daļām. Minētajā 
deklarācijā iekļauj sīku informāciju par 
regulēto vielu koncentrāciju EEI, 
deklarācijas izsniedzēja identitāti, 
atbrīvojumus, ko piemēro EEI detaļām 
vai daļām, un citas Komisijas noteiktas 
jomas.

Or. pl

Pamatojums

Izmaksas, kas saistītas ar tehniskās dokumentācijas sagatavošanu un pārbaužu veikšanu, lai 
apliecinātu atbilstību RoHS direktīvai, MVU ir ārkārtīgi augstas. Nekādā gadījumā nedrīkst 
pieļaut, ka ziņošanas prasības rada pārmērīgu slogu MVU krīzes laikā. Tādēļ tiek ierosināts 
aizstājošs dokuments, lai attiecībā uz Direktīvu MVU nodrošinātu atbilstības pieņēmumu. Ir 
svarīgi, lai dalībvalstu uzraudzības iestādes minēto dokumentu uzskatītu par tehnisko 
dokumentāciju.
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Grozījums Nr. 210
Jill Evans

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai pielāgotu pielikumus zinātnes un 
tehnikas attīstībai, Komisija pieņem šādus 
pasākumus:

1. Lai V, VI un VIa pielikumu varētu 
pielāgot zinātnes un tehnikas attīstībai,
Komisija, saskaņā ar 18. pantu izmantojot 
deleģētus aktus, pieņem pasākumus, kas:

Or. en

(Saistīts ar to, ka iepriekšējā „regulatīvās kontroles procedūra” tiek aizstāta ar jauno 
deleģēto aktu procedūru saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu)

Pamatojums

Komisijai lēmumpieņemšanas pilnvaras vajadzētu piešķirt tikai attiecībā uz dažiem 
pielikumiem, proti, tiem, kas attiecas uz atbrīvojumiem (V, VI un VIa pielikums).

Grozījums Nr. 211
Bogusław Sonik

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai pielāgotu pielikumus zinātnes un 
tehnikas attīstībai, Komisija pieņem šādus 
pasākumus:

1. Lai pielāgotu pielikumus zinātnes un 
tehnikas attīstībai, un atsaucoties uz 
4. panta 7. punktā noteiktajiem 
kritērijiem, jo īpaši uz videi nekaitīgu 
elektrisko un elektronisko iekārtu 
atkritumu reģenerāciju un apglabāšanu, 
Komisija pieņem šādus pasākumus:

Or. pl

Pamatojums

Šis grozījums skaidrāk raksturo Komisijas pienākumus attiecībā uz pielikumu pielāgošanu 
zinātnes un tehnikas attīstībai. Komisijai lēmumi ir jāpieņem, pilnībā pārzinot faktus, un ar 
pienācīgu piesardzību, jo īpaši saistībā ar atbrīvojumu procedūru, lai novērstu jebkādas 
kolīzijas ar REACH tiesību aktiem un saglabātu vērienīgos vides jomā noteiktos mērķus.
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Grozījums Nr. 212
Bogusław Sonik

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) veic jebkādus vajadzīgos grozījumus, 
II pielikumā;

svītrots

Or. pl

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir izveidot saskaņotāku Direktīvas struktūru. Šis punkts ir pilnībā iekļauts 
ierosinātajā 5.1. panta jaunajā redakcijā.

Grozījums Nr. 213
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) katrai IV pielikumā minētajai vielai 
nosaka maksimāli pieļaujamo 
koncentrācijas vērtību;

Or. en

Pamatojums

Tāpat kā esošajā RoHS direktīvā maksimāli pieļaujamās koncentrācijas vērtības ir jānosaka 
katrai jaunai ierobežotajai vielai.
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Grozījums Nr. 214
Bogusław Sonik

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) iekļauj EEI materiālus un detaļas V un 
VI pielikumā, ja ir izpildīts kāds no 
turpmāk minētajiem nosacījumiem:

b) iekļauj A tipa EEI materiālus un detaļas 
V pielikumā, ja ir izpildīts kāds no turpmāk 
minētajiem nosacījumiem:

Or. pl

Pamatojums

Šā grozījuma galvenais mērķis ir diferencēt atbrīvojumus pēc to veida. A tipa atbrīvojumi 
attiecas uz gadījumiem, kad aizstājējs ir pieejams, bet to nevar izmantot ar ražošanu saistītu 
tehnisku ierobežojumu dēļ. B tipa atbrīvojumi attiecas uz zinātniskām problēmām un 
gadījumiem, kad nav aizstājēju ar identiskām fizikālķīmiskajām īpašībām, kuri varētu 
nodrošināt identiskas funkcijas. Šajā grozījumā tiek atzīts —  lai nodrošinātu atbilstību 
Direktīvas prasībām, ir vienkāršāk mainīt ražošanas metodes, nekā veikt izmaiņas, kam 
vajadzīga jaunu materiālu izpēte. 

Grozījums Nr. 215
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – otrais ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– aizstājēju pieejamība un ticamība netiek 
garantēta;

– aizstājēju pieejamība un ticamība netiek 
garantēta. Komisija pievērš vērību tam, vai 
monopolstāvoklis vai intelektuālā 
īpašuma tiesību ierobežojumi nav 
iespējamais pamatiemesls nepietiekamai 
aizstājēju pieejamībai. Šādas situācijas 
iztirzā attiecīgā atbrīvojumu pieteikumu 
novērtēšanas pētījumā, un vajadzētu 
iesniegt ieteikumus situācijas risināšanai, 
lai paplašinātu aizstājēja izplatīšanu. 

Or. en
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Pamatojums

Attiecībā uz aizstājējiem vai novatoriskiem risinājumiem intelektuālā īpašuma tiesību 
ierobežojumu un monopolstāvokļa gadījumi var ietekmēt apsvērumus par pieejamību 
atbrīvojumu noteikšanas procesā. Ja atbrīvojumu piešķir, pamatojoties uz nepietiekamu 
pieejamību, kas saistīta ar šādiem intelektuālā īpašuma tiesību ierobežojumu vai 
monopolstāvokļa gadījumiem, attiecīgajā novērtējumā tas ir skaidri jānorāda. Vajadzētu 
sniegt ieteikumus šāda stāvokļa maiņai, lai sniegtu stimulus jauninājumu izplatīšanai.

Grozījums Nr. 216
Åsa Westlund

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – trešais ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– aizvietošanas radītā negatīva ietekme 
attiecībā uz vidi, veselību, patērētāju 
drošību vai uz sociālekonomisko situāciju 
var atsvērt tās radītos ieguvumus attiecībā 
uz vidi, veselību, patērētāju drošību un/vai 
uz sociālekonomisko situāciju;

– aizstāšanas radītā negatīvā ietekme 
attiecībā uz vidi, veselību, patērētāju 
drošību vai uz sociālekonomisko situāciju 
var atsvērt tās radītos ieguvumus attiecībā 
uz vidi, veselību vai patērētāju drošību.

Or. sv

Grozījums Nr. 217
Bogusław Sonik

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – pirmais ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– to likvidēšana vai aizvietošana, 
izmantojot konstrukcijas izmaiņas vai 
tādus materiālus un tādas detaļas, kurām 
nevajag nevienu no 4. panta 1. punktā 
minētajiem materiāliem vai vielām, 
zinātniski vai tehniski nav realizējama;

– to likvidēšana vai aizvietošana, 
izmantojot konstrukcijas izmaiņas vai 
tādus materiālus un tādas detaļas, kurām 
nevajag nevienu no 4. panta 1. punktā 
minētajiem materiāliem vai vielām, 
tehniskā ziņā ir sarežģīti realizējama vai
nav realizējama vispār;

Or. pl



PE439.897v01-00 22/109 AM\809039LV.doc

LV

Pamatojums

Šā grozījuma galvenais mērķis ir diferencēt atbrīvojumus pēc to veida.  A tipa atbrīvojumi 
attiecas uz gadījumiem, kad aizstājējs ir pieejams, bet to nevar izmantot ar ražošanu saistītu 
tehnisku ierobežojumu dēļ. B tipa atbrīvojumi attiecas uz zinātniskām problēmām un 
gadījumiem, kad nav aizstājēju ar identiskām fizikālķīmiskajām īpašībām, kuri varētu 
nodrošināt identiskas funkcijas. Šajā grozījumā tiek atzīts — lai nodrošinātu atbilstību 
Direktīvas prasībām, ir vienkāršāk mainīt ražošanas metodes, nekā veikt izmaiņas, kam 
vajadzīga jaunu materiālu izpēte. 

Grozījums Nr. 218
Bogusław Sonik

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) iekļauj B tipa EEI materiālus un 
detaļas V pielikumā, ja ir izpildīts kāds no 
turpmāk minētajiem nosacījumiem: 
– to likvidēšana vai aizvietošana, 
izmantojot konstrukcijas izmaiņas vai 
tādus materiālus un tādas detaļas, kurām 
nevajag nevienu no 4. panta 1. punktā 
minētajiem materiāliem vai vielām, no 
zinātniskā aspekta ir sarežģīti realizējama 
vai nav realizējama vispār minēto detaļu 
vai vielu fizikālķīmisko īpašību dēļ;
– aizstājēju pieejamība un ticamība netiek 
garantēta.

Or. pl

Pamatojums

Grozījums, kas attiecas uz 5. panta 1. punkta bb) apakšpunktu, ir saistīts ar V pielikuma 
reorganizēšanu. Tā galvenais mērķis ir noteikt, ka daži jau piešķirtie atbrīvojumi, ir saistīti 
nevis ar tehnoloģiskām izmaiņām, bet gan attiecīgo detaļu fizikālajām īpašībām. Lai šādos 
gadījumos varētu izmantot aizstājējus, ir jāveic nozīmīga pamatizpēte ar mērķi izstrādāt 
jaunus materiālus un pēc tam ieviest tos ražošanā. (Šo grozījumu vajadzētu skatīt saistībā ar 
5. panta 1. punkta bb) apakšpunkta, 5. panta 1. punkta, 5. panta 1. punkta cc) apakšpunkta, 
5. panta 2. punkta un 5. panta 2.a punkta grozījumu, kā arī V un VI pielikuma grozījumu.)
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Grozījums Nr. 219
Bogusław Sonik

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – c apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) svītro EEI materiālus un detaļas no V un
VI pielikuma, ja b) punktā minētie 
nosacījumi vairs netiek pildīti.

c) pēc gada svītro A tipa EEI materiālus un 
detaļas no V pielikuma, ja b) apakšpunktā
minētie nosacījumi vairs netiek pildīti.

Or. pl

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir nodrošināt, ka no V pielikuma var svītrot tikai A tipa atbrīvojumus.  
Lai varētu svītrot B tipa atbrīvojumus, tie vispirms ir jāpārveido par A tipa atbrīvojumiem. 
Starp brīdi, kad tiek pieņemts lēmums svītrot atbrīvojumu no pielikuma, un tā īstenošanu 
visās dalībvalstīs ir vajadzīgs viena gada pārejas laikposms, lai saglabātu ražošanas plūsmas  
un novērstu finansiālus un inventāra zaudējumus, kā arī atkritumu papildu nevēlamu 
ražošanu. (Šo grozījumu vajadzētu skatīt saistībā ar 5. panta 1. punkta bb) apakšpunkta, 
5. panta 1. punktam, 5. panta 1. punkta cc) apakšpunkta, 5. panta 2. punkta un 5. panta 2.a 
punkta grozījumu, kā arī V un VI pielikuma grozījumu.)

Grozījums Nr. 220
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, 
pieņem saskaņā ar 18. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, 
pārskata, izmantojot metodoloģiju, kas 
balstīta uz Regulas (EK) Nr.  1907/2006 
69. līdz 72. pantā izklāstīto procesu. 
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, 
pieņem saskaņā ar 18. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. de
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Pamatojums

4. panta 7. punktā jau ir ietverta atsauce uz REACH instrumentiem saistībā ar vielu 
ierobežojumiem. Tomēr saskaņā ar REACH regulas 69. pantu tie paredz arī esošo 
ierobežojumu pārskatīšanu. Tādējādi REACH regulas instrumentus vajadzētu pārņemt 
pilnībā, tostarp attiecībā uz 5. panta 1. punkta c) apakšpunkta noteikumiem. Saskaņā ar 
minētajiem noteikumiem vajadzētu nodrošināt arī iespēju svītrot atbrīvojumus pēc to 
pārskatīšanas.

Grozījums Nr. 221
Bogusław Sonik

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) ja 5. panta 1. punkta bb) apakšpunktā 
minētie nosacījumi vairs netiek pildīti, 
B tipa atbrīvojumus pārveido par A tipa 
atbrīvojumiem.

Or. pl

Pamatojums

Šis grozījums attiecas uz gadījumiem, kad atbrīvojumi no pamatizpētes jomas tiek pārcelti uz 
vispārējas piemērošanas jomu. Kad tiek izstrādāts risinājums, kuram vairs nav nepieciešama 
reglamentētā viela vai elements, 5. panta 1. punkta bb) apakšpunkta nosacījumi vairs netiek 
piemēroti. Pēc Komisijas priekšlikuma atbrīvojumu pārveido par A tipa atbrīvojumu, kas 
attiecas uz tehnoloģiju izplatīšanu. (Šo grozījumu vajadzētu skatīt saistībā ar 5. panta 
1. punkta bb) apakšpunkta, 5. panta 1. punkta, 5. panta 1. punkta cc) apakšpunkta, 5. panta 
2. punkta un 5. panta 2.a punkta grozījumu, kā arī V un VI pielikuma grozījumu.)

Grozījums Nr. 222
Jill Evans

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus,
pieņem saskaņā ar 18. panta 2. punktā 

Minētos pasākumus pieņem atsevišķi.
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minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

(Saistīts ar to, ka iepriekšējā „regulatīvās kontroles procedūra” tiek aizstāta ar jauno 
deleģēto aktu procedūru saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu.)

Pamatojums

Komisija pašlaik apkopo dažādus atbrīvojuma priekšlikumus vienā dokumentu paketē. 
Tādējādi lēmumi par atbrīvojumiem, kuri pēc būtības ir pilnībā patstāvīgi, tiek savstarpēji 
saistīti. Lai iebilstu pret vienu atbrīvojumu, Padomei vai Parlamentam vajadzētu iebilst pret 
visiem ierosinātajiem atbrīvojumiem. Tā kā šāda rīcība varētu būt nesamērīga, tā faktiski 
varētu kompromitēt likumdevēja kontroles tiesības. Par atbrīvojumiem un to svītrojumiem 
vajadzētu lemt, katru gadījumu izvērtējot atsevišķi. 

Grozījums Nr. 223
Bogusław Sonik

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pasākumi, kas pieņemti saskaņā ar 
1. punkta b) apakšpunktu, ir spēkā vismaz 
četrus gadus un to var atjaunot. Komisija 
noteiktā laikā lemj par jebkura 
pieteikuma atjaunošanu, kas iesniegts 
vēlākais 18 mēnešus kamēr atbrīvojums ir 
spēkā.

2. B tipa pasākumus, kas pieņemti saskaņā 
ar 1. punkta b) apakšpunktu, pārskata ik 
pēc četriem gadiem. Veicot minēto 
pārskatīšanu, Komisija, pamatojoties uz 
zinātnes un tehnikas atzinumiem, nosaka, 
vai b) apakšpunktā izklāstītie nosacījumi 
vairs netiek pildīti. Ja atbilstība 
minētajiem nosacījumiem joprojām 
pastāv, Komisija atjauno atbrīvojumu līdz 
nākamajai pārskatīšanai. Jaunu 
atbrīvojumu pieteikumus uzņēmumi vai to 
pārstāvji iesniedz saskaņā ar 5.a pantu.

Or. pl

Pamatojums

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 



PE439.897v01-00 26/109 AM\809039LV.doc

LV

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)

Grozījums Nr. 224
Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pasākumi, kas pieņemti saskaņā ar 
1. punkta b) apakšpunktu, ir spēkā vismaz 
četrus gadus un to var atjaunot. Komisija 
noteiktā laikā lemj par jebkura pieteikuma 
atjaunošanu, kas iesniegts vēlākais
18 mēnešus kamēr atbrīvojums ir spēkā.

2. Pasākumiem, kas pieņemti saskaņā ar 
1. punkta b) apakšpunktu, paredz 
pārskatīšanas datumu jebkura EEI 
materiāla un izmantošanas veida 
iekļaušanai V un VI pielikumā, katru 
gadījumu izskatot atsevišķi. Nosakot 
termiņu, līdz kuram atbrīvojums ir spēkā, 
jo īpaši ņem vērā pienācīgus laikposmus, 
kas vajadzīgi to EEI laišanai tirgū, kurās 
ir alternatīvas, kā arī iekārtu tehnisko 
funkcionalitāti un uzticamību. 
Pieteikumu atbrīvojuma saņemšanai vai 
atjaunošanai Komisijai iesniedz ne vēlāk 
kā 30 mēnešus pirms atbrīvojuma termiņa 
beigām. 
Komisija lemj par jebkuru pieteikumu 
atbrīvojuma saņemšanai vai tā 
atjaunošanai ne vēlāk kā 9 mēnešus pēc 
pieteikuma iesniegšanas.

Ja Komisija nolemj atbrīvojumu 
neatjaunot, tā publicē pamatojumu un 
saņemtos apsvērumus.

Or. en

Pamatojums

Komisijas ierosinātais standarta risinājums, nosakot maksimālo 4 gadu atbrīvojuma termiņu 
visiem RoHS direktīvas atbrīvojumiem, ir neefektīvs. Ņemot vērā inovāciju ieguldījumu ciklus 
attiecībā uz EEI, kam raksturīgi ilgtermiņa produktu attīstības plāni, ierosinātie laikposmi 
nav praktiski piemērojami. Pienācīgu un pamatotu termiņu vajadzētu noteikt, katru gadījumu 
izskatot atsevišķi.
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Grozījums Nr. 225
Chris Davies

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pasākumi, kas pieņemti saskaņā ar 
1. punkta b) apakšpunktu, ir spēkā vismaz 
četrus gadus un to var atjaunot. Komisija 
noteiktā laikā lemj par jebkura pieteikuma 
atjaunošanu, kas iesniegts vēlākais 
18 mēnešus kamēr atbrīvojums ir spēkā.

2. Pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar 
1. punkta b) apakšpunktu, var atjaunot, 
katru gadījumu izskatot atsevišķi, un tie ir 
spēkā tikmēr, kamēr Komisija nolemj 
atjaunot vai svītrot atbrīvojumu, noteiktā 
laikposmā veicot pārskatīšanu, ar 
nosacījumu, ka atjaunošanas pieteikums 
tiek iesniegts ne vēlāk kā 18 mēnešus 
pirms atbrīvojuma termiņa beigām. 
Komisija ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms 
atbrīvojuma termiņa beigām lemj par 
jebkuru atjaunošanas pieteikumu, kas 
iesniegts noteiktajā laikposmā. 

Saņemot pieteikumu, kas attiecas uz tādu 
produktu atbrīvojumiem, kuri pašlaik nav 
darbības jomā, Komisija 12 mēnešu laikā 
lemj par atbrīvojuma piešķiršanu vai 
atteikšanu.
a) Ja tiek pieņemts lēmums par EEI 
materiālu un detaļu iekļaušanu V un VI 
pielikumā, tā vienmēr nosaka:
– konkrētus EEI materiālus un detaļas, 
kas jāiekļauj V un VI pielikumā;
– ja vajadzīgs, izmaiņas V un 
VI pielikuma numerācijā; 
– pārejas pasākumus: 
– datumu vai datumus, kad atbrīvojums(-
i) tiks atjaunots(-i) vai svītrots(-i) 
(turpmāk — „pārskatīšanas datums(-i)”). 
Komisija apliecina katra par 
atbrīvojumiem iesniegtā pieteikuma 
saņemšanu un piešķir tam numuru, kuru 
izmanto visā sarakstē par attiecīgo 
pieteikumu, kamēr pārskatīšanu uzskata 
par pabeigtu. Pieteikumos par EEI 
materiālu un detaļu iekļaušanu V un 
VI pielikumā ietver atbilstoši 6. pantam 
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noteiktu informāciju saskaņā ar 18. panta 
2. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru. 
b) Ja tiek pieņemts lēmums par EEI 
materiālu un detaļu svītrošanu no V un 
VI pielikuma, attiecībā uz katru 
atbrīvojumu tā nosaka: 
– EEI materiālus un detaļas, kuras ir 
jāsvītro no V un VI pielikuma, un/vai, ja 
pasākumi ir paredzēti esoša(-u) 
atbrīvojuma(-u) darbības jomas 
ierobežošanai, nepieciešamos grozījumus 
attiecībā uz EEI materiāliem un detaļām 
V un VI pielikumā;
– ja vajadzīgs, izmaiņas V un VI 
pielikuma numerācijā;
– pārejas pasākumus:
– datumu(-s), kad EEI materiāli un 
detaļas tiks svītroti no V un VI pielikuma.

Or. en

Pamatojums

Nav lietderīgi visiem atbrīvojumiem noteikt vienādu 4 gadu laikposmu.  Lietderīgāk ir katru 
gadījumu izvērtēt atsevišķi, bet tas jāīsteno, piemērojot pārredzamu procedūru, kas nodrošina 
tiesisko noteiktību un paredzamību. Lai palielinātu tiesisko noteiktību, vajadzētu noteikt 
termiņu, līdz kuram Komisijai ir jāizvērtē jauni atbrīvojumi.

Grozījums Nr. 226
Christofer Fjellner

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pasākumi, kas pieņemti saskaņā ar 
1. punkta b) apakšpunktu, ir spēkā vismaz 
četrus gadus un to var atjaunot. Komisija 
noteiktā laikā lemj par jebkura pieteikuma 
atjaunošanu, kas iesniegts vēlākais 
18 mēnešus kamēr atbrīvojums ir spēkā.

2. Pasākumi, kas pieņemti saskaņā ar 
1. punkta b) apakšpunktu, katrā atsevišķā 
gadījumā paredz pārskatīšanas datumu 
jebkura EEI materiāla un izmantošanas 
veida iekļaušanai V un VI pielikumā. 
Nosakot termiņu, līdz kuram atbrīvojums 
ir spēkā, jo īpaši ņem vērā pienācīgus 
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laikposmus, kas vajadzīgi to EEI laišanai 
tirgū, kurās ir alternatīvas, kā arī iekārtu 
tehnisko funkcionalitāti un uzticamību. 
Pieteikumu atbrīvojuma saņemšanai vai 
atjaunošanai Komisijai iesniedz ne vēlāk 
kā 30 mēnešus pirms atbrīvojuma termiņa 
beigām. 
Komisija lemj par jebkuru pieteikumu 
atbrīvojuma saņemšanai vai tā 
atjaunošanai ne vēlāk kā 9 mēnešus pēc 
pieteikuma iesniegšanas.
Ja Komisija nolemj neatjaunot 
atbrīvojumu, tā publicē pamatojumu un 
saņemtos apsvērumus.

Or. en

Pamatojums

Ir jānodrošina iespēja veicināt jauninājumus un panākt to, lai produkti kļūtu videi 
draudzīgāki. Produktu aprites cikli ir ļoti dažādi — dažiem produktiem tie ir īsi, bet dažiem —
ievērojami garāki. Tādēļ attiecībā uz atbrīvojuma laikposma noteikšanu ir jāievēro elastības 
princips. Tādējādi atbrīvojumus varēs piešķirt, pamatojoties uz faktiskajiem apstākļiem un 
iespējām un neierobežojot to ilgumu līdz četriem gadiem.

Grozījums Nr. 227
Julie Girling

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pasākumi, kas pieņemti saskaņā ar 
1. punkta b) apakšpunktu, ir spēkā vismaz 
četrus gadus un to var atjaunot. Komisija 
noteiktā laikā lemj par jebkura pieteikuma 
atjaunošanu, kas iesniegts vēlākais
18 mēnešus kamēr atbrīvojums ir spēkā.

2. Pasākumiem, kas pieņemti saskaņā ar 
1. punkta b) apakšpunktu, paredz termiņu 
jebkura EEI materiāla un ierīces 
iekļaušanai V un VI pielikumā, katru 
gadījumu izskatot atsevišķi.

Nosakot termiņu, jo īpaši ņem vērā 
pienācīgus laikposmus, kas vajadzīgi to 
EEI laišanai tirgū, kurās ir alternatīvas, 
kā arī iekārtu tehnisko funkcionalitāti un 
uzticamību. 
Atjaunošanas pieteikumus iesniedz ne 
vēlāk kā 18 mēnešus pirms atbrīvojuma 
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termiņa beigām, un Komisija pieņem 
lēmumu par atjaunošanas pieteikumu ne 
vēlāk kā 6 mēnešus pirms esošā 
atbrīvojuma spēkā esības termiņa beigām.
Ja atbrīvojumu neatjauno, pirms 
atbrīvojuma darbības aizlieguma tiek 
noteikts minimālais 18 mēnešu laikposms, 
lai nodrošinātu uzņēmējam pielāgošanās 
laiku.

Or. en

Pamatojums

Komisijas ierosinātais standarta risinājums, nosakot atbrīvojuma maksimālo 4 gadu spēkā 
esības laikposmu visiem RoHS direktīvas atbrīvojumiem, ir neefektīvs. Turklāt ir svarīgi 
skaidri noteikt termiņus Komisijai lēmuma pieņemšanai par iespējamu atbrīvojuma 
atjaunošanu. Gadījumā, ja atbrīvojums netiek piešķirts, ierosinātais 18 mēnešu laikposms 
ļaus ražotājam pielāgoties situācijai.

Grozījums Nr. 228
Åsa Westlund

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pasākumi, kas pieņemti saskaņā ar 
1. punkta b) apakšpunktu, ir spēkā vismaz
četrus gadus un to var atjaunot. Komisija 
noteiktā laikā lemj par jebkura pieteikuma 
atjaunošanu, kas iesniegts vēlākais
18 mēnešus kamēr atbrīvojums ir spēkā.

2. Pasākumi, kas pieņemti saskaņā ar 
1. punkta b) apakšpunktu attiecībā uz 1., 
2., 3., 4., 5., 6., 7., 10. un 11. kategoriju 
I pielikumā, ir spēkā ne ilgāk kā četrus 
gadus, ko nosaka, katru gadījumu izskatot 
atsevišķi, un — attiecībā uz 8. un 
9. kategoriju I pielikumā — ne ilgāk kā 
astoņus gadus, ko nosaka, katru gadījumu 
izskatot atsevišķi. Atbrīvojumus var 
atjaunot. Komisija ne vēlāk kā sešus 
mēnešus pirms atbrīvojuma termiņa 
beigām lemj par jebkuru atjaunošanas 
pieteikumu, kas iesniegts ne vēlāk kā
18 mēnešus pirms atbrīvojuma termiņa 
beigām. Ja Komisija uzskata, ka vajadzīgs 
ilgāks laiks pirms atbrīvojuma termiņa 
beigām, lai nodrošinātu attiecīgo 
sertificēšanu vai aizstājēju pieejamību 
pienācīgā daudzumā, tā piešķir labvēlības 
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periodu pēc atbrīvojuma termiņa beigām. 
Par labvēlības perioda ilgumu lemj katrā 
atsevišķā gadījumā, un tas nedrīkst 
pārsniegt 18 mēnešus pēc atbrīvojuma 
termiņa beigām.
Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai 
grozītu nebūtiskus šīs direktīvas 
elementus, pieņem saskaņā ar LESD 
290. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 229
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pasākumi, kas pieņemti saskaņā ar 
1. punkta b) apakšpunktu, ir spēkā vismaz 
četrus gadus un to var atjaunot. Komisija 
noteiktā laikā lemj par jebkura pieteikuma 
atjaunošanu, kas iesniegts vēlākais
18 mēnešus kamēr atbrīvojums ir spēkā.

2. Pasākumiem, kas pieņemti saskaņā ar 
1. punkta b) apakšpunktu, paredz termiņu 
jebkura EEI materiāla un izmantošanas 
veida iekļaušanai V un VI pielikumā, 
katru gadījumu izvērtējot atsevišķi.
Nosakot termiņu, jo īpaši ņem vērā 
pienācīgus laikposmus, kas vajadzīgi to 
EEI laišanai tirgū, kuros ir alternatīvas, 
kā arī iekārtu tehnisko funkcionalitāti un 
uzticamību. Komisija lemj par jebkuru 
atjaunošanas pieteikumu ne vēlāk kā 
9 mēnešus pēc atjaunošanas pieteikuma 
iesniegšanas. Atjaunošanas pieteikumu 
iesniedz ne vēlāk kā 27 mēnešus pirms 
atbrīvojuma termiņa beigām.

Or. en

Pamatojums

Komisijas ierosinātais standarta risinājums ir neefektīvs. Ņemot vērā EEI jauninājumu un 
ieguldījumu ciklus ar ilgtermiņa produktu attīstības plāniem, ierosinātie laikposmi nav 
praktiski piemērojami. Praktiski piemērojamu termiņu vajadzētu noteikt, katru gadījumu 
izskatot atsevišķi.
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Grozījums Nr. 230
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pasākumi, kas pieņemti saskaņā ar 
1. punkta b) apakšpunktu, ir spēkā vismaz
četrus gadus un to var atjaunot. Komisija 
noteiktā laikā lemj par jebkura pieteikuma 
atjaunošanu, kas iesniegts vēlākais
18 mēnešus kamēr atbrīvojums ir spēkā.

2. Pasākumi, kas pieņemti saskaņā ar 
1. punkta b) apakšpunktu, ir spēkā ne ilgāk 
kā četrus gadus. Pamatojoties uz 
pieteikumā sniegtajiem faktiem un katru 
gadījumu izskatot atsevišķi, izņēmuma 
kārtā var piešķirt ilgāku atbrīvojuma 
laikposmu.
Ne vēlāk kā 9 mēnešus pēc pieteikuma 
iesniegšanas Komisija lemj par
pieteikumu atbrīvojuma saņemšanai vai 
atbrīvojuma atjaunošanai. Atjaunošanas 
pieteikumu iesniedz ne vēlāk kā 18 
mēnešus pirms atbrīvojuma termiņa 
beigām.
Ja Komisija noraida atjaunošanas 
pieteikumu, tā piešķir labvēlības periodu 
iekārtu laišanai tirgū, izņemot gadījumus, 
kad ilgstoša laišana tirgū radītu 
nepieļaujamu apdraudējumu cilvēka 
veselībai vai videi. Labvēlības periods 
nepārsniedz 6 mēnešus attiecīgo iekārtu 
laišanai tirgū un papildu 18 mēnešus šo 
iekārtu nodošanai ekspluatācijā.

Or. en

Pamatojums

Vairāku rūpniecības nozaru specifisko vajadzību atspoguļojumam tekstā vajadzētu būt 
precīzākam, nekā tas pašlaik izklāstīts ziņojuma projekta 42. grozījumā. Piemēram, vairākām 
medicīniskajām ierīcēm (piem., diagnostikas attēlveidotājiem vai ķirurģiskajiem robotiem) ir 
ļoti ilgs izstrādes cikls (5–8 gadi). Tādējādi referentes ierosinātais 18 mēnešu labvēlības 
periods nebūtu pietiekams attiecībā uz pieteikumiem saistībā ar kritiskajām medicīniskajām 
ierīcēm. Turklāt pienācīgi pamatotos gadījumos ir jānodrošina iespēja pagarināt šo 
laikposmu, katru gadījumu izskatot atsevišķi.
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Grozījums Nr. 231
Jill Evans

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pasākumi, kas pieņemti saskaņā ar 
1. punkta b) apakšpunktu, ir spēkā vismaz
četrus gadus un to var atjaunot. Komisija 
noteiktā laikā lemj par jebkura 
pieteikuma atjaunošanu, kas iesniegts 
vēlākais 18 mēnešus kamēr atbrīvojums ir 
spēkā.

2. Pasākumi, kas pieņemti saskaņā ar 
1. punkta b) apakšpunktu, ir spēkā ne ilgāk 
kā četrus gadus, par tiem lemj katrā 
atsevišķā gadījumā, un tos var atjaunot.

Or. en

(Daļēji aizstāts referentes iesniegtais grozījums Nr. 42. Saistīts ar grozījumu, ar kuru ievieš 
jaunu 5. panta 2. punkta c) apakšpunktu.)

Pamatojums

Vajadzētu precizēt, ka lēmumus par atbrīvojumiem pieņem, katru gadījumu izskatot atsevišķi. 
Tiek ierosināts atsevišķā šā panta punktā skaidri noteikt kārtību, kādā Komisija pieņem 
lēmumu, norādot precīzus termiņus.

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

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pasākumi, kas pieņemti saskaņā ar 
1. punkta b) apakšpunktu, ir spēkā vismaz
četrus gadus un to var atjaunot. Komisija 
noteiktā laikā lemj par jebkura pieteikuma 
atjaunošanu, kas iesniegts vēlākais
18 mēnešus kamēr atbrīvojums ir spēkā.

2. Pasākumi, kas pieņemti saskaņā ar 
1. punkta b) apakšpunktu attiecībā uz 1., 
2., 3., 4., 5., 6., 7., 10. un 11. kategoriju 
I pielikumā, ir spēkā ne ilgāk kā četrus 
gadus, ko nosaka, katru gadījumu izskatot 
atsevišķi, un — attiecībā uz 8. kategoriju 
un 9. kategorijas rūpnieciskajām iekārtām 
I pielikumā — ne ilgāk kā astoņus gadus, 
ko nosaka, katru gadījumu izskatot 
atsevišķi. Atbrīvojumus var atjaunot. 
Lemjot par atbrīvojuma ilgumu, Komisija 
ņem vērā sociālekonomiskās sekas.
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Komisija ne vēlāk kā sešus mēnešus, 
pirms atbrīvojuma termiņa beigām lemj 
par jebkuru pieteikumu atjaunot 
atbrīvojumu, kas iesniegts ne vēlāk kā
18 mēnešus pirms atbrīvojuma termiņa 
beigām. Ja Komisija uzskata, ka vajadzīgs 
ilgāks laiks pirms atbrīvojuma termiņa 
beigām, lai nodrošinātu attiecīgo 
sertificēšanu vai aizstājēju pieejamību 
pienācīgā daudzumā, tā piešķir labvēlības 
periodu pēc atbrīvojuma termiņa beigām. 
Par labvēlības perioda ilgumu lemj katrā 
atsevišķā gadījumā, un tas nepārsniedz 
18 mēnešus pēc atbrīvojuma termiņa 
beigām. Attiecībā uz specifiskajiem 
atbrīvojumiem V, VI un VIa pielikumā 
vajadzētu skaidri norādīt nozīmīgākos 
datumus un termiņus, proti, atbrīvojuma 
termiņa beigu datumu un atbrīvojuma 
atjaunošanas pieteikuma iesniegšanas 
termiņu, kā arī pārejas perioda termiņa 
beigu datumu, ja atbrīvojums netiek 
atjaunots. Ja atjaunošanas pieteikums ir 
iesniegts līdz vēlākajam paredzētajam 
datumam, bet iepriekšminētajā laikposmā 
lēmums nav pieņemts, atbrīvojumi paliek 
spēkā pēc pārskatīšanas datuma, kamēr 
tiek pieņemts lēmums par atjaunošanas 
pieteikumu.
Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai 
grozītu nebūtiskus šīs direktīvas 
elementus, pieņem saskaņā ar Līguma 
290. pantu.

Or. en

Pamatojums

Lai pieteikumu iesniedzējiem nodrošinātu lielāku tiesisko un plānošanas drošību, ir 
vajadzīgas skaidras norādes par termiņiem un citiem datumiem attiecībā uz atbrīvojumu 
procedūru. Ja pieteikums Komisijai iesniegts ne vēlāk kā līdz pēdējam(-iem) pieteikumu 
iesniegšanas datumam(-iem), visiem pirmreizēji piešķirtiem un atjaunotiem atbrīvojumiem 
vajadzētu palikt spēkā pēc noteiktā pārskatīšanas datuma, līdz tiek pieņemts lēmums par 
atbrīvojuma atjaunošanu. Medicīniskajām iekārtām (8. kategorija), kā arī rūpnieciskā 
monitoringa un kontroles instrumentiem (9. kategorija) atbrīvojumus vajadzētu piešķirt uz 
laiku ne ilgāku par 8 gadiem. 
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Grozījums Nr. 233
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pasākumi, kas pieņemti saskaņā ar 
1. punkta b) apakšpunktu, ir spēkā vismaz
četrus gadus un to var atjaunot. Komisija 
noteiktā laikā lemj par jebkura pieteikuma 
atjaunošanu, kas iesniegts vēlākais
18 mēnešus kamēr atbrīvojums ir spēkā.

2. Pasākumi, kas pieņemti saskaņā ar 
1. punkta b) apakšpunktu, ir spēkā ne ilgāk 
kā četrus gadus, un tos var atjaunot. 
Pasākumi, kas pieņemti saskaņā ar 
1. punkta b) apakšpunktu, ir spēkā 
astoņus gadus attiecībā uz lietojumiem, 
kas paredzēti 9. kategorijā „Rūpnieciskā 
monitoringa un kontroles instrumenti”, 
un tos var atjaunot. Komisija noteiktā 
laikā lemj par jebkuru pieteikumu atjaunot 
atbrīvojumu, kas iesniegts ne vēlāk kā
18 mēnešus pirms atbrīvojuma termiņa 
beigām.

Or. en

Pamatojums

Rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentiem atbrīvojumu termiņu vajadzētu noteikt 
uz astoņiem gadiem, ņemot vērā ilgo pārkvalificēšanas laikposmu, kas vajadzīgs, lai 
nodrošinātu augstus uzticamības standartus nozarē. Uzticami aizstājēji izšķirošas nozīmes 
lietojumiem, piemēram, attiecībā uz vēža ārstēšanā izmantotajos aizsargekrānos esošo svinu, 
nav un nebūs pieejami vēl desmitiem gadu. Produktu atkārtota izstrāde notiek ik pēc 7 līdz 10 
gadiem. Tādēļ 9. kategorijas rūpnieciskajiem atbrīvojumiem vajadzētu būt spēkā 8 gadus.

Grozījums Nr. 234
Bogusław Sonik

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a B tipa pasākumus, kas pieņemti 
saskaņā ar 1. punkta bb) apakšpunktu, 
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pārskata ik pēc 10 gadiem, un tos var 
atjaunot. Pamatojoties uz iesniegtajiem 
pieteikumiem un papildus izmantojot 
savus zinātnes un tehnikas atzinumus, 
Komisija pārbauda, vai 1. punkta 
bb) apakšpunktā paredzētie nosacījumi 
vairs netiek pildīti. Ja Komisija konstatē, 
ka joprojām pastāv atbilstība 1. punkta 
bb) apakšpunkta nosacījumiem, tā 
atjauno atbrīvojumu un nosaka nākamās 
pārskatīšanas datumu, kuram jābūt 
vismaz piecus gadus pēc pēdējās 
pārskatīšanas. Uzņēmumi vai to pārstāvji 
iesniedz pieteikumus atbrīvojumu 
saņemšanai vai to atjaunošanai saskaņā 
ar 5.a pantu.

Or. pl

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 235
Chris Davies

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja atbrīvojumu nepiešķir vai 
neatjauno, tiek noteikts minimālais 
12 mēnešu pārejas laikposms, lai 
nodrošinātu uzņēmējam pielāgošanās 
laiku. Ja Komisija uzskata, ka 
laikposmam ir jābūt ilgākam par 
12 mēnešiem, pārejas periodu var 
pagarināt, katru gadījumu izskatot 
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atsevišķi.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu ierosina pieņemt 12 mēnešu pārejas periodu kā standarta laikposmu 
ražojumu pielāgošanai gadījumā, ja atbrīvojumu nepiešķir vai neatjauno.

Grozījums Nr. 236
Jill Evans

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisijai pieteikumus par to, lai 
saņemtu vai atjaunotu atbrīvojumus no 
4. panta 1. punkta prasību ievērošanas, 
iesniedz saskaņā ar VIb pielikumu. 
Iesniedzot pieteikumu atbrīvojuma 
saņemšanai, tiek atjaunināts sākotnējais 
pieprasījums, lai atspoguļotu aktuālo 
situāciju.

Or. en

(Saistīts ar grozījumu, ar ko ievieš jaunu VIb pielikumu, un grozījumu, ar ko svītro 6. panta 
1. punkta pirmo ievilkumu.)

Pamatojums

Šī grozījuma pamatā ir pašreizējās Padomē notiekošās sarunas. Vajadzētu noteikt skaidras 
prasības pieteikumu iesniedzējiem, kas prasa atbrīvojuma piešķiršanu vai atjaunošanu. 
Atbrīvojuma atjaunošanas pieprasījums ir jāatjaunina, lai atspoguļotu aktuālo situāciju.
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Grozījums Nr. 237
Jill Evans

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Komisija: 
a) 15 dienu laikā pēc saņemšanas 
rakstiski apstiprina pieteikuma 
saņemšanu. Apstiprinājumā norāda
pieteikuma saņemšanas datumu;
b) par pieteikumu nekavējoties informē 
dalībvalstis un tām dara pieejamu minēto 
pieteikumu, kā arī jebkādu pieteikuma 
iesniedzēja sniegtu papildinformāciju;
c) nodrošina pieteikuma kopsavilkuma 
publisku pieejamību.

Or. en

Pamatojums

Ir jāprecizē Komisijas sākotnējie pienākumi, kas jāveic, saņemot pieteikumu.

Grozījums Nr. 238
Jill Evans

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c Pieteikumus iesniedz ne vēlāk kā 
18 mēnešus attiecīgi pirms aizlieguma 
piemērošanas vai pirms atbrīvojuma 
termiņa beigām. Komisija pieņem 
lēmumu ne vēlāk kā 6 mēnešus attiecīgi 
pirms aizlieguma piemērošanas vai pirms 
atbrīvojuma termiņa beigām.
Lemjot par atbrīvojuma ilgumu vai 
atbrīvojuma atjaunošanu, Komisija ņem 
vērā sociālekonomiskās sekas. Ja 
Komisija uzskata, ka vajadzīgs ilgāks laiks 
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attiecīgi pirms aizlieguma piemērošanas 
vai atbrīvojuma termiņa beigām, lai 
nodrošinātu aizstājēju pieejamību 
pienācīgā daudzumā, tā piešķir labvēlības 
periodu pēc aizlieguma piemērošanas vai 
atbrīvojuma termiņa beigām. Par 
labvēlības perioda ilgumu lemj katrā 
atsevišķā gadījumā, un tas nepārsniedz 
18 mēnešus pēc aizlieguma piemērošanas 
vai atbrīvojuma termiņa beigām.
Komisija pieņem šādus pasākumus, 
saskaņā ar 18. pantu izmantojot deleģētus 
aktus.

Or. en

(Daļēji aizstāts referentes iesniegtais grozījums Nr. 42. Saistīts ar to, ka iepriekšējā 
„regulatīvās kontroles procedūra” tiek aizstāta ar jauno deleģēto aktu procedūru saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu.)

Pamatojums

Uzņēmējiem ir vajadzīga juridiskā noteiktība atbrīvojumu jomā. Tādēļ vajadzētu noteikt 
termiņu, līdz kuram Komisijai ir jāpieņem lēmums. Lai nodrošinātu pienācīgu pielāgošanos 
aizlieguma piemērošanas gadījumā vai pēc atbrīvojuma termiņa beigām, var piešķirt 
labvēlības periodu līdz 18 mēnešiem. Tas ļauj iegūt 24 mēnešu pārejas laiku, kas — kā 
uzskata uzņēmēji — ir pietiekams laiks, lai pielāgotos apstākļiem. Lemjot par atbrīvojuma 
ilgumu, ņem vērā sociālekonomiskos apstākļus.

Grozījums Nr. 239
Jill Evans

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pirms pielikumi tiek grozīti, Komisija,
cita starpā, apspriežas ar elektrisko un 
elektronisko iekārtu ražotājiem, 
pārstrādātājiem, apstrādes darbu veicējiem, 
vides aizsardzības organizācijām un 
darbinieku un patērētāju savienībām.

3. Pirms V, VI un VIa pielikuma 
grozīšanas Komisija cita starpā apspriežas 
ar uzņēmējiem, pārstrādātājiem, apstrādes 
darbu veicējiem, vides aizsardzības 
organizācijām un darba ņēmēju un 
patērētāju asociācijām. Atsauksmes, ko 
Komisija saņem šādās apspriedēs, tiek 
publiskotas. Komisija sniedz pārskatu par 
saņemto informāciju un dara to publiski 
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pieejamu.

Or. en

Pamatojums

Komisijai vajadzētu piešķirt pilnvaras grozīt tikai dažus pielikumus, izmantojot deleģētos 
aktus. Termins „uzņēmēji” ir jālieto, ņemot vērā definīciju izmaiņas. Ar pēdējo daļu atjauno 
RoHS 1.0 direktīvas noteikumus ar izmaiņām, norādot, ka atsauksmes tiek darītas publiski 
pieejamas, tādējādi kodificējot esošo praksi publiski apspriesties ar ieinteresētajām 
personām. Atsauce uz komitoloģijas procedūru ir svītrota, jo sakarā ar LESD 290. pantu tā 
vairs nepastāv.

Grozījums Nr. 240
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pirms pielikumi tiek grozīti, Komisija, 
cita starpā, apspriežas ar elektrisko un 
elektronisko iekārtu ražotājiem, 
pārstrādātājiem, apstrādes darbu veicējiem, 
vides aizsardzības organizācijām un 
darbinieku un patērētāju savienībām.

3. Pirms pielikumi tiek grozīti, Komisija 
veic ietekmes novērtējumu. Turklāt tā
apspriežas ar elektrisko un elektronisko 
iekārtu ražotājiem, pārstrādātājiem, 
apstrādes darbu veicējiem, vides 
aizsardzības organizācijām un darba 
ņēmēju un patērētāju asociācijām.

Or. en

Pamatojums

Ir ārkārtīgi svarīgi veikt pilnīgu ietekmes novērtējumu, kas balstīts uz zinātnes atzinumiem,  
pirms jebkurai jaunai vielai tiek noteikti ierobežojumi saistībā ar RoHS direktīvu. Ja netiek 
veikts rūpīgs alternatīvu novērtējums, nav iespējams pienācīgi noteikt, vai ierosinātajam 
ierobežojumam būs labvēlīga ietekme uz cilvēku veselību un vidi.
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Grozījums Nr. 241
Chris Davies

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pirms pielikumi tiek grozīti, Komisija, 
cita starpā, apspriežas ar elektrisko un 
elektronisko iekārtu ražotājiem, 
pārstrādātājiem, apstrādes darbu veicējiem, 
vides aizsardzības organizācijām un 
darbinieku un patērētāju savienībām.

3. Pirms pielikumi tiek grozīti, Komisija 
veic ietekmes novērtējumu. Turklāt tā
apspriežas ar elektrisko un elektronisko 
iekārtu ražotājiem, pārstrādātājiem, 
apstrādes darbu veicējiem, vides 
aizsardzības organizācijām un darba 
ņēmēju un patērētāju asociācijām.

Or. en

Grozījums Nr. 242
Bogusław Sonik

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Kamēr materiāli vai detaļas ir iekļautas 
šīs direktīvas V un VI pielikumā, 
pamatojoties uz šīs direktīvas 5. panta 
1. punkta b) apakšpunktu, uzskata, ka uz 
minētajiem pieteikumiem neattiecas 
licencēšanas prasības, kas izklāstītas 
Regulas (EK) Nr. 1907/2006 58. panta 
2. punktā.

svītrots

Or. pl

Pamatojums

5. panta 4. punkts rada juridisko nenoteiktību starp RoHS direktīvu un REACH regulu. 
Atbrīvojums, kas novērtēts, balstoties uz RoHS direktīvas kritērijiem, nevar ietekmēt REACH
regulas normas. Tas radītu apjukumu uzņēmējiem, jo tie nezinātu, kur rast attiecīgo 
informāciju.
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Grozījums Nr. 243
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Kamēr materiāli vai detaļas ir iekļautas 
šīs direktīvas V un VI pielikumā, 
pamatojoties uz šīs direktīvas 5. panta 
1. punkta b) apakšpunktu, uzskata, ka uz 
minētajiem pieteikumiem neattiecas 
licencēšanas prasības, kas izklāstītas 
Regulas (EK) Nr. 1907/2006 58. panta 
2. punktā.

4. Kamēr materiāli vai detaļas ir iekļautas 
šīs direktīvas V un VI pielikumā, 
pamatojoties uz šīs direktīvas 5. panta 
1. punkta b) apakšpunktu, uzskata, ka, 
kamēr ir spēkā saskaņā ar šo direktīvu 
piešķirtais atbrīvojums, uz minētajiem 
pieteikumiem neattiecas licencēšanas 
prasības, kas izklāstītas Regulas (EK) 
Nr. 1907/2006 58. panta 2. punktā.

Ja saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 
vielas izmantošana ir atļauta, arī 
attiecīgie izmantošanas veidi tiek uzskatīti 
par atbrīvotiem no prasībām, kas attiecas 
uz izmantošanas veidiem, kuriem piemēro 
šajā direktīvā noteiktos atbrīvojumus, 
kamēr ir spēkā saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1907/2006 piešķirtā licence.

Or. en

Pamatojums

Patiesi inovatīvu ierīču izstrādei noteikti izmantos vienīgo zināmo tehnoloģisko risinājumu, 
kas pieejams izstrādes brīdī, tādēļ vajadzēs izmantot atbrīvojumus. Jebkura prasība iegūt 
divus atbrīvojumus attiecībā uz vienu un to pašu izmantošanas veidu pirms laišanas tirgū 
(piem., atbrīvojums saskaņā ar RoHS direktīvu un licence saskaņā ar REACH regulu) radītu 
pārmērīgu apgrūtinājumu, jo īpaši, ņemot vērā to, ka minētais attiektos uz lielāko daļu 
atbrīvojumu procedūru.

Grozījums Nr. 244
Bogusław Sonik

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Komisija groza V pielikumu, sīki 
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norādot atbrīvojumus un atsevišķi 
nosakot katra atbrīvojuma veidu saskaņā 
ar 5. panta 1. punkta b) un 
bb) apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem. 
Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, 
pieņem saskaņā ar 18. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. pl

Pamatojums

5. panta 4. punkts rada juridisko nenoteiktību starp RoHS direktīvu un REACH regulu. 
Atbrīvojums, kas novērtēts, balstoties uz RoHS direktīvas kritērijiem, nevar ietekmēt REACH
regulas normas. Tas radītu apjukumu uzņēmējiem, jo tie nezinātu, kur rast attiecīgo 
informāciju. Tā vietā, lai īstenotu minēto pantu, Komisija ir pilnvarota ieviest vajadzīgās 
izmaiņas V pielikumā un diferencēt pēc atbrīvojuma veida.

Grozījums Nr. 245
Jill Evans

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Komisija ne vēlāk par […*], saskaņā 
ar 18. pantu izmantojot deleģētos aktus, 
nolemj, kuri piešķirtie atbrīvojumi 
V pielikumā attiecas arī uz rūpnieciskā 
monitoringa un kontroles instrumentiem. 
Ja līdz minētajam laikposmam netiek 
pieņemts nekāds lēmums, V pielikumā 
piešķirtie atbrīvojumi ir spēkā arī attiecībā 
uz rūpnieciskā monitoringa un kontroles 
instrumentiem.
* ievietot datumu 18 mēnešus pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā.

Or. en

Pamatojums

Saistībā ar pārstrādāto redakciju Komisija aicināja konsultantu novērtēt atbrīvojumus, kas 
attiecas uz 8. un 9. kategoriju. Konsultants neveica to atbrīvojumu novērtēšanu, kas jau ir 
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piešķirti citām kategorijām, tādēļ ka uzskatīja, ka tos piemēro arī 8. un 9. kategorijai. Tomēr, 
tā kā konkrēts novērtējums nav veikts, Komisija nepārvietoja šos atbrīvojumus, tādējādi 
uzņēmumiem ir jāiesniedz attiecīgie pieteikumi. Tā kā rūpnieciskā monitoringa un kontroles 
instrumentiem ir salīdzinoši ilgs izstrādes cikls, to ražotājiem pēc iespējas ātrāk vajadzētu 
zināt par šo atbrīvojumu statusu attiecībā uz viņu ražojumiem.

Grozījums Nr. 246
Jill Evans

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Komisija, saskaņā ar 18. pantu 
izmantojot deleģētus aktus, var grozīt VIb 
pielikumu, lai tajā iekļautu papildu 
elementus. 

Or. en

(Saistīts ar grozījumu, ar kuru ievieš jaunu VIb pielikumu.)

Pamatojums

Ir jāizveido mehānisms, lai Komisija pieteikumā par atbrīvojumu vai tā atjaunošanu varētu 
iekļaut papildu elementus.

Grozījums Nr. 247
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Ja saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1907/2006 vielas izmantošana ir 
atļauta, uzskata, ka iekārtas, kurās tiek 
izmantota attiecīgā viela, atbilst 
attiecīgajām šajā direktīvā noteiktajām 
prasībām, kamēr ir spēkā licence, kas 
izsniegta saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1907/2006.
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Or. fr

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā ir konkretizēts, ka attiecībā uz materiāliem un detaļām, kuriem ir 
piešķirti atbrīvojumi saskaņā ar RoHS direktīvu, nebūs nepieciešams saņemt licenci saskaņā 
ar REACH regulu. Tā kā REACH regula stājas spēkā pirms RoHS direktīvas, lai novērstu 
gan juridisko nenoteiktību, gan pārmērīgu administratīvo slogu, ir svarīgi nodrošināt arī 
pretējo, proti, iegūstot licenci saskaņā ar REACH regulu, nav nepieciešams atbrīvojums 
saskaņā ar RoHS direktīvu.

Grozījums Nr. 248
Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Ja saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1907/2006 vielas izmantošana ir 
atļauta, uzskata, ka konkrētās iekārtas 
atbilst attiecīgajām šajā direktīvā 
noteiktajām prasībām, kamēr ir derīga 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 
piešķirtā licence.

Or. en

Pamatojums

Lai gan RoHS pārstrādātajā priekšlikumā ir norādīts, ka attiecībā uz RoHS direktīvas 
atbrīvojumiem REACH regulā paredzētās licences nebūs nepieciešamas, juridiskā 
nenoteiktība joprojām pastāv, jo prasības REACH regulā paredzētajai licencēšanai stāsies 
spēkā pirms RoHS direktīvas pārstrādātās redakcijas. Tādējādi, lai nodrošinātu juridisko 
noteiktību EEI ražotājiem, licencēm, kas piešķirtas saskaņā ar REACH, vajadzētu piemērot 
RoHS paredzētos atbrīvojumus uz noteikto termiņu.



PE439.897v01-00 46/109 AM\809039LV.doc

LV

Grozījums Nr. 249
Bogusław Sonik

Direktīvas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
Pieteikums atbrīvojuma saņemšanai un 

atbrīvojuma atjaunošanai 
1. Pieteikumu atbrīvojuma saņemšanai 
iesniedz saskaņā ar turpmāk izklāstītajiem 
punktiem. 
2. Pieteikumu nosūta komisijai. Komisija:
a) rakstiski apstiprina pieteikuma 
saņemšanu 14 dienu laikā pēc tā 
saņemšanas. Apstiprinājumā norāda 
pieteikuma saņemšanas datumu;
b) par pieteikumu nekavējoties informē 
dalībvalstis un tām dara pieejamu minēto 
pieteikumu, kā arī jebkādu pieteikuma 
iesniedzēja sniegtu papildinformāciju, kas 
nav informācija, uz ko attiecas 
īpašumtiesības; 
c) nodrošina publisku pieejamību 3. panta 
e) apakšpunktā minētā pieteikuma 
kopsavilkumam, ievērojot 
komercnoslēpuma un intelektuālā 
īpašuma tiesību aizsardzību.
3. Pieteikumā ietver šādu informāciju: 
a) ražotāja nosaukumu un adresi;
b) materiālu vai sastāvdaļu un specifiskos 
izmantošanas veidus, attiecībā uz ko lūdz 
atbrīvojumu, un attiecīgā materiāla vai 
sastāvdaļas specifiskās īpašības;
c) atbrīvojuma pamatojumu saskaņā ar 
5. pantā izklāstītajiem nosacījumiem, 
tostarp arī analīzi par visām iespējamām 
alternatīvām vielām vai paņēmieniem. 
Minēto pamatojumu var sniegt apraksta 
veidā, raksturojot veiktos pētījumus, jo 
īpaši, ja iespējams, neatkarīgos pētījumus, 
kurus pārbaudījušas citas struktūras;
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d) ja vajadzīgs — norādi par informāciju, 
kas būtu jāuzskata par tādu, uz ko attiecas 
īpašumtiesības, sniedzot attiecīgu 
pamatojumu;
e) pieteikuma kopsavilkumu;
f) atbrīvojuma tipu (A vai B), uz kuru 
attiecas pieteikums.
4. Komisija izskata atbrīvojuma 
pieteikumu un veic neatkarīgu izpēti par 
tā pamatojumu.
5. Izvērtējot pieteikumu, Komisija ņem 
vērā MVU iespējas nodrošināt atbilstību 
3. panta b) apakšpunktam un 3. panta 
c) apakšpunktam.
6. Komisija pienācīgā laikā lemj par 
jebkuru pieteikumu, tostarp par 
atjaunošanas pieteikumiem. Atjaunošanas 
pieteikumus atbilstoši 4. panta 
2.a punktam iesniedz ne vēlāk kā 
24 mēnešus pirms atbrīvojuma 
pārskatīšanas datuma, ņemot vērā 
vajadzību nodrošināt uzņēmējiem 
juridisko noteiktību, kamēr Komisija 
pieņem lēmumu. 
7. Komisija pieņem īstenošanas 
noteikumus šā panta piemērošanai, ņemot 
vērā MVU apstākļus, tostarp paredzot 
noteikumus par informācijas formātu un 
veidu, kas jānodrošina, iesniedzot 
pieteikumu par atbrīvojuma saņemšanu 
vai atbrīvojuma atjaunošanu, tostarp 
alternatīvu analīzi un — ja ir pieejamas 
piemērotas alternatīvas — aizstāšanas 
plānus, kā minēts Regulā (EK) 
Nr. 1907/2006. Šos pasākumus, kas 
paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs 
direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 
18. panta 2. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Or. pl

Pamatojums

Šis pants ievieš sistemātisku metodi atbrīvojumu piešķiršanai un ļauj Komisijai izstrādāt 
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atbrīvojuma deklarācijas veidlapu.

Grozījums Nr. 250
Jill Evans

Direktīvas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
Nanomateriāli

1. Uzņēmēji paziņo Komisijai par 
nanomateriālu izmantošanu EEI un 
sniedz visu attiecīgo informāciju par 
nanomateriālu drošību attiecībā uz 
cilvēku veselību un vidi visā to aprites 
ciklā.
2. Komisija, ņemot vērā uzņēmēju 
atbilstoši 1. punktam sniegto informāciju, 
ne vēlāk par [...*] novērtē EEI esošo 
nanomateriālu drošību attiecībā uz 
cilvēku veselību un vidi, jo īpaši to 
izmantošanas un apstrādes posmā, un 
informē Eiropas Parlamentu un Padomi 
par saviem atzinumiem, sniedzot 
ziņojumu. Ja vajadzīgs, papildus šim 
ziņojumam iesniedz likumdošanas 
priekšlikumu atbilstošai EEI esošo 
nanomateriālu riska pārvaldībai.
3. Uzņēmēji ne vēlāk par [...**] marķē 
EEI, kurās ir nanomateriāli.
* ievietot datumu 36 mēnešus pēc 
Direktīvas stāšanās spēkā.
** ievietot datumu 24 mēnešus pēc 
Direktīvas stāšanās spēkā.

Or. en

Pamatojums

Mēs vairs nedrīkstam pieļaut informācijas trūkumu par nanomateriālu izmantošanu un 
drošību EEI. Vajadzētu noteikt, ka ražotājiem ir pienākums ziņot par šo materiālu 
izmantošanu un drošību, lai Komisija varētu sagatavoties vajadzīgo tiesību aktu pieņemšanai. 
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Patērētājiem vajadzētu zināt, vai EEI ir nanomateriāli.

Grozījums Nr. 251
Jill Evans

Direktīvas priekšlikums
6. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īstenošanas pasākumi Deleģētie akti

Or. en

(Saistīts ar to, ka iepriekšējā „regulatīvās kontroles procedūra” tiek aizstāta ar jauno 
deleģēto aktu procedūru saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu.)

Pamatojums

Ar Lisabonas līgumu tika ieviests 290. pants par deleģētajiem aktiem un 291. pants par 
īstenošanas aktiem. Jēdzienu „īstenot” tādējādi varētu uztvert kā attiecināmu tikai uz 
„īstenošanas pasākumiem”. Tomēr attiecībā uz pasākumiem, kas veicami saskaņā ar šo 
pantu, piemēro 290. pantu, nevis 291. pantu. Tādēļ būtu attiecīgi jāmaina terminoloģija.

Grozījums Nr. 252
Jill Evans

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pieņem sīki izstrādātus 
noteikumus attiecībā uz:

Komisija ne vēlāk par […*], saskaņā ar 
18. pantu izmantojot deleģētos aktus, 
pieņem sīki izstrādātus noteikumus 
attiecībā uz:
* ierakstīt datumu astoņpadsmit mēnešus pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā.

Or. en

(Saistīts ar to, ka iepriekšējā „regulatīvās kontroles procedūra” tiek aizstāta ar jauno 
deleģēto aktu procedūru saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu.)
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Pamatojums

Deleģēto aktu pieņemšanai ir jānosaka konkrēts termiņš.

Grozījums Nr. 253
Bogusław Sonik

Direktīvas priekšlikums
6. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īstenošanas pasākumi svītrots
Komisija pieņem sīki izstrādātus 
noteikumus attiecībā uz:

– pieteikumiem par atbrīvojumiem, 
tostarp informācijas formātu un veidiem, 
kad iesniedz minētos pieteikumus, 
iekļaujot alternatīvu analīzi un ja ir 
pieejamas atbilstošas alternatīvas, 
aizstāšanas plānus, kā minēts Regulas 
(EK) Nr. 1907/2006;
– atbilstību maksimāli pieļaujamajām 
koncentrācijas vērtībām, kas minētas 
4. panta 2. punktā;  
– 5. panta 2. punkta īstenošanu, ņemot 
vērā to, ka uzņēmējiem ir vajadzīga 
juridiskā noteiktība, jo Komisijas lēmums 
par atbrīvojumiem vēl nav pieņemts. 
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, 
pieņem saskaņā ar 18. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. pl

Pamatojums

Šis pants vairs nav nepieciešams. Šī panta noteikumi ir iekļauti 5.a pantā, 4. panta 8. punktā, 
5. panta 2. punktā un 5. panta 2.a punktā.
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Grozījums Nr. 254
Jill Evans

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– pieteikumiem par atbrīvojumiem, 
tostarp informācijas formātu un veidiem, 
kad iesniedz minētos pieteikumus, 
iekļaujot alternatīvu analīzi un ja ir 
pieejamas atbilstošas alternatīvas, 
aizstāšanas plānus, kā minēts Regulas 
(EK) Nr. 1907/2006;

svītrots

Or. en

(Aizstāj 46. grozījumu, kas saistīts ar grozījumu, ar kuru ievieš jaunu 5. panta 2.a punktu un 
VIb pielikumu.)

Pamatojums

Šī grozījuma pamatā ir pašreizējās Padomē notiekošās sarunas. Vajadzētu noteikt skaidras 
prasības pieteikumu iesniedzējiem, kas prasa atbrīvojuma piešķiršanu vai atjaunošanu.

Grozījums Nr. 255
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– pieteikumiem par atbrīvojumiem, tostarp 
informācijas formātu un veidiem, kad 
iesniedz minētos pieteikumus, iekļaujot 
alternatīvu analīzi un ja ir pieejamas 
atbilstošas alternatīvas, aizstāšanas plānus, 
kā minēts Regulas (EK) Nr. 1907/2006;

– pieteikumiem par atbrīvojumiem, tostarp 
pārbaudāmās sniedzamās informācijas 
formātu un veidiem, un visaptverošu 
norādījumu, kas jāievēro, iesniedzot 
minētos pieteikumus, iekļaujot alternatīvu 
analīzi, pamatojoties uz aprites ciklu, un,
ja ir pieejamas atbilstošas alternatīvas, 
aizstāšanas plānus, kā minēts Regulā (EK) 
Nr. 1907/2006, ieskaitot pārejas laikus, 
kas nepieciešami attiecīgajai 
sertificēšanai un piemērotu aizstājēju 
pietiekamam nodrošinājumam. Komisijas 
tīmekļa vietnē vajadzētu norādīt 
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konkrētus atbrīvojumu procedūru 
termiņus, tostarp attiecīgas atsauces uz 
ECHA procedūrām. Dokumentācijā un 
dokumentos, kas jāiesniedz saistībā ar 
pieteikumu atbrīvojuma saņemšanai, 
vajadzētu pēc iespējas norādīt informāciju 
un dokumentus, kas vajadzīgi, lai īstenotu 
Regulā (EK) Nr.  1907/2006 (REACH) 
paredzēto licencēšanas procedūru.

Or. en

Pamatojums

Automātiska, saskaņā ar REACH regulu piešķirtas licences piemērošana atbrīvojumam, kas 
paredzēts RoHS direktīvā, rada juridiskus sarežģījumus, ņemot vērā atšķirīgās procedūras un 
darbības jomas, kā arī dažādās sekas ražotājiem trešās valstīs. Tomēr, lai samazinātu 
administratīvo slogu pieteikumu iesniedzējiem, dokumentiem un informācijai, kas
nepieciešami, lai iesniegtu pieteikumu atbrīvojuma saņemšanai saistībā ar RoHS direktīvu, 
formāta un satura ziņā, ņemot vērā RoHS direktīvas atbrīvojumu kritērijus un procedūru, 
vajadzētu būt pēc iespējas atbilstošākiem attiecīgajām prasībām, kas paredzētas REACH
regulā saistībā ar licencēšanas procedūru.

Grozījums Nr. 256
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– atbilstību maksimāli pieļaujamajām 
koncentrācijas vērtībām, kas minētas 
4. panta 2. punktā; 

– pilnvarojamu Eiropas standartizācijas 
struktūrām nekavējoties izstrādāt 
saskaņotus standartus katrai I pielikumā 
minētajai produktu kategorijai, lai tā 
atbilstu Direktīvas 2002/95/EK prasībām. 
Turpmākajām standartizācijas 
specifikācijām par vispārēju pamatu 
izmanto direktīvas 3. panta l. daļā doto 
„homogēna materiāla” definīciju, jo īpaši 
attiecībā uz parauga sagatavošanu;

Or. en
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Pamatojums

Tehniskie dati, piemēram, atbilstība maksimālajām koncentrācijas vērtībām, būtu jānosaka, 
izstrādājot saskaņotus standartus.

Grozījums Nr. 257
Jill Evans

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. panta 2. punkta īstenošanu, ņemot vērā 
to, ka uzņēmējiem ir vajadzīga juridiskā 
noteiktība, jo Komisijas lēmums par 
atbrīvojumiem vēl nav pieņemts.

svītrots

Or. en

(Saistīts ar grozījumu, ar kuru ievieš jaunu 5. panta 2. punkta b) apakšpunktu.)

Pamatojums

Tiek ierosināts 5. panta 2. punkta atbilstīgu piemērošanu noteikt ar parasto likumdošanas 
kārtību.

Grozījums Nr. 258
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 5. panta 2. punkta īstenošanu, ņemot vērā 
to, ka uzņēmējiem ir vajadzīga juridiskā 
noteiktība, jo Komisijas lēmums par 
atbrīvojumiem vēl nav pieņemts.

– 5. panta 2. punkta īstenošanu, ņemot vērā 
to, ka uzņēmējiem ir vajadzīga juridiskā 
noteiktība attiecībā uz Komisijas lēmuma 
par atbrīvojumu atjaunošanu pārskatīšanu, 
pēdējā laikā veikto piemērošanu un beigu 
datumiem.

Or. en
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Pamatojums

Šis noteikums nodrošina atbilstību papildu noteikumiem attiecībā uz 5. panta 2. punktā 
minēto atbrīvojuma procedūru. 

Grozījums Nr. 259
Chris Davies, Dirk Sterckx

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 5. panta 2. punkta īstenošanu, ņemot vērā 
to, ka uzņēmējiem ir vajadzīga juridiskā 
noteiktība, jo Komisijas lēmums par 
atbrīvojumiem vēl nav pieņemts.

– 5. panta 2. punkta īstenošanu, ņemot vērā 
to, ka uzņēmējiem ir vajadzīga juridiskā 
noteiktība attiecībā uz atbrīvojumu 
pārskatīšanu, pēdējā laikā veikto 
īstenošanu un beigu datumiem.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir nodrošināt lielāku juridisko noteiktību un paredzamību. 

Grozījums Nr. 260
Julie Girling

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. panta 2. punkta īstenošanu, ņemot vērā 
to, ka uzņēmējiem ir vajadzīga juridiskā 
noteiktība, jo Komisijas lēmums par 
atbrīvojumiem vēl nav pieņemts.

– 5. panta 2. punkta īstenošanu, ņemot vērā 
to, ka uzņēmējiem ir vajadzīga juridiskā 
noteiktība attiecībā uz atbrīvojumu 
pārskatīšanu, pēdējā laikā veikto 
īstenošanu un beigu datumiem.

Or. en
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Pamatojums

Skatīt 5. panta 2. punktu. Ar šo ierosināto 5. panta 2. punkta grozījumu tiek ieviesti 
pārskatīšanas, pēdējā laikā veiktās īstenošanas un beigu datumu jēdziens. Lai nodrošinātu 
atbilstību šim atbrīvojumam, arī 6. panta 3. punktā būtu jābūt atsaucei uz šiem jēdzieniem.

Grozījums Nr. 261
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 3.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– marķēšanas prasībām vielām, kas 
iekļautas IVa pielikumā (jauns) atbilstīgi 
4. panta 1. punkta b) apakšpunktam 
(jauns), lai uzlabotu otrreizējo pārstrādi. 
Šajās prasībās tiek ņemti vērā noteikumi, 
kas paredzēti Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2005. gada 6. jūlija Direktīvā 
2005/32/EK, ar ko izveido sistēmu, lai 
noteiktu ekodizaina prasības attiecībā uz 
enerģiju patērējošiem ražojumiem, 
izvairoties no pārklāšanās ar minēto 
direktīvu, bet visos iespējamajos
gadījumos radot sinerģiju. Šīs direktīvas 
vajadzībām, kā arī lai plašāk varētu 
pielietot citus ar nanomateriāliem 
saistītus tiesību aktus, ir jāizstrādā 
nanomateriālu identificēšanas un 
noteikšanas standarts.

Or. en

Pamatojums

Öko-Institut pētījumā ir ieteikts dažas vielas marķēt. Gadījumos, kad EEIA pārstādes laikā 
marķēšana uzlabo otrreizējo pārstrādi un palielina drošumu, kā arī uzlabo patērētājiem 
sniegto informāciju, tā būtu jāņem vērā. Šajā sakarībā būtu jāapsver arī iespēja uzlabot 
plastmasas otrreizējo pārstrādi, izmantojot labākus veidus, kā atšķirt halogēnu saturošu 
plastmasu no citiem plastmasas veidiem. Ir jānodrošina optimāla saikne ar ekodizaina 
direktīvu. (Saistīts ar grozījumu 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā (jauns) un grozījumu 
IVa pielikumā (jauns).)
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Grozījums Nr. 262
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 3.b ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– to, lai paplašinātu un institucionalizētu 
kanālus apmaiņai ar trešām valstīm, vai 
nu izmantojot reglamentējošus dialogus, 
starptautiskus palīdzības dienestus vai 
mācību programmas, lai nodrošinātu, ka 
trešām valstīm ir pieejama un saprotama 
informācija par RoHS direktīvas 
noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Tā kā RoHS direktīvas noteikumi tieši ietekmē ievedumus kopējā tirgū, trešās valstīs 
izvietotiem uzņēmumiem būtu jābūt iespējai saņemt padomus un informāciju, vai nu 
izmantojot reglamentējošus dialogus, mācību programmas vai kādā citā veidā. Viens no 
veidiem varētu būt Eiropas Ķīmisko vielu aģentūrā izveidots starptautisks palīdzības dienests, 
kas informētu arī par prasībām, kuras RoHS direktīvā ir izvirzītas tieši EEI. Tas arī norāda 
uz to, ka RoHS ir kļuvusi par starptautiski atzītu tiesību aktu, kura ietekmē dažas 
ārpuskopienas valstis ir pieņēmušas līdzīgus tiesību aktus.

Grozījums Nr. 263
Jill Evans

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 3.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 5.a panta 3. punktā minēto marķēšanas 
prasību piemērošanu nanomateriāliem.

Or. en

(Saistīts ar jaunā 5.a panta 3. punktu.)

Pamatojums

Lai nodrošinātu EEI izmantoto nanomateriālu saskaņotu marķēšanu, būtu jāpiešķir Komisijai 
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pilnvaras pieņemt sīki izstrādātus noteikumus par šīs prasības piemērošanu.

Grozījums Nr. 264
Chris Davies

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 3.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– atbilstīgi 4. panta 7. punktam iesniegtās 
dokumentācijas formātu un saturu.

Or. en

Pamatojums

Paredzēts, lai nodrošinātu lielāku noteiktību.

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

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pilnvaro Eiropas 
standartizācijas struktūras, lai tās 
nekavējoties izstrādātu saskaņotus RoHS 
atbilstības standartus katrai I pielikumā 
minētajai produktu kategorijai. 

Or. en

Pamatojums

Saskaņoti standarti palīdzēs ražotājiem nodrošināt atbilstību šīs direktīvas prasībām un, 
pamatojoties uz viendabīga materiāla definīciju, sniegs nepieciešamos tehniskos datus par 
katru kategoriju.
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Grozījums Nr. 266
Jill Evans

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, 
pieņem saskaņā ar 18. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

svītrots

Or. en

(Saistīts ar 6. panta 1. punkta grozījumu.) Saistīts ar to, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu iepriekšējo „regulatīvās kontroles procedūru” aizstāj ar jaunu 

deleģēto aktu procedūru.)

Pamatojums

Atsauce uz pilnvaru deleģēšanu ir dota šā panta ievaddaļā.

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

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vēl Komisija līdz minētajam datumam 
pārskata šīs direktīvas 2. pantā minēto 
izņēmumu apjomu un uzskaitījumu un, 
pamatojoties uz vispusīgu ietekmes 
novērtējumu, ierosina šajā sarakstā 
iekļaut citas produktu kategorijas, ja tas 
var sekmēt šīs direktīvas mērķu 
īstenošanu.  Īpaša uzmanība jāveltī tam, 
ka uzskaitījumā varētu iekļaut konkrētus 
palīgmateriālus un papildu aprīkojumu 
vai iekārtu, kas ir daļa no kāda cita tipa 
iekārtas, uz kuru atbilstīgi 2. pantam šī 
direktīva neattiecas. 

Or. en
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Pamatojums

Ietekmes novērtējums attiecībā uz jauno produktu kategoriju iekļaušanu ir veikts tikai daļēji. 
Tādēļ uzskata, ka ir nepieciešams plašs atbrīvojumu saraksts. Tomēr attiecībā uz iekārtām, 
kas satur aizliegtas vielas, uz kurām analoģiski neattiecas citi tiesību aktu veidi, nākamā 
pārskata laikā būtu jāsagatavo priekšlikumi to iekļaušanai šajā sarakstā (transportlīdzekļu 
radioaparāti, ekrāni lidmašīnās, tādas plaša patēriņa preces un papildu aprīkojums kā tintes 
kasetnes, tālvadības pultis, utt.).

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

Direktīvas priekšlikums
6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a pants
Komisija līdz […*] pārskata šajā direktīvā
noteiktos pasākumus, lai vajadzības 
gadījumā ņemtu vērā jaunākos zinātnisko 
atzinumus.
1. Komisija līdz šim datumam un pēc tam 
reizi četros gados izvērtē nepieciešamību 
paplašināt vielu vai vielu grupu sarakstu 
IV un IVa pielikumā, jo īpaši attiecībā uz
vielām, kas minētas III pielikumā — bet 
ne tikai uz tām —, pamatojoties uz 
zinātniskiem faktiem un ņemot vērā 
piesardzības principu.
Šīs pārskatīšanas laikā īpaša uzmanība 
jāvērš uz šādu vielu vai vielu grupu 
ietekmi:
– iespējamība vēlreiz izmantot EEI un šā 
procesa rentabilitāte, kā arī no 
nederīgajām EEI iegūto materiālu 
otrreizēja pārstrāde;
- kumulatīva iedarbība un nepieņemama 
ietekme uz darba ņēmējiem, kuri iesaistīti 
nederīgu EEI savākšanā, atkārtotā 
izmantošanā, otrreizējā pārstrādē un no 
tām iegūto materiālu apstrādē;
– potenciāla iespēja, ka šīs vielas un 
materiāli vai bīstamas atliekas, 
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pārveidošanās vai sadalīšanās produkti 
var nokļūt vidē no nederīgām EEI iegūtu 
materiālu ražošanas, izmantošanas, 
gatavošanās atkārtotai izmantošanai, 
otrreizējās pārstrādes vai citādas 
apstrādes, tostarp standartiem 
neatbilstošu darbību, jo īpaši termiskās 
apstrādes procesu, laikā ES un trešās 
valstīs;
– iespēja izmantot aizstājējus vai 
alternatīvas tehnoloģijas, kuriem nav tik 
negatīva ietekme uz vidi, veselību un 
patērētāju drošību, ņemot vērā iespēju 
piešķirt atbrīvojumu tiem izmantošanas 
veidiem, kuriem vēl nav šādu aizstājēju 
vai alternatīvu tehnoloģiju.
Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai 
grozītu būtiskus šīs direktīvas elementus, 
pieņem saskaņā ar Līguma 289. pantu. Ja 
atbilstīgā ekspertu pētījumā tiek ieteiktas 
III pielikumā minētās vielas, bet tās netiek 
iekļautas pārskatīšanas priekšlikumā, 
Komisijai ir jāsniedz konkrēts 
pamatojums. Ierosinot grozījumus IV un 
V pielikumā, jāizdara atsauce uz jebkuru 
atbildīgo dokumentāciju, ķīmiskās 
drošības ziņojumu vai riska novērtējumu, 
kas iesniegts Eiropas Ķīmisko vielu 
aģentūrai atbilstīgi Regulai (EK) 
Nr. 1907/2006 vai citām Kopienas 
regulām.
* ierakstīt datumu – četrus gadus pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā.

Or. en

Pamatojums

Šeit jānorāda, ka tiek ieviests jauns pielikums, kurā tiek uzskaitītas visas marķējamās vielas 
(IVa pielikums (jauns)). Šīs direktīvas būtiska sastāvdaļa ir jauni lēmumi par vielu aizliegumu 
un tādēļ tie jāpieņem ar koplēmuma procedūru reizi četros gados.  Šā pārskata pamatā jābūt 
skaidriem kritērijiem, kas vērsti uz stadiju, kad EEI nonāk atkritumos, bet tajā jāņem vērā arī 
cilvēka veselība ražošanas un lietošanas stadijā. Gadījumā, ja Komisija neierosina iekļaut 
sarakstā kādu vielu, kuru eksperti attiecīgajā pētījumā bija ierosinājuši iekļaut, šis lēmums ir 
jāpamato.
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Grozījums Nr. 269
Jill Evans

Direktīvas priekšlikums
6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a pants
Pārskatīšana

Komisija līdz […*] pārskata šajā direktīvā 
noteiktos pasākumus, lai vajadzības 
gadījumā ņemtu vērā jaunākos zinātnisko 
atzinumus.
It īpaši Komisija līdz šim datumam 
iesniedz priekšlikumus piemērot 4. panta 
1. punkta a) apakšpunkta noteikumus 
iekārtām, kuras iekļautas 8., 9. un 
11. kategorijā.
Komisija līdz šim datumam un pēc tam 
reizi četros gados izvērtē nepieciešamību 
paplašināt vielu vai vielu grupu sarakstu 
IV pielikumā, jo īpaši attiecībā uz vielām, 
kas minētas III pielikumā, pamatojoties 
uz zinātniskiem faktiem un ņemot vērā 
piesardzības principu.
Šīs pārskatīšanas laikā īpaša uzmanība 
jāvērš uz šādu vielu vai materiālu ietekmi: 
- atkārtotas izmantošanas un otrreizējās 
pārstrādes iespējamība un rentabilitāte;
– vajadzības gadījumā, kumulatīva 
iedarbība uz darba ņēmējiem, kuri 
iesaistīti savākšanā, atkārtotā 
izmantošanā, otrreizējā pārstrādē un 
apstrādē;
– potenciāla iespēja, ka šīs vielas un 
materiāli vai bīstami to pārveidošanās vai 
sadalīšanās produkti, vai arī otrreizējie 
atkritumi var nokļūt vidē lietošanas, 
atkārtotas lietošanas, pārstrādes vai 
iznīcināšanas, tostarp standartiem 
neatbilstošu darbību, jo īpaši termiskās 
apstrādes procesu, laikā ES un trešās 
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valstīs.
Komisija pārbauda šādu vielu un 
materiālu aizstāšanas iespējamību ar 
drošākiem aizstājējiem, izmantojot 
konstrukcijas izmaiņas vai tādus 
materiālus un tādas detaļas, kurām 
nevajag nevienu no 4. panta 1. punktā 
minētajiem materiāliem vai vielām, un 
iesniedz līdz šim datumam un pēc tam 
reizi četros gados Eiropas Parlamentam 
un Padomei priekšlikumus, lai attiecīgi 
paplašinātu IV pielikuma piemērošanas 
jomu.
* ierakstīt datumu – četrus gadus pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā.

Or. en

(Šis grozījums aizstāj grozījumu Nr. 48)

Pamatojums

RoHS direktīvas vienīgais temats ir bīstamu vielu izmantošanas ierobežošana elektriskās un 
elektroniskās iekārtās. RoHS direktīvu pieņēma ar koplēmuma procedūru. Arī turpmākie 
ierobežojumi jāpieņem ar koplēmuma procedūru. Ar šo direktīvu jānosaka skaidri kritēriji 
turpmākām pārskatīšanām. Šajos kritērijos jāiekļauj ekonomiskā ietekme uz atkārtotu 
izmantošanu un otrreizēju pārstrādi, vielu iedarbība uz darbiniekiem un to nokļūšana vidē, 
ieskaitot pārveidošanās produktu (piemēram, dioksīnu) nonākšanu vidē vai otrreizējo 
atkritumu veidošanos (piemēram, bīstamie atkritumi, kas rodas sadedzināšanas rezultātā). 
Pārskatīšana jāveic ik pēc četriem gadiem.

Grozījums Nr. 270
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a pants
Pārskatīšana

Komisija līdz […*] pārskata šajā direktīvā 
noteiktos pasākumus, lai vajadzības 
gadījumā ņemtu vērā jaunākos zinātnisko 
atzinumus.
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Komisija līdz šim datumam jo īpaši 
iesniedz priekšlikumus piemērot 4. panta 
1. punkta a) apakšpunkta noteikumus 
iekārtām, kuras iekļautas 8., 9. un 
11. kategorijā.
Komisija līdz šim datumam un pēc tam 
reizi četros gados izvērtē nepieciešamību 
paplašināt vielu vai vielu grupu sarakstu 
IV pielikumā, jo īpaši attiecībā uz vielām, 
kas minētas III pielikumā, pamatojoties 
uz zinātniskiem faktiem un ņemot vērā 
piesardzības principu.
Šīs pārskatīšanas laikā īpaša uzmanība 
jāvērš uz šādu vielu vai materiālu ietekmi: 
- nelabvēlīga ietekme uz cilvēku veselību 
un vidi elektrisko un elektronisko iekārtu 
izmantošanas laikā;
- atkārtotas izmantošanas un otrreizējās 
pārstrādes iespējamība un rentabilitāte;
- kumulatīva iedarbība uz darba  
ņēmējiem, kuri iesaistīti savākšanā, 
atkārtotā izmantošanā, otrreizējā 
pārstrādē un apstrādē;
- potenciāla iespēja, ka šīs vielas un 
materiāli vai bīstami to pārveidošanās 
produkti vai otrreizējie atkritumi var 
nokļūt vidē reģenerācijas, lietošanas vai 
iznīcināšanas laikā, tostarp standartiem 
neatbilstošos paņēmienu, jo īpaši 
termiskās apstrādes procesu, laikā ES un 
trešās valstīs.
Komisija pārbauda šādu vielu un 
materiālu aizstāšanas iespējamību ar 
drošākiem aizstājējiem un iesniedz līdz 
šim datumam un pēc tam reizi četros 
gados Eiropas Parlamentam un Padomei 
priekšlikumus, lai attiecīgi paplašinātu 
IV pielikuma piemērošanas jomu.
* ierakstīt datumu (48 mēnešus pēc 
direktīvas stāšanās spēkā).

Or. de

Pamatojums

Direktīvā, nosakot skaidrus kritēriji turpmākām pārskatīšanām, būtu jāņem vērā arī kaitīgā 
iedarbība, ko rada bīstamas vielas elektrisku un elektronisku ierīču izmantošanas laikā.
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Grozījums Nr. 271
Jill Evans

Direktīvas priekšlikums
6.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.b pants
Pielāgošana REACH direktīvai

Kad saskaņā ar Regulu (EK) 1907/2006 
tiek pieņemti jauni ierobežojumi laist 
apgrozībā vielas, ko izmanto EEI, 
atbilstīgi groza šīs direktīvas attiecīgos 
pielikumus, ņemot vērā turpināmības 
datumu, kas noteikts vielām, kuras rada 
ļoti lielas bažas un kuru izmantošanai nav 
dota atļauja, vai attiecīgi — ierobežojuma 
piemērošanas datumu.  
Komisija pieņem šādus pasākumus, 
saskaņā ar 18. pantu izmantojot deleģētus 
aktus.

Or. en

(Referents aizstāj grozījumu Nr. 49. Saistīts ar to, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu iepriekšējo „regulatīvās kontroles procedūru” aizstāj ar jaunu 

deleģēto aktu procedūru.)

Pamatojums

Jāievieš mehānisms, lai REACH direktīvā noteiktos ierobežojumus vai ierobežotas 
izmantošanas atļaujas būtu iespējams pārnest uz RoHS direktīvu.

Grozījums Nr. 272
Julie Girling

Direktīvas priekšlikums
6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a pants 
Pārskatīšana
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Veikusi vispusīgu ietekmes novērtējumu, 
Komisija līdz xxxx* iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā 
izvērtēta šīs direktīvas darbības joma un 
kuram vajadzības gadījumā pievieno 
priekšlikumu par pasākumiem, kas 
nepieciešami, lai mainītu šīs direktīvas 
darbības jomu ar mērķi iekļaut visus EEI 
radītos atkritumus.  
Četri gadi pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Or. en

Pamatojums

Šīs direktīvas darbības joma patlaban aprobežojas tikai ar kategorijām, kas norādītas 
I pielikumā un konkretizētas II pielikumā. Lai nodrošinātu maksimālu ieguvumu videi, šo 
direktīvu vajadzētu attiecināt uz visiem EEIA. Tomēr direktīvas darbības jomu nevajadzētu 
mainīt būtiski, kamēr nav veikts pilns ietekmes novērtējums. Tādēļ ar šo grozījumu precizē, ka 
pirms direktīvas darbības jomas pārskatīšanas un, iespējams, mainīšanas, lai iekļautu visus 
elektrisko un elektronisko iekārtu radītos atkritumus, ir jāveic ietekmes novērtējums. 

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

Direktīvas priekšlikums
6.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 
pieņemot jaunus ierobežojumus vai 
apstiprināšanas pienākumus  attiecībā uz 
bīstamām vielām EEI, atbilstīgi jāgroza 
šīs direktīvas attiecīgie pielikumi.
Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai 
grozītu nebūtiskus šīs direktīvas 
elementus, pieņem saskaņā ar Līguma 
290. pantu.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums nodrošina atbilstību tiem tiesību aktiem par ķīmiskām vielām, kas pieņemti 
saskaņā ar REACH regulu. Gadījumos, kad atbilstīgi REACH tiek pieņemti lēmumi par 
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konkrētu ar EEI saistītu vielu ierobežošanas vai atļaušanas pienākumiem, tam automātiski 
būtu jāparādās RoHS IV pielikumā. 

Grozījums Nr. 274
Åsa Westlund

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja to uzskata par lietderīgu saistībā ar 
ražojuma radīto apdraudējumu, ražotāji 
patērētāju veselības un drošības 
aizsardzības nolūkā veic tirgoto EEI 
paraugu testēšanu, izmeklē un, ja 
vajadzīgs, veic sūdzību, neatbilstīgu EEI 
un atsauktu ražojumu reģistrāciju, kā arī 
pastāvīgi informē par šo uzraudzību 
izplatītājus.

5. Saistībā ar ražojuma radīto 
apdraudējumu, ražotāji vides un cilvēka
veselības un drošības aizsardzības nolūkā 
veic tirgoto EEI paraugu testēšanu, izmeklē 
un, ja vajadzīgs, veic sūdzību, neatbilstīgu 
EEI un atsauktu ražojumu reģistrāciju, kā 
arī pastāvīgi informē par šo uzraudzību 
izplatītājus.

Or. sv

Grozījums Nr. 275
Åsa Westlund

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Ražotāji, kas uzskata vai kam ir iemesls 
uzskatīt, ka EEI, kuras tie ir laiduši tirgū, 
nav saskaņā ar piemērojamajiem Kopienas 
saskaņošanas tiesību aktiem, nekavējoties 
veic nepieciešamos koriģējošos 
pasākumus, lai panāktu EEI atbilstību vai 
arī, ja vajadzīgs, lai izņemtu tās no tirgus 
vai atsauktu. Turklāt, ja EEI rada 
apdraudējumu, ražotāji nekavējoties par to 
informē kompetentās valsts iestādes tajās 
dalībvalstīs, kurās viņi EEI darījuši 
pieejamu, norādot sīku informāciju, jo īpaši 
par neatbilstību un jebkuriem veiktajiem 

8. Ražotāji, kas uzskata vai kam ir iemesls 
uzskatīt, ka EEI, kuras tie ir laiduši tirgū, 
nav saskaņā ar piemērojamajiem Kopienas 
saskaņošanas tiesību aktiem, nekavējoties 
veic nepieciešamos koriģējošos 
pasākumus, lai panāktu EEI atbilstību vai 
arī, ja vajadzīgs, lai izņemtu tās no tirgus 
vai atsauktu. Turklāt ražotāji nekavējoties 
par to informē kompetentās valsts iestādes 
tajās dalībvalstīs, kurās viņi EEI darījuši 
pieejamu, norādot sīku informāciju, jo īpaši 
par neatbilstību un jebkuriem veiktajiem 
koriģējošajiem pasākumiem.
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koriģējošajiem pasākumiem.

Or. sv

Pamatojums

Ir svarīgi, lai iestādes saņemtu informāciju par to, kas ir noticis, lai tās varētu neatkarīgi 
analizēt pastāvošo risku.

Grozījums Nr. 276
Åsa Westlund

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Pēc kompetentas valsts iestādes 
pamatota pieprasījuma ražotāji tai viegli 
saprotamā valodā sniedz visu nepieciešamo 
informāciju un dokumentāciju, lai pierādītu 
EEI atbilstību. Importētāji pēc šīs iestādes 
pieprasījuma sadarbojas ar to jebkādos 
pasākumos, kas veikti, lai izvairītos no 
apdraudējuma, ko var radīt EEI, kuras viņi 
laiduši tirgū.

9. Pēc kompetentas valsts iestādes 
pieprasījuma ražotāji tai viegli saprotamā 
valodā sniedz visu nepieciešamo 
informāciju un dokumentāciju, lai pierādītu 
EEI atbilstību. Importētāji pēc šīs iestādes 
pieprasījuma sadarbojas ar to jebkādos 
pasākumos, kas veikti, lai izvairītos no 
apdraudējuma, ko var radīt EEI, kuras viņi 
laiduši tirgū.

Or. sv

Pamatojums

Iestādēm jābūt iespējai pieprasīt atbilstošu informāciju, lai tās spētu īstenot savus 
uzraudzības pienākumus.

Grozījums Nr. 277
Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Pēc kompetentas valsts iestādes 
pamatota pieprasījuma ražotāji tai viegli 
saprotamā valodā sniedz visu nepieciešamo 

9. Pēc kompetentas valsts iestādes 
pamatota pieprasījuma ražotāji tai viegli 
saprotamā valodā sniedz visu nepieciešamo 
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informāciju un dokumentāciju, lai pierādītu 
EEI atbilstību. Importētāji pēc šīs iestādes 
pieprasījuma sadarbojas ar to jebkādos 
pasākumos, kas veikti, lai izvairītos no 
apdraudējuma, ko var radīt EEI, kuras 
viņi laiduši tirgū.

informāciju un dokumentāciju, lai pierādītu 
EEI atbilstību.

Or. en

Pamatojums

Ražotāju pienākumi attiecībā uz neatbilstošu produkciju ir jau noteikti citās jaunās pieejas 
direktīvās, kas reglamentē produktu drošību.

Grozījums Nr. 278
Julie Girling

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) glabāt desmit gadus EK atbilstības 
deklarāciju un tehnisko dokumentāciju, lai 
tā būtu pieejama valsts uzraudzības 
iestādēm;

a) desmit gadus pēc tam, kad EEI ir laista 
tirgū, glabāt EK atbilstības deklarāciju un 
tehnisko dokumentāciju, lai tā būtu 
pieejama valsts uzraudzības iestādēm;

Or. en

Pamatojums

Atsauci „ir padarīts pieejams tirgū” ir jāaizstāj ar „laists tirgū”. Jaunajā tiesiskajā 
regulējumā, definējot sākuma datumu laika posmam, cik ilgi jāglabā EK atbilstības 
deklarācija, vienmēr ir teikts “laists tirgū”. Tas ir tāpēc, ka ”laist tirgū” nozīmē “ produktu 
pirmo reizi darīt pieejamu Kopienas tirgū” (Lēmuma Nr. 768/2008(EK) R1. panta 2. punkts,) 
un tādēļ tas ir viens konkrēts datums. Turpretī produktam var būt daudzi datumi, kad tas 
„padarīts pieejams tirgū”, un tādējādi šāda atsauce radītu juridisko nenoteiktību.
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Grozījums Nr. 279
Jill Evans

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) glabāt desmit gadus EK atbilstības 
deklarāciju un tehnisko dokumentāciju, lai 
tā būtu pieejama valsts uzraudzības 
iestādēm;

a) desmit gadus pēc tam, kad EEI ir laista 
tirgū, glabāt EK atbilstības deklarāciju un 
tehnisko dokumentāciju, lai tā būtu 
pieejama valsts uzraudzības iestādēm;

Or. en

(Šis grozījums aizstāj grozījumu Nr. 56)

Pamatojums

Noteiktajam desmit gadu termiņam vajadzīgs skaidrs sākumpunkts. 

Grozījums Nr. 280
Chris Davies, Dirk Sterckx

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) glabāt desmit gadus EK atbilstības 
deklarāciju un tehnisko dokumentāciju, lai 
tā būtu pieejama valsts uzraudzības 
iestādēm;

a) desmit gadus pēc tam, kad EEI ir laista 
tirgū, glabāt EK atbilstības deklarāciju un 
tehnisko dokumentāciju, lai tā būtu 
pieejama valsts uzraudzības iestādēm;

Or. en

Pamatojums

Paredzēts, lai nodrošinātu lielāku noteiktību. ES tiesību aktos „laist tirgū” ir definēts kā 
„produktu pirmo reizi darīt pieejamu Kopienas tirgū”, tādēļ tas ir viens konkrēts datums. 
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Grozījums Nr. 281
Julie Girling

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Importētāji uz EEI norāda savu 
nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu 
vai reģistrēto preču zīmi un adresi, kur ar 
tiem var sazināties, vai, ja tas nav 
iespējams, to norāda uz iesaiņojuma vai 
EEI pievienotajā dokumentā.

3. Ja nav norādīts pilnvarotā pārstāvja 
nosaukums un adrese, importētāji uz EEI 
norāda sava uzņēmuma nosaukumu,
reģistrēto komercnosaukumu vai reģistrēto 
preču zīmi un adresi, kur ar tiem var 
sazināties, vai, ja tas nav iespējams, to 
norāda uz iesaiņojuma vai EEI pievienotajā 
dokumentā.

Or. en

Pamatojums

Nav nepieciešams norādīt ievedēja nosaukumu papildus jau dotajam  pilnvarotā pārstāvja 
nosaukumam, jo tas rada nevajadzīgu administratīvo slogu. Tas īpaši attiecas uz gadījumu, 
kad konkrēto paraugu ieved vairākas puses. Tas novērsīs nevajadzīgu administratīvo slogu 
ražotājiem un neskaidrību patērētājiem.

Grozījums Nr. 282
Chris Davies, Dirk Sterckx

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Importētāji uz EEI norāda savu 
nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu 
vai reģistrēto preču zīmi un adresi, kur ar 
tiem var sazināties, vai, ja tas nav 
iespējams, to norāda uz iesaiņojuma vai 
EEI pievienotajā dokumentā.

3. Importētāji uz EEI norāda savu 
nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu 
vai reģistrēto preču zīmi un adresi, kur ar 
tiem var sazināties, vai to norāda uz 
iesaiņojuma vai EEI pievienotajā 
dokumentā.

Or. en

Pamatojums

Paredzēts, lai nodrošinātu lielāku skaidrību un novērstu strīdus par frāzes „ ja tas nav 
iespējams” interpretāciju.
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Grozījums Nr. 283
Jill Evans

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Importētāji 10 gadus glabā EK 
atbilstības deklarācijas kopiju, lai tā būtu 
pieejama tirgus uzraudzības iestādēm, un 
nodrošina, lai šīm iestādēm pēc 
pieprasījuma būtu pieejama tehniskā 
dokumentācija.

7. Importētāji 10 gadus pēc tam, kad EEI
ir laista tirgū, glabā EK atbilstības 
deklarācijas kopiju, lai tā būtu pieejama 
tirgus uzraudzības iestādēm, un nodrošina, 
lai šīm iestādēm pēc pieprasījuma būtu 
pieejama tehniskā dokumentācija.

Or. en

(Šis grozījums aizstāj grozījumu Nr. 59.)

Pamatojums

Noteiktajam desmit gadu termiņam vajadzīgs skaidrs sākumpunkts.

Grozījums Nr. 284
Julie Girling

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Importētāji 10 gadus glabā EK 
atbilstības deklarācijas kopiju, lai tā būtu 
pieejama tirgus uzraudzības iestādēm, un 
nodrošina, lai šīm iestādēm pēc 
pieprasījuma būtu pieejama tehniskā 
dokumentācija.

7. Importētāji 10 gadus pēc tam, kad EEI
ir laista tirgū, glabā EK atbilstības 
deklarācijas kopiju, lai tā būtu pieejama 
tirgus uzraudzības iestādēm, un nodrošina, 
lai šīm iestādēm pēc pieprasījuma būtu 
pieejama tehniskā dokumentācija.

Or. en

Pamatojums

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 
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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.

Grozījums Nr. 285
Chris Davies, Dirk Sterckx

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Importētāji 10 gadus glabā EK 
atbilstības deklarācijas kopiju, lai tā būtu 
pieejama tirgus uzraudzības iestādēm, un 
nodrošina, lai šīm iestādēm pēc 
pieprasījuma būtu pieejama tehniskā 
dokumentācija.

7. Importētāji 10 gadus pēc tam, kad EEI
ir laista tirgū, glabā EK atbilstības 
deklarācijas kopiju, lai tā būtu pieejama 
tirgus uzraudzības iestādēm, un nodrošina, 
lai šīm iestādēm pēc pieprasījuma būtu 
pieejama tehniskā dokumentācija. 

Or. en

Pamatojums

Paredzēts, lai nodrošinātu lielāku noteiktību. ES tiesību aktos „laist tirgū” ir definēts kā 
„produktu pirmo reizi darīt pieejamu Kopienas tirgū”, tādēļ tas ir viens konkrēts datums. 

Grozījums Nr. 286
Jill Evans

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Darot EEI pieejamu tirgū, izplatītāji 
pietiekami rūpīgi ievēro piemērojamās 
prasības.

1. Darot EEI pieejamu tirgū, izplatītāji 
pietiekami rūpīgi ievēro piemērojamās 
prasības, jo īpaši, ka uz EEI ir CE zīme, 
kurai ir pievienoti vajadzīgie dokumenti 
valodā, kas ir viegli saprotama 
patērētājiem un citiem galalietotājiem tajā 
dalībvalstī, kurā EEI ir padarīta pieejama 
tirgū, un ka ražotājs un importētājs ir 
ievērojis 7. panta 6. un 7. punktā un 
9. panta 3. punktā noteiktās prasības.

Or. en
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(Saistīts ar 10. panta 2. punkta pirmās daļas svītrošanu.)

Pamatojums

Ir būtiski uzsvērt īpašos noteikumus attiecībā uz izplatītāju saistībām rūpīgi ievērot prasības. 

Grozījums Nr. 287
Jill Evans

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pirms EEI tiek darīts pieejams tirgū, 
izplatītāji pārliecinās, vai EEI ir CE zīme, 
vai tai ir pievienoti vajadzīgie dokumenti 
valodā, kas saprotama patērētājiem un 
citiem galalietotājiem tajā dalībvalstī, 
kurā EEI ir padarīts pieejams tirgū, un 
vai ražotājs un importētājs ir ievērojis 
7. panta 5. un 6. punktā un 9. panta 
3. punktā noteiktās prasības.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis noteikums nozīmētu, ka katram izplatītājam pirms EEI padarīt pieejamu tirgū būtu jāatver 
katras šīs iekārtas oriģinālais iepakojums. Tas būtu pārāk daudz prasīts. Tā vietā ir ierosināts 
uzsvērt šos jautājumus attiecībā uz saistībām rūpīgi ievērot prasības. Tas nodrošina, ka 
izplatītāji ir atbildīgi par to, lai nodrošinātu, ka viņi dara pieejamu tikai tādu produkciju, kas 
atbilst šiem noteikumiem, neuzliekot viņiem ienākumu atvērt katras atsevišķās vienības 
iepakojumu.

Grozījums Nr. 288
Chris Davies

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. EK atbilstības deklarācija norāda, ka ir 
pierādīta atbilstība 4. pantā noteiktajām 

1. EK atbilstības deklarācija norāda, ka ir 
pierādīta atbilstība šajā direktīvā
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prasībām. noteiktajām prasībām.

Or. en

Pamatojums

Jānorāda, ka produkcijai ir jāatbilst visām šīs direktīvas prasībām.

Grozījums Nr. 289
Christofer Fjellner

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieņem elektriskās un 
elektroniskās iekārtas ar CE zīmi par 
atbilstīgām šai direktīvai.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tā kā paredzētās maksimālās koncentrācijas vērtības (t.i. % robežas) RoHS attiecas 
„viendabīga materiāla” līmeni, arī atbilstības pārbaudes ir jāveic šajā līmenī.  Gatavās 
produkcijas līmenī ir iespējams pārbaudīt gatavo produktu, bet nav iespējams gatavo 
produktu sadalīt tūkstošos viendabīgu materiālu un pārbaudīt tos katru atsevišķi. Saskaņā ar 
pašreizējo RoHS gatavās produkcijas ražotājiem nav iespējams pašiem veikt pārbaudi. Tādēļ 
ražotāji kontrolē savu piegādes ķēdi un atbilstības pierādīšanai izmanto dokumentus.

Grozījums Nr. 290
Christofer Fjellner

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Elektriskās un elektroniskās iekārtas, 
kurām veikti testi un mērījumi saskaņā ar 
harmonizētajiem standartiem, uz kuriem 
atsauces ir publicētas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī, uzskata par atbilstīgām 

Materiāli, sastāvdaļas un elektriskās un 
elektroniskās iekārtas, kuri izgājuši testus 
vai mērījumus vai kuri ir novērtēti
saskaņā ar harmonizētajiem standartiem, uz 
kuriem atsauces ir publicētas Eiropas 
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ar visām attiecīgajām prasībām šajā 
direktīvā, uz kuru šādi standarti attiecas.

Savienības Oficiālajā Vēstnesī, uzskata par 
atbilstīgām ar visām attiecīgajām prasībām 
šajā direktīvā, uz kuru šādi standarti 
attiecas.

Or. en

Pamatojums

Sk. 16. panta 1. punkta pamatojumu.

Grozījums Nr. 291
Bogusław Sonik

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Elektriskās un elektroniskās iekārtas, 
kurām veikti testi un mērījumi saskaņā ar 
harmonizētajiem standartiem, uz kuriem 
atsauces ir publicētas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī, uzskata par atbilstīgām 
ar visām attiecīgajām prasībām šajā 
direktīvā, uz kuru šādi standarti attiecas.

Materiāli, sastāvdaļas un daļas elektriskās 
un elektroniskās iekārtās, kurām veikti 
testi un mērījumi saskaņā ar 
harmonizētajiem standartiem, uz kuriem 
atsauces ir publicētas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī, uzskata par atbilstīgām 
ar visām attiecīgajām prasībām šajā 
direktīvā, uz kuru šādi standarti attiecas.

Or. pl

Pamatojums

These changes take into account the concept that components complying with the RoHS 
produce products complying with the RoHS.  If the declaration of conformity is issued for a 
finished product there needs to be a way of communicating that information along the supply 
chain in order to reduce the costs to businesses of bringing their products into conformity. A 
solution could be for manufacturers to issue a voluntary declaration of materials, which could 
provide additional information for the control bodies. However, the declaration of conformity 
alone cannot be considered a substitute for the tests and measurements report.
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Grozījums Nr. 292
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Elektriskās un elektroniskās iekārtas, 
kurām veikti testi un mērījumi saskaņā ar 
harmonizētajiem standartiem, uz kuriem 
atsauces ir publicētas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī, uzskata par atbilstīgām 
ar visām attiecīgajām prasībām šajā 
direktīvā, uz kuru šādi standarti attiecas.

Materiāli, sastāvdaļas vai elektriskās un 
elektroniskās iekārtas, kuri izgājuši testus 
vai mērījumus vai kuri ir novērtēti
saskaņā ar harmonizētajiem standartiem, uz 
kuriem atsauces ir publicētas Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī, uzskata par 
atbilstīgām ar visām attiecīgajām prasībām 
šajā direktīvā, uz kuru šādi standarti 
attiecas.

Or. en

Pamatojums

Gatavo produkciju nevar „pārbaudīt”, lai apliecinātu tās atbilstību šīs direktīvas prasībām, 
to var tikai „novērtēt”, izmantojot īpašus atbilstības standartus.

Grozījums Nr. 293
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Elektriskās un elektroniskās iekārtas, 
kurām veikti testi un mērījumi saskaņā ar
harmonizētajiem standartiem, uz kuriem 
atsauces ir publicētas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī, uzskata par atbilstīgām 
ar visām attiecīgajām prasībām šajā 
direktīvā, uz kuru šādi standarti attiecas.

Elektriskās un elektroniskās iekārtas  kas 
atbilst harmonizētajiem standartiem vai to 
daļām, uz kuriem atsauces ir publicētas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, 
uzskata par atbilstīgām ar visām 
attiecīgajām prasībām šajā direktīvā, uz 
kuru šādi standarti attiecas.

Or. en

Pamatojums

Redakcijas maiņa, nodrošinot atbilstību Lēmuma Nr. 768/2008 R8. pantam, lai radītu 
līdzvērtīgus konkurences apstākļus visiem uzņēmējiem attiecībā uz CE zīmes prasībām.
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Grozījums Nr. 294
Jill Evans

Direktīvas priekšlikums
16.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16.a pants
Oficiāls iebildums pret harmonizēto 

standartu
Piemēro Lēmuma 768/2008/EK R9. pantu 
par produktu tirdzniecības vienotu 
sistēmu.

Or. en

(Referents aizstāj grozījumu Nr. 66. Saistīts ar to, ka ar Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību tiek atcelta komitoloģijas procedūra.)  

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 295
Jill Evans

Direktīvas priekšlikums
18. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komiteja Pilnvarošana
1. Komisijai palīdz komiteja, kas izveidota 
saskaņā ar 18. pantu Padomes un Eiropas 
Parlamenta 2006. gada 5. aprīļa
Direktīvā 2006/12/EK par atkritumiem.

1. Pilnvaras pieņemt 5. un 6. pantā 
minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 
uz nenoteiktu laiku.
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2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 
4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 
8. pantu.

2. Tiklīdz Komisija pieņem deleģēto aktu, 
tā vienlaikus informē Eiropas Parlamentu 
un Padomi.

3. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot 18.a un 
18.b pantā izklāstītos nosacījumus.

Or. en

(Saistīts ar to, ka iepriekšējā „regulatīvās kontroles procedūra” tiek aizstāta ar jauno 
deleģēto aktu procedūru saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu.)

Pamatojums

Sakarā ar šo direktīvu šķiet atbilstīgi piešķirt Komisijai pilnvaras pieņemt deleģētos aktus uz 
nenoteiktu laiku. 

Grozījums Nr. 296
Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija nodrošina, ka, veicot 
darbības, tā ievēro dalībvalstu un visu 
ieinteresēto pušu, piemēram, nozares, 
tostarp MVU un amatnieku, vides 
aizsardzības grupu un patērētāju 
organizāciju pārstāvju līdzsvarotu 
līdzdalību. Minētās puses tiekas apspriežu 
forumā. Komisija pieņem foruma 
reglamentu.

Or. en

Pamatojums

Lai samazinātu juridisko nenoteiktību un ekonomiskos riskus, ir jāuzlabo atbrīvojumu 
mehānisma iedarbīgums, skaidrība un pārredzamība.  Nosakot skaidrākus procedūru 
noteikumus, ir jāuzlabo apspriešanās ar ieinteresētajām aprindām. Tādēļ ir jāizveido 
apspriežu forums, līdzīgs tam, kāds paredzēts Direktīvā 2009/125(EK) par ekodizainu, lai šīs 
direktīvas īstenošanas procesā nodrošinātu ilgstošu un strukturētu apspriešanos ar 
ieinteresētajām aprindām.
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Grozījums Nr. 297
Christofer Fjellner

Direktīvas priekšlikums
18.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18.a pants
Komisija nodrošina, ka, veicot darbības tā 
ievēro dalībvalstu un visu ieinteresēto 
pušu, piemēram, nozares, tostarp MVU 
un amatnieku, vides aizsardzības grupu 
un patērētāju organizāciju pārstāvju 
līdzsvarotu līdzdalību. Minētās puses 
tiekas apspriežu forumā. Komisija pieņem 
foruma reglamentu.

Or. en

Pamatojums

Lai samazinātu juridisko nenoteiktību un ekonomiskos riskus, ir jāuzlabo atbrīvojumu 
mehānisma iedarbīgums, skaidrība un pārredzamība.  Nosakot skaidrākus procedūru 
noteikumus, ir jāuzlabo apspriešanās ar ieinteresētajām aprindām. Tādēļ ir jāizveido 
apspriežu forums, līdzīgs tam, kāds paredzēts Direktīvā 2009/125(EK) par ekodizainu, lai šīs 
direktīvas īstenošanas procesā nodrošinātu ilgstošu un strukturētu apspriešanos ar 
ieinteresētajām aprindām.

Grozījums Nr. 298
Jill Evans

Direktīvas priekšlikums
18.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18.a pants
Pilnvaru atsaukšana

1. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 18. pantā minēto 
pilnvaru deleģēšanu.
2. Iestāde, kura ir uzsākusi iekšējo 
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procedūru, lai pieņemtu lēmumu par to, 
vai atsaukt pilnvaru deleģēšanu, cenšas 
informēt otru iestādi un Komisiju 
saprātīgā termiņā pirms galīgā lēmuma 
pieņemšanas, norādot, to, kuras deleģētās 
pilnvaras varētu tikt atsauktas, un šīs 
atsaukšanas iespējamos iemeslus.
3. Lēmums par atsaukšanu pārtrauc šādā 
lēmumā norādītās pilnvaras. Lēmums 
stājas spēkā nekavējoties vai vēlāk, kā 
norādīts lēmumā. Tas neietekmē jau 
pieņemto deleģēto aktu spēkā esamību. To 
publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.

Or. en

(Saistīts ar to, ka saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 
114. pantu iepriekšējo „regulatīvās kontroles procedūru” aizstāj ar jaunu deleģēto aktu 

procedūru.)

Pamatojums

Ir jāiekļauj iespēja atsaukt pilnvaru deleģēšanu.

Grozījums Nr. 299
Jill Evans

Direktīvas priekšlikums
18.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18.b pants
Iebildumu izteikšana pret deleģētajiem 

aktiem
1. Eiropas Parlaments vai Padome var 
izteikt iebildumus attiecībā uz deleģēto 
aktu divus mēnešu laikā no tā 
paziņošanas dienas. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
periodu pagarina par diviem mēnešiem. 
2. Ja ne Eiropas Parlaments, ne Padome 
nav izteikusi iebildumus attiecībā uz 
deleģēto aktu, to publicē Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tas 



AM\809039LV.doc 81/109 PE439.897v01-00

LV

stājas spēkā dienā, kas tajā noteikta.
3. Ja Eiropas Parlaments vai Padome 
pauž iebildumus pret pieņemto deleģēto 
aktu, tas nestājas spēkā. Iestāde, kas 
iebilst pret deleģēto aktu, norāda šādu 
iebildumu iemeslus.

Or. en

(Saistīts ar to, ka saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 
114. pantu iepriekšējo „regulatīvās kontroles procedūru” aizstāj ar jaunu deleģēto aktu 

procedūru.)

Pamatojums

Iebildumu izteikšanai pret deleģētajiem aktiem ir jāiekļauj divu+divu mēnešu procedūra. Tas 
ļautu salīdzinoši ātri pieņemt deleģētos aktus gadījumos, kad nav pretrunu, tomēr dotu 
pietiekami daudz laika pretrunīgos gadījumos.

Grozījums Nr. 300
Bogusław Sonik

Direktīvas priekšlikums
I pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

I pielikums svītrots

Or. pl

Pamatojums

Šis pielikums ir lieks, jo tiek ieviesta atvērta darbības joma.

Grozījums Nr. 301
Jill Evans

Direktīvas priekšlikums
I pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Elektrisko un elektronisko iekārtu 
kategorijas, uz ko attiecas šī direktīva.

Elektrisko un elektronisko iekārtu 
kategorijas, uz ko attiecas šī direktīva.
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1. Lielgabarīta mājsaimniecības iekārtas 1. Lielgabarīta iekārtas
2. Mazgabarīta mājsaimniecības iekārtas 2. Mazgabarīta iekārtas
3. IT un sakaru iekārtas 3. IT un sakaru iekārtas
4. Patērētāju iekārtas 4. Patērētāju iekārtas
5. Apgaismes iekārtas 5. Apgaismes iekārtas
6. Elektriskie un elektronikas instrumenti
(izņemot liela izmēra stacionārus 
ražošanas mehānismus)

6. Elektriskie un elektronikas instrumenti

7. Rotaļlietas, izklaides un sporta 
aprīkojums

7. Rotaļlietas, izklaides un sporta 
aprīkojums

8. Medicīniskās ierīces 8. Medicīnas ierīces
9. Monitoringa un kontroles instrumenti, 
tostarp rūpnieciskā monitoringa un 
kontroles instrumenti

9. Monitoringa un kontroles instrumenti, 
tostarp rūpnieciskā monitoringa un 
kontroles instrumenti

10. Automātiskie dozatori 10. Automātiskie dozatori
11. Citas elektriskās un elektroniskās 
iekārtas, kas neietilpst nevienā no 
minētajām kategorijām

Or. en

(Referents aizstāj grozījumu Nr. 68.)

Pamatojums

Termins „mājsaimniecība” ir radījis sajukumu un tādēļ tas ir jāsvītro. Grūti saprast, kādēļ no 
piemērošanas jomas vajadzētu izslēgt liela izmēra ražošanas mehānismus, ja tajā ir iekļauti 
rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumenti. Ņemot vērā atšķirīgos ierobežojumus un 
atbilstošos termiņus, ko piemēro dažādām EEI kategorijām, EEI kategoriju sarakstu 
vajadzētu saglabāt, bet papildināt ar kategoriju, kas aptver visas EEI, kas neietilpst nevienā 
no pašreizējām kategorijām. Tas nodrošinātu atvērtu darbības jomu, vienlaikus dodot iespēju 
atšķirt dažādas kategorijas.

Grozījums Nr. 302
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Monitoringa un kontroles instrumenti, 
tostarp rūpnieciskā monitoringa un 
kontroles instrumenti

9. Monitoringa un kontroles instrumenti

Or. en



AM\809039LV.doc 83/109 PE439.897v01-00

LV

Pamatojums

(Skatīt II pielikuma 9. punktu). Vienu un to pašu virsrakstu izmantošana novērš neskaidrību.

Grozījums Nr. 303
Bogusław Sonik

Direktīvas priekšlikums
II pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

II pielikums svītrots

Or. pl

Pamatojums

Šis pielikums ir lieks, jo tiek ieviesta atvērta darbības joma.

Grozījums Nr. 304
Chris Davies, Dirk Sterckx

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saistošs tādu ražojumu saraksts, kuri atbilst 
I pielikumā uzskaitītajām kategorijām:

Saistošs tādu ražojumu saraksts, kuri atbilst 
I pielikumā uzskaitītajām kategorijām:

1. Lielgabarīta mājsaimniecības iekārtas, 
tostarp

1. Lielgabarīta mājsaimniecības iekārtas, 
tostarp

veļas mazgājamās mašīnas veļas mazgāšanas mašīnas
veļas žāvējamās mašīnas veļas žāvētāji
trauku mazgāšanas mašīnas trauku mazgāšanas mašīnas
lielgabarīta mājsaimniecības ierīces, kuras 
izmanto pārtikas dzesēšanā, saglabāšanā un 
glabāšanā, piemēram: 

lielgabarīta mājsaimniecības ierīces, kuras 
izmanto pārtikas dzesēšanā, saglabāšanā un 
glabāšanā, piemēram: 

lielgabarīta ierīces dzesēšanas ierīces, 
ledusskapji, saldētavas

lielgabarīta ierīces dzesēšanas ierīces, 
ledusskapji, saldētavas

lielgabarīta mājsaimniecības iekārtas, kuras 
izmanto pārtikas kulinārai apstrādei un 
citai pārtikas pārstrādei, piemēram:

lielgabarīta mājsaimniecības iekārtas, kuras 
izmanto pārtikas kulinārai apstrādei un 
citai pārtikas pārstrādei, piemēram:

virtuves, elektriskās cepeškrāsnis, 
elektriskās plītiņas

virtuves, elektriskās cepeškrāsnis, 
elektriskās plītiņas
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mikroviļņu krāsnis mikroviļņu krāsnis
lielgabarīta preces telpu, gultu un sēdēšanai 
paredzētu mēbeļu apsildīšanai, piemēram:

lielgabarīta preces telpu, gultu un sēdēšanai 
paredzētu mēbeļu apsildīšanai, piemēram:

elektriskās sildīšanas ierīces, elektriskie 
radiatori

elektriskās sildīšanas ierīces, elektriskie 
radiatori, tostarp iekštelpu un ārpustelpu 
vienkorpusa siltumsūkņu agregāti, kuru 
jauda nepārsniedz 12 kW.

ventilācijas, nosūcēji ventilācijas un 
kondicionēšanas iekārtas, piemēram:

ventilācijas, nosūcēji ventilācijas un 
kondicionēšanas iekārtas, piemēram:

elektriskie ventilatori elektriskie ventilatori

gaisa kondicionēšanas ierīces gaisa kondicionēšanas ierīces, tostarp 
iekštelpu un ārpustelpu vienkorpusa 
siltumsūkņu agregāti, kuru jauda 
nepārsniedz 12 kW.

Or. en

Pamatojums

Ja NETIEK panākta vienošanās atvērt šā tiesību akta darbības jomu, lai attiecinātu to uz 
visām elektroniskajām precēm, tad šajā direktīvā ir jāiekļauj gaisa kondicionēšanas iekārtas 
un siltumsūkņi.

Grozījums Nr. 305
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Monitoringa un kontroles instrumenti, 
tostarp 

Monitoringa un kontroles instrumenti, 
tostarp 

dūmu detektori dūmu detektori
apkures regulatori apkures regulatori
termostati termostati
mērīšanas, svēršanas vai regulēšanas 
ierīces mājsaimniecībām vai 
laboratorijām

mērīšanas, svēršanas vai regulēšanas 
ierīces lietošanai mājsaimniecībās

rūpnieciskā monitoringa un kontroles 
instrumenti

rūpnieciskā monitoringa un kontroles 
instrumenti

Or. en
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Pamatojums

Pārklājas 3. panta p) daļā dotā „rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentu” 
definīcija un sekojošais ieraksts II pielikuma 9. kategorijā „Monitoringa …instrumenti”. Abi 
šie ieraksti var attiekties uz profesionālai izmantošanai paredzētām laboratorijas ierīcēm, bet 
īstenošanas grafiki ir atšķirīgi.

Grozījums Nr. 306
Bogusław Sonik

Direktīvas priekšlikums
III pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Svītro III pielikumu.

Or. pl

Pamatojums

Šis pielikums nav nepieciešams. Noteikumus par jaunu vielu definēšanu vai par to, kā uz šīm 
vielām attiecināt šajā direktīvā paredzētos ierobežojumus, ieviesa ar grozījumiem 4. panta 
7. punktā.

Grozījums Nr. 307
Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
III pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Svītro III pielikumu.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu svītro III pielikumu, jo tajā nav dotas skaidra metodes, kā izraudzīties 
uzskaitītās vielas. Turklāt šādu pielikumu visi izprastu nepareizi, un tas radītu sajukumu, 
sniedzot vēl vienu sarakstu, kurā uzskaitītas ķimikālijas, kas jāpārskata, bet kas vēl nav 
aizliegtas. 
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Grozījums Nr. 308
Sergio Berlato

Direktīvas priekšlikums
III pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Svītro III pielikumu.

Or. it

Pamatojums

Ar šo grozījumu svītro III pielikumu, jo tajā nav dotas skaidras metodes, kā izraudzīties 
uzskaitītās vielas.  Turklāt šādu pielikumu visi izprastu nepareizi un tas radītu sajukumu, 
sniedzot vēl vienu sarakstu, kurā uzskaitītas ķimikālijas, kas jāpārskata, bet kas vēl nav 
aizliegtas.

Grozījums Nr. 309
Åsa Westlund

Direktīvas priekšlikums
III pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vielas, kas minētas 4. panta 7. punktā Vielas, kas minētas 4. panta 7. punktā
1. Heksabromciklododekāns (HBCDD) 1. Arsēna savienojumi
2. bis-(2-Etilheksil)ftalāts (DEHP) 2. Berilijs un tā savienojumi
3. Butilbenzilftalāts (BBF), 3. Antimona trioksīds
4. Dibutilftalāts (DBP) 4. Diniķeļa trioksīds

5. Bisfenols A
6. Bromētas organiskas vielas, bet ne 
bromētie antipirēni
7. Hlorētas organiskas vielas, bet ne 
hlorētie antipirēni vai plastifikatori

8. Nanomateriāli
9. Biocīodos izmantotie sudraba joni
10. Vielas, kas rada ļoti lielas bažas un 
kas iekļautas Regulas (EK) 1907/2006 
59. panta 1. punktā dotajā kandidātvielu 
sarakstā



AM\809039LV.doc 87/109 PE439.897v01-00

LV

Or. sv

Pamatojums

Saraksts, ko šādā veidā nepārtraukti atjauno, varētu veicināt šo vielu aizstāšanu.

Grozījums Nr. 310
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Direktīvas priekšlikums
III pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vielas, kas minētas 4. panta 7. punktā Vielas, kas minētas 6.a pantā
1. Heksabromciklododekāns (HBCDD) 1. Polivinilhlorīds (PVC
2. bis-(2-Etilheksil)ftalāts (DEHP) 2. Nanomateriāli, jo īpaši oglekļa 

nanocaurulītes, kuru iedarbība ir līdzīga 
azbesta šķiedru iedarbībai, un 
nanosudrabs

3. Butilbenzilftalāts (BBF),
4. Dibutilftalāts (DBP)

Or. en

Pamatojums

Pirms lēmuma pieņemšanas par to, vai šīs vielas jāaizliedz vai arī tām jānosaka marķēšanas 
prasības, tās ir vēl papildus jāizpēta.

Grozījums Nr. 311
Frédérique Ries, Chris Davies

Direktīvas priekšlikums
III pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Heksabromciklododekāns (HBCDD) 1. Dinitrotoluols

2. bis-(2-Etilheksil)ftalāts (DEHP) 2. Difenilmetāns (MDA)
3. Butilbenzilftalāts (BBF), 3. 5- terc -butil-2,4,6-trinitro-m-ksilols 

(muskusksilols) 
4. Dibutilftalāts (DBP) 4. Hloralkāni (īsas virknes 
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hlorparafīni)
5. Aluminosilikāta ugunsizturīgas 
keramikas šķiedras
6. Antracēns
7. Antracēneļļa
8. Antracēna eļļa, antracēna pasta
9. Antracēna eļļa, antracēna pasta, 
antracēna frakcija
10. Antracēna eļļa, antracēna pasta, 
destilācijas vieglās frakcijas;
11. Antracēna eļļa, ar mazu antracēna 
daudzumu
12. Benzilbutilftalāts (BBP)
13. bis-(2-Etilheksil)ftalāts (DEHP)
14. bis-tributilalvas oksīds (TBTO)
15. Kobalta dihlorīds
16. diarsēna pentoksīds
17. Diarsēna trioksīds
18. Dibutilftalāts (DBP)
19. Dibutilftalāts
20. Heksabromciklododekāns 
(HBCDD) un visi galvenie noteiktie 
diastereoizomēri
21. Svina hromāts;
22. Svina hromāta, molibdāta un 
sulfāta sarkanais  
23. Svina hidrogenarsenāts
24. Svina sulfohromāta dzeltenais  
25. Piķis, akmeņogļu darva, iegūts pie 
augstas temperatūras
26. Nātrija dihromāts
27. Trietil arsenāts
28. tris(2-hloroetil) fosfāts
29. Cirkonija alumīnijsilikāta 
ugunsizturīgās keramikas šķiedras 
30. Bisfenols A

Or. en

Pamatojums

Komisija pareizi dara, iesniedzot pārskatīšanai vēl vienu sarakstu, kurā uzskaitītas 
ķimikālijas, kas vēl nav aizliegtas, bet kas varētu apdraudēt vidi vai cilvēka veselību. Turklāt 
ir svarīgi nodrošināt drošu un saskaņotu tiesisko regulējumu. Tāpēc, ņemot vērā REACH 
regulas (EK) 58. panta 2. punktā izklāstītās atļaujas prasības, ir jārada skaidra saikne ar to 
kandidātvielu sarakstu, kuras rada ļoti lielas bažas. Un šim sarakstam vēl būtu jāpievieno 
bis-fenols A, jo vismaz 109 sabiedrības veiktos pētījumos ir secināts, ka šai vielai pat nelielā 
daudzumā ir kaitīga ietekme uz cilvēka veselību un dabu. 
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Grozījums Nr. 312
Bogusław Sonik

Direktīvas priekšlikums
IIIa pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IIIa pielikums
Aparāti, iekārtas un aparātu rezerves 

daļas, uz kurām neattiecina šo direktīvu
1. Iekārtas, kas vajadzīgas dalībvalstu 
drošības pamatinterešu aizsardzībai, 
tostarp ieroči, munīcija un militārais 
aprīkojums, kas paredzēts tikai militāriem 
nolūkiem; 
2. iekārtas, kuras nav paredzēts laist tirgū 
kā atsevišķu funkcionālu vai komerciālu 
vienību; 
3. rezerves daļas, kas paredzētas to EEI 
labošanai vai atkārtotai izmantošanai, 
kuras laistas tirgū pirms 2006. gada 
1. jūlija;
4. rezerves daļas, kas paredzētas to 
medicīnas ierīču labošanai vai atkārtotai 
izmantošanai, kuras laistas tirgū pirms 
2014. gada 1. janvāra;
5. rezerves daļas, kas paredzētas to in vitro 
diagnostikas medicīnas ierīču labošanai 
vai atkārtotai izmantošanai, kuras laistas 
tirgū pirms 2016. gada 1. janvāra;
6. rezerves daļas, kas paredzētas to 
monitoringa un kontroles instrumentu 
labošanai vai atkārtotai izmantošanai, 
kuri laisti tirgū pirms 2014. gada 
1. janvāra;
7. rezerves daļas, kas paredzētas to 
rūpnieciskā monitoringa un kontroles 
instrumentu labošanai vai atkārtotai 
izmantošanai, kuri laisti tirgū pirms 
2017. gada 1. janvāra;
8. rezerves daļas, kas paredzētas to EEI 
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labošanai vai atkārtotai izmantošanai, 
attiecībā uz kurām saņemts atbrīvojums 
un kuras laistas tirgū, kad minētais 
atbrīvojums vēl bija spēkā;
9. aktīva implantējama medicīnas ierīces;
10. dažādi iekārtu, instrumentu un citu 
ierīču tipi, kas komplektēti, uzstādīti un 
paredzēti rūpnieciskai izmantošanai 
konkrētā vietā;

11. iekārtu palīgmateriāli, kas neatbilst 
elektrisko un elektronisko iekārtu 
definīcijai;
12. vielas, kurām paredzēts izdalīties 
parastos vai loģiski prognozējamos EEI 
lietošanas apstākļos.

Or. pl

Pamatojums

Šajā pielikumā vienviet ir apkopoti visi iespējamie atbrīvojumi no šīs direktīvas darbības 
jomas.  To izskatīs ar koplēmuma procedūru. Papildus Komisijas sākotnējam tekstam, 
10. punktā tiek iekļautas pastāvīgi komplektētu stacionāru iekārtu definīcijas, bet 12. pantā 
atbilstīgi REACH 7. panta 1. punkta b) apakšpunktam ir paredzēts atbrīvojums vielām, kurām 
paredzēts izdalīties parastos vai loģiski prognozējamos EEI lietošanas apstākļos (piemēram, 
toneriem un tintēm).  Direktīvas 11. pantā ir paredzēts atbrīvojums palīgmateriāliem, kas 
saskaņā ar šīs direktīvas projekta 3.a punktā doto definīciju  paši par sevi nav elektriskas vai 
elektroniskas iekārtas.

Grozījums Nr. 313
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
IV pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aizliegtās vielas, kas minētas 4. panta 
7. punktā, un maksimāli pieļaujamās 
koncentrācijas vērtības, ko nosaka 
homogēnu materiālu masā

Aizliegtās vielas, kas minētas 4. panta 
7. punktā, un maksimāli pieļaujamās masas 
koncentrācijas vērtības homogēnos 
materiālos

A daļa
Svins (0,1 %) Svins (0,1 %)
Dzīvsudrabs (0,1 %) Dzīvsudrabs (0,1 %)
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Kadmijs (0,01 %) Kadmijs (0,01 %)
Sešvērtīgs hroms (0,1 %) Sešvērtīgs hroms (0,1 %)
Polibrombifenili (PBB) (0,1 %) Polibrombifenili (PBB) (0,1 %)
Polibromdifenilēteri (PBDE) (0,1 %) Polibromdifenilēteri (PBDE) (0,1 %)

B daļa
Arsēna savienojumi (0,1%)
Berilijs un tā savienojumi (0,1%)
Antimona trioksīds (0,1%)
Bisfenols A (0,1%)
Bromorganiskie savienojumi, bet ne 
bromētie antipirēni (0,1%)
Hlororganiskie savienojumi, bet ne 
hlorētie antipirēni vai plastifikatori (0,1%)
Oglekļa nanocaurulītes, kuru iedarbība 
līdzinās azbesta iedarbībai (kvalitatīvās 
noteikšanas robeža)
Polivinilhlorīds (PVC) (0,1 %)
Hlorētie plastifikatori (0,1 %)
Bis-(2-etilheksil)ftalāts (DEHP) (0,1%)
Butilbenzilftalāts (BBF) (0,1 %)
Dibutilftalāts (DBP) (0,1 %)
Nanosudrabs (kvalitatīvās noteikšanas 
robeža)

Or. de

Pamatojums

Komisijas priekšlikumam pievienotās vielas to ražošanas un/vai lietošanas un pārstrādes 
laikā ir ārkārtīgi kaitīgas cilvēkiem un videi.

Grozījums Nr. 314
Jill Evans

Direktīvas priekšlikums
IV pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aizliegtās vielas, kas minētas 4. panta 
7. punktā, un maksimāli pieļaujamās 
koncentrācijas vērtības, ko nosaka 
homogēnu materiālu masā

Aizliegtās vielas, kas minētas 4. panta 
7. punktā, un maksimāli pieļaujamās masas 
koncentrācijas vērtības homogēnos 
materiālos
A daļa

Svins (0,1 %) Svins (0,1 %)
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Dzīvsudrabs (0,1 %) Dzīvsudrabs (0,1 %)
Kadmijs (0,01 %) Kadmijs (0,01 %)

Sešvērtīgs hroms (0,1 %) Sešvērtīgs hroms (0,1 %)
Polibrombifenili (PBB) (0,1%) Polibrombifenili (PBB) (0,1%)

Polibromdifenilēteri (PBDE) (0,1%) Polibromdifenilēteri (PBDE) (0,1%)

B daļa
Bromētie antipirēni (0,1 %)
Hlorētie antipirēni (0,1 %)
Polivinilhlorīds (PVC) (0,1 %)
Hlorētie plastifikatori (0,1 %)
Ftalāti, kas atbilst klasifikācijas 
kritērijiem kā 1A vai 1B kategorijas 
kancerogēnas, mutagēnas vai 
reproduktīvajai funkcijai toksiskas vielas 
saskaņā  ar Regulu (EK) 1272/2008.
. 

Or. en

Pamatojums

Eiropas Komisijas pētījumā par pārstrādātu redakciju RoHS direktīvai ieteikts pakāpeniski 
aizstāt bromorganiskos, hlororganiskos savienojumus un polivinilhlorīdu, jo tie rada 
atkritumu pārstrādes problēmas. Elektronikas rūpniecība ir daudz panākusi savā iniciatīvā 
visā pasaulē pāriet uz ražojumiem, kam ir zems halogēnu saturs (tā dēvētie bromētie/hlorētie 
antipirēni un PVC, kuru saturs nesasniedz 900 ppm). Daži mājsaimniecības preču ražotāji jau 
ir rīkojušies līdzīgi. Nākamajā pārskatīšanā vajadzētu jo īpaši novērtēt augsti prioritārās 
vielas, kā arī bromorganiskos un hlororganiskos savienojumus, kurus vēl nav ierosināts 
pievienot IV pielikumam.

Grozījums Nr. 315
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Direktīvas priekšlikums
IV pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aizliegtās vielas, kas minētas 4. panta 
7. punktā, un maksimāli pieļaujamās 
koncentrācijas vērtības, ko nosaka 
homogēnu materiālu masā

Aizliegtās vielas, kas minētas 4. panta 
7. punktā, un maksimāli pieļaujamās masas 
koncentrācijas vērtības homogēnos 
materiālos

A daļa



AM\809039LV.doc 93/109 PE439.897v01-00

LV

Svins (0,1 %) Svins (0,1 %)
Dzīvsudrabs (0,1 %) Dzīvsudrabs (0,1 %)

Kadmijs (0,01 %) Kadmijs (0,01 %)
Sešvērtīgs hroms (0,1 %) Sešvērtīgs hroms (0,1 %)

Polibrombifenili (PBB) (0,1%) Polibrombifenili (PBB) (0,1%)
Polibromdifenilēteri (PBDE) (0,1%) Polibromdifenilēteri (PBDE) (0,1%)

B daļa 
Vidējas virknes hlorparafīni (MCCP);

Or. en

Pamatojums

Papildus jau iepriekš minētajām vielām (kā, piemēram, Jill Evans ziņojumā), vairākos 
pētījumos ir ieteikts ierobežot vidējas virknes hlorparafīnu (MCCP) lietošanu, iekļaujot tos 
RoHS direktīvas IV pielikumā (Vācijas Vides ministrija, ERA pētījums). MCCP izmanto kā 
plastifikatorus un antipirēnus, un tiem ir noturīgas, bioakumulējošas un toksiskas īpašības. 
Šīs īpašības ir pietiekami dokumentētas un arī pierādītas Öko-Institut 2008. gada pētījumā, 
sk. 5. beigu parindi.

Grozījums Nr. 316
Jill Evans

Direktīvas priekšlikums
IV pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aizliegtās vielas, kas minētas 4. panta 
7. punktā, un maksimāli pieļaujamās 
koncentrācijas vērtības, ko nosaka 
homogēnu materiālu masā

Aizliegtās vielas, kas minētas 4. panta 
7. punktā, un maksimāli pieļaujamās masas 
koncentrācijas vērtības homogēnos 
materiālos

Svins (0,1 %) Svins (0,1 %)

Dzīvsudrabs (0,1 %) Dzīvsudrabs (0,1 %)
Kadmijs (0,01 %) Kadmijs (0,01 %)

Sešvērtīgs hroms (0,1 %) Sešvērtīgs hroms (0,1 %)
Polibrombifenili (PBB) (0,1%) Polibrombifenili (PBB) (0,1%)

Polibromdifenilēteri (PBDE) (0,1%) Polibromdifenilēteri (PBDE) (0,1%)
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Nanosudrabs (kvalitatīvās noteikšanas 
robeža)
Garas daudzsienu oglekļa nanocaurulītes 
(kvalitatīvās noteikšanas robeža)

Or. en

Pamatojums

EEI nanaosudrabu jau izmanto kā antibakteriālu līdzekli, piemēram, mobilo telefonu 
pārklājumos, un veļasmašīnas to pat izdala. Papildus tam, kā šāds pielietojums ir 
nevajadzīgs, tas apdraud cilvēka veselību un vidi. Oglekļa nanocaurulītes var izmantot EEI, 
bet ir pierādīts, ka tām var būt azbestam līdzīga iedarbība. Pazīstamas iestādes, piemēram, 
Apvienotās Karalistes Karaliskā vides piesārņojuma komisija, Apvienotās Karalistes 
Veselības un drošības iestāde vai Vācijas Vides aģentūra, ir paudušas bažas par šiem 
nanomateriāliem vai pat ieteikušas aizliegt to izmantošanu. 

Grozījums Nr. 317
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Direktīvas priekšlikums
IVa pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(IVa pielikums)
1. Nanosudrabs
2. Oglekļa nanocaurulītes ar azbestam 
līdzīgu iedarbību 
3. Metāliskais berilijs
4. Berilija oksīds (BeO)

Or. en

Pamatojums

Dažas vielas marķēt ir ieteicis Öko-Institut (3. un 4. pozīcija).  Attiecībā uz 1. un 2. pozīciju ir 
zinātniski dati, ka pakļaušana garo daudzsienu oglekļa nanocaurulīšu iedarbībai var izraisīt 
slimību, kas ir līdzīga azbesta izraisītajai slimībai, un ka nanosudraba daļiņu noplūde var 
atstāt kaitīgu ietekmi uz cilvēka veselību un vidi. Ir nepieciešami plašāki pētījumi, un 
marķēšana būtu pirmais solis, lai veicinātu uzmanīgu apiešanos ar šīm vielām.  Ir 
jānodrošina optimāla saikne ar ekodizaina direktīvu. (Saistīts ar grozījumu 6. panta 1. punkta 
3.a ievilkumā (jauns) un grozījumu 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā (jauns).)
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Grozījums Nr. 318
Bogusław Sonik

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IV pielikums svītrots

Or. pl

Pamatojums

Šis pielikums ir iekļauts V pielikumā, turpinot numerāciju. Pirms šīs direktīvas stāšanās spēkā 
Komisijai būtu jāaktualizē šis pielikums atbilstīgi grozījumam 5. panta 4.a punktā un 
jāsaskaņo tas ar zinātnes un tehnikas  sasniegumiem. Pašreizējais VI  pielikums pamatojas uz 
ERA ziņojumu, kas sagatavots, balstoties uz 2005. gadā pieejamajām zināšanām.

Grozījums Nr. 319
Julie Girling

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iekārtas, ko izmanto jonizējošā starojuma 
noteikšanai

svītrots

Or. en

Pamatojums

Veicot Komisijas pieprasīto pētījumu (2006-0383), ERA secināja, ka medicīnas ierīču 
iekļaušana direktīvas darbības jomā būtu iespējama, bet ražotāji pieprasītu zināmus 
atbrīvojumus. ERA arī ieteica, ka pirms RoHS direktīvas grozīšanas būt jāpārskata pagaidu 
atbrīvojums, kas piešķirts svinam lodmetālos. Jaunā ERA ziņojuma (2009-0394) gatavošanas 
laikā dažu sarežģītu medicīnas aparātu ražotāji ir atklājuši, ka šo aparātu ilgtermiņa 
izturības nodrošināšanai viņi ir spiesti izmantot svinu. Pārskatīšanas laikā ir jāņem vērā šis 
apsvērums. 
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Grozījums Nr. 320
Chris Davies

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iekārtas, ko izmanto jonizējošā starojuma 
noteikšanai

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tā kā I pielikumā minētā 8. kategorija (medicīnas ierīces) un 9. kategorija (monitoringa un 
kontroles instrumenti) ir iekļautas direktīvas darbības jomā, ir nepieciešams izslēgt šeit 
minētos izstrādājumus, galvenokārt tādēļ, ka tos izmanto īpašās medicīniskās procedūrās un 
ka uzraudzības un kontroles instrumentiem ir ilgs ražošanas cikls. 

Grozījums Nr. 321
Julie Girling

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5Svins aizsargekrānos pret jonizējošo 
starojumu

5 Svins aizsargekrānos, kolimatoros un 
izkliedes kontrolierīcēs un tīklos pret 
jonizējošo starojumu

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu VI pielikumam — ievaddaļa.
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Grozījums Nr. 322
Chris Davies

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5 Svins aizsargekrānos pret jonizējošo 
starojumu

5 Svins aizsargekrānos, kolimatoros un 
izkliedes kontrolierīcēs un tīklos pret 
jonizējošo starojumu

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu VI pielikumam — ievaddaļa.

Grozījums Nr. 323
Julie Girling

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6Svins testa objektos, ko izmanto
rentgenstarojuma jomā

6 Svins jonizējošā starojuma testa objektos 
un rentgenstarojuma marķieros

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu VI pielikumam — ievaddaļa.

Grozījums Nr. 324
Chris Davies

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6 Svins testa objektos, ko izmanto 6 Svins jonizējošā starojuma testa objektos 
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rentgenstarojuma jomā un rentgenstarojuma marķieros

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu VI pielikumam — ievaddaļa.

Grozījums Nr. 325
Julie Girling

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8Radioaktīva kadmija izotopa avots 
pārnēsājamos rengentstaru fluorescences 
spektometros Sensori, detektori un 
elektrodi (plus 1. punkts)

Radioaktīva kadmija izotopa avots 
pārnēsājamos rentgenstaru fluorescences 
spektometros 

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu VI pielikumam — ievaddaļa. 

Grozījums Nr. 326
Chris Davies

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8 Radioaktīva kadmija izotopa avots 
pārnēsājamos rengentstaru fluorescences 
spektometros Sensori, detektori un 
elektrodi (plus 1. punkts)

Radioaktīva kadmija izotopa avots 
pārnēsājamos rentgenstaru fluorescences 
spektometros

Or. en
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Pamatojums

Skatīt pamatojumu VI pielikumam — ievaddaļa.

Grozījums Nr. 327
Julie Girling

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10 Svins un kadmijs lampās, ko izmanto 
atomabsorbcijas spektroskopijā

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.) 

Grozījums Nr. 328
Chris Davies

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – apakšvirsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Citi svītrots

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu VI pielikumam — ievaddaļa.
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Grozījums Nr. 329
Julie Girling

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – apakšvirsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Citi svītrots

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu VI pielikumam — ievaddaļa. 

Grozījums Nr. 330
Julie Girling

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11Svina sakausējumi kā supravadītājs un 
siltumvadītājs magnētiskās rezonanses 
attēlu iegūšanas ierīcē (MRI)

Svina sakausējumi kā supravadītājs un 
siltumvadītājs magnētiskās rezonanses 
attēlu iegūšanas ierīcē (MRI) un 
magnetoencefalogrāfijas ierīcē (MEG)

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu VI pielikumam — ievaddaļa. 

Grozījums Nr. 331
Chris Davies

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11Svina sakausējumi kā supravadītājs un 
siltumvadītājs magnētiskās rezonanses 
attēlu iegūšanas ierīcē (MRI)

11 Svina sakausējumi kā supravadītājs un 
siltumvadītājs magnētiskās rezonanses 
attēlu iegūšanas ierīcē (MRI) un 
magnetoencefalogrāfijas ierīcē (MEG)
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Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu VI pielikumam — ievaddaļa.

Grozījums Nr. 332
Julie Girling

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 17. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17Svins lodalvu sastāvā portatīvos, 
ārkārtas gadījumiem paredzētajos 
defibrillatoros

17 Svins lodalvu sastāvā 

– II klases portatīvos defibrillatoros
– II klases pacientu nēsātās ierīcēs, 
portatīvās ultraskaņas iekārtās un 
portatīvās pacientu uzraudzības iekārtās 

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu VI pielikumam — ievaddaļa.

Grozījums Nr. 333
Chris Davies

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 17. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17 Svins lodalvu sastāvā portatīvos, 
ārkārtas gadījumiem paredzētajos 
defibrillatoros

17 Svins lodalvu sastāvā

– II klases portatīvos defibrillatoros
– II klases pacientu nēsātās ierīcēs, 
portatīvās ultraskaņas iekārtās un 
portatīvās pacientu uzraudzības iekārtās 

Or. en
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Pamatojums

Skatīt pamatojumu VI pielikumam — ievaddaļa.

Grozījums Nr. 334
Chris Davies

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 20.a līdz 20.w punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20.a Svins lodmetālos un tādu 
kodolmagnētiskās rezonanses caurskates 
un magnetoencefalogrāfijas iekārtu 
detaļu savienojumos un kontaktu slēdžos, 
kuras darbojas temperatūrā, kas zemāka 
par -50◦C
20.b Svins kodolmagnētiskās rezonanses 
caurskates un magnetoencefalogrāfijas 
iekārtu nemagnētisko detaļu savienojumu 
pārklājumos un lodmetālos, kurus 
izmanto, lai savienotu šīs nemagnētiskās 
detaļas
20.c Svins lodmetālos un tādu detaļu 
savienojumu pārklājumos, kuras izmanto, 
komplektējot iespiedshēmas plates 
medicīnas ierīcēm, tostarp BGA, CSP, 
QFN, un tamlīdzīgām ierīcēm un attēlu  
veidošanai paredzētām medicīnas ierīcēm, 
tostarp CT, PET, SPECT, MEG, MRI, un 
molekulāro attēlu veidošanai paredzētām 
medicīnas ierīcēm, kā arī staru un 
hadronu terapijas ierīcēm 
20.d Svins lodmetālos, kuru izmanto, lai 
komplektētu  iespiedshēmas plates, kuras 
izmanto, lai uzstādītu pusvadītāju digitālo 
matricu detektorus, piemēram, kadmija 
cinka telurīda un pin-grid matricu 
digitālo rentgena staru detektorus
20.e Svins un sešvērtīgais hroms detaļās, 
kuras izstrādātas tieši tām rūpniecības 
nozarēm, kas neietilpst RoHS direktīvas 
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darbības jomā, un kuras izmanto kā 
detaļas medicīnas ierīcēs
20.f Svins kā sausā smērviela vara un 
alumīnija sakausējumos, kas paredzēti 
vietām, kuras ir pakļautas jonizējošajam 
starojumam
20.g Svins hermētiskās attēla 
pastiprinātāju vakkuumblīvēs
20.h Sešvērtīgais hroms in situ sārma 
dozatoros
20.i Kadmijs attēla pastiprinātāja izvades 
fosfora ekrānos
20.j Svina acetāta marķieris izmantošanai 
stereotakses galvas rāmjos, ko izmanto, 
veicot kompjūtertomogrāfiju un 
kodolmagnētiskās rezonanses caurskati 
20.k Svins un sešvērtīgais hroms lietotu 
rentgenlampu detaļās, kas ir laistas tirgū 
pirms 2014. gada 1. janvāra un atkārtoti 
izmantotas jaunās rentgenlampās no 
2014. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 
31. decembrim
20.l Dzīvsudrabs taisnas formas 
dienasgaismas lampās, kas paredzētas 
īpašiem mērķiem
20.m Svins katoda staru lampas stiklā, 
elektroniskās detaļās un luminiscences 
spuldzēs
20.n Svins kā leģētājs elements tēraudā, 
kas satur līdz 0,35 % svina masas, 
alumīnijā, kas satur līdz 0,4 % svina 
masas, un tāda vara sakausējuma veidā, 
kas satur līdz 4 % svina masas
20.o
– svins lodmetālos, kam raksturīga 

augsta kušanas temperatūra (t.i., leģēta 
svina sakausējumi, kas satur svinu 85 % 
masas vai vairāk),
– svins lodmetālos serveriem, uzkrāšanas 
un datu masīvu atmiņas sistēmām, tīkla 
infrastruktūras komutācijas, 
signalizācijas un pārraides iekārtām, kā 
arī tīkla pārvaldībai telekomunikāciju 
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jomā,
– svins elektronikas keramiskās daļās 

(piemēram, pjezoelektroniskās ierīcēs) 
20p. Kadmijs un tā ķīmiskie savienojumi 
elektrības kontaktos, kā arī pārklāšana ar 
kadmiju, izņemot tādai izmantošanai, kas 
aizliegta saskaņā ar Direktīvu 
91/338/EEK, ar ko groza 
Direktīvu 76/769/EEK 
20.q Svins, ko izmanto kontaktsaderīgu 
savienotāju sistēmās 
20.r Svins un kadmijs optiskajā stiklā un 
stikla filtros 
20.s Svins lodmetālos, kas satur vairāk 
nekā divus elementus, tādiem 
kontaktkājiņu un mikropocesoru pakotņu 
savienojumiem, kuros svina saturs ir 
vairāk nekā 80 % un mazāk nekā 85 % no 
svara
20.t Svins lodmetālos stabilu elektronisko 
sakaru izveidei starp pusvadītāja 
mikroshēmu un datu nesēju integrētajos 
Flip-Chip pakotnēs
20.u Svins savienotājspaiļu nelielu detaļu 
pārklājumos, izņemot savienotājus ar soli 
0,65 mm vai mazāku un ar NiFe svina 
skavu, un svins savienotājspaiļu nelielu 
detaļu pārklājumos, izņemot savienotājus 
ar soli 0,65 mm vai mazāku un ar vara 
svina skavu 
20.v Svins lodmetālos, ko izmanto, lai pie 
mašīnām pielodētu dobus diskveida un 
plakanas matricas keramikas daudzslāņu 
kondensatorus
20w. Svina oksīds stiklkeramikas 
lodēšanas materiālos, kurus izmanto 
argona un kriptona lāzera spuldžu 
montāžā

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu VI pielikumam — ievaddaļa.
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Grozījums Nr. 335
Julie Girling

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 20.a līdz 20.j punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20.a Svins lodmetālos un tādu 
kodolmagnētiskās rezonanses caurskates 
un magnetoencefalogrāfijas iekārtu 
detaļu savienojumos un kontaktu slēdžos, 
kuras darbojas temperatūrā, kas zemāka 
par -50◦C
22.b Svins kodolmagnētiskās rezonanses 
caurskates un magnetoencefalogrāfijas 
iekārtu nemagnētisko detaļu savienojumu 
pārklājumos un lodmetālos, kurus 
izmanto, lai savienotu šīs nemagnētiskās 
detaļas
20.c Svins lodmetālos, kuru izmanto, lai 
komplektētu  iespiedshēmas plates, kuras 
izmanto, lai uzstādītu pusvadītāju digitālo 
matricu detektorus, piemēram, kadmija 
cinka telurīda un pin-grid matricu 
digitālo rentgena staru detektorus
20.d Svins un sešvērtīgais hroms detaļās, 
kuras izstrādātas tieši tām rūpniecības 
nozarēm, kas neietilpst RoHS direktīvas 
darbības jomā, un kuras izmanto kā 
detaļas medicīnas ierīcēs
20.e Svins kā sausā smērviela vara un 
alumīnija sakausējumos, kas paredzēti 
vietām, kuras ir pakļautas jonizējošajam 
starojumam
20.f Svins hermētiskās attēla 
pastiprinātāju vakkuumblīvēs
20.g Sešvērtīgais hroms in situ sārma 
dozatoros
20.h Kadmijs attēla pastiprinātāja izvades 
fosfora ekrānā
20.i Svina acetāta marķieris izmantošanai 
stereotakses galvas rāmjos, ko izmanto, 
veicot kompjūtertomogrāfiju un 
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kodolmagnētiskās rezonanses caurskati 
20.j Svins un sešvērtīgais hroms lietotu 
rentgenlampu detaļās, kas ir laistas tirgū 
pirms 2014. gada 1. janvāra un atkārtoti 
izmantotas jaunās rentgenlampās no2014. 
gada 1. janvāra līdz 2019. gada 
31. decembrim  

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu VI pielikumam — ievaddaļa.

Grozījums Nr. 336
Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums
VIa pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

VIa pielikums
Izmantošanas veidi, kam nepiemēro 
4. panta 1. punktā minēto aizliegumu 
attiecībā uz 11. kategoriju
1. Kadmijs plānslāņa fotogalvaniskajos 
paneļos uz kadmija telurīda bāzes

Or. de

Pamatojums

Ja darbības joma ir atvērta, tad no  šīs direktīvas darbības jomas ir jāizslēdz fotogalvaniskie 
moduļi.  Fotogalvanisko paneļu ražošanā izmantotajam kadmija telurīdam nav iedarbīga 
aizstājēja. Fotogalvaniskās rūpniecības nozarei ir raksturīgi jauninājumi. Ir nepieciešama 
paredzamība attiecībā uz turpmāko plānošanu, lai nodrošinātu šādu jauninājumu turpmāko 
attīstību, jo tie ievērojami uzlabo vides aizsardzību, darba vietu radīšanu un ekonomikas 
attīstību. Pagaidu atbrīvojumi no darbības jomas neatbilst šim nosacījumam.
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Grozījums Nr. 337
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
VIa pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

VIa pielikums
Izmantošanas veidi, kam nepiemēro 
4. panta 1. punktā minēto aizliegumu 
attiecībā uz 11. kategoriju
Ja nav noteikts citādi, šajā pielikumā 
minētie izmantošanas veidi ir atļauti, 
kamēr nav pagājuši 4 gadi pēc datuma, 
kas minēts 2. panta 1a. punktā.

Or. de

Pamatojums

Kadmijs nopietni apdraud cilvēkus un vidi. Ir steidzami jāpārtrauc tā izmantošana 
galvaniskajos moduļos.   Ir jābūt iespējai piešķirt izmantošanas veidiem pagaidu atbrīvojuma 
statusu no šīs direktīvas darbības jomas. Ņemot vērā pašreizējo stāvokli ar savāktajiem 
datiem, referenta lēmums piešķirt atbrīvojuma statusu kadmijam fotogalvaniskajos moduļos 
tiek noraidīts. 

Grozījums Nr. 338
Jill Evans

Direktīvas priekšlikums
VIb pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

VIb pielikums
Pieteikums atbrīvojuma no 4. panta 
1.punkta saņemšanai vai šāda 
atbrīvojuma atjaunošanai
Pieteikumu var iesniegt ražotājs, ražotāja 
pilnvarots pārstāvis vai jebkurš piegādes 
ķēdes dalībnieks, un tajā iekļauj vismaz 
šādas ziņas: 
a) pieteikuma iesniedzēja nosaukums 
(vārds) un kontaktinformācija;
b) informācija par materiālu vai detaļu un 
konkrētu vielas pielietojumu šajā 
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materiālā vai detaļā, kuriem ir pieprasīts 
atbrīvojums, un to precīzi raksturlielumi
c) pārbaudāms pamatojums atbrīvojuma 
piešķiršanai ar visām nepieciešamajām 
atsaucēm, pamatojoties uz 5. pantā 
dotajiem nosacījumiem
d) iespējamo alternatīvo vielu, materiālu 
vai konstrukciju analīze, pamatojoties uz 
aprites ciklu, tostarp informāciju un 
speciālistu veiktiem salīdzinošiem 
pētījumiem, ja tādi pieejami, un 
pieteikuma iesniedzēja veikto pētniecības 
un attīstības darbību;
e) analīze par to, cik pieejamas ir 
d) punktā aprakstītās alternatīvas;
f) Regulas (EK) Nr. 1907/2006 minētais 
aizstāšanas plāns, tostarp pieteikuma 
iesniedzēja ierosināto darbību grafiks; 
g) ja nepieciešams, norāde par 
informāciju, kura būtu jāuzskata par 
īpašumtiesību informāciju, ietverot 
pārbaudāmu pamatojumu;
h) precīzs un skaidrs priekšlikums 
atbrīvojuma formulējumam; 
i) pieteikuma kopsavilkums;

Or. en

Pamatojums

Šī grozījuma pamatā ir ļoti līdzīgs grozījums, kas tiek apspriests Padomē. Turklāt Padomē 
apspriestajā redakcijā šajā grozījumā  ir izteikta prasība a) sniegt pārbaudāmu pamatojumu, 
kurā dotas visas nepieciešamās atsauces, b) pārbaudīt pieejamās alternatīvas un c) jebkurā 
gadījumā, sagatavot rezerves plānu. 

Grozījums Nr. 339
Bogusław Sonik

Direktīvas priekšlikums
VII pielikums – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ja piemērojams, paziņotā struktūra… 
(nosaukums, numurs)… ir veikusi … 
(darbības apraksts)… un izsniegusi 

svītrots
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sertifikātu: …

Or. pl

Pamatojums

Šis apakšpunkts nav nepieciešams, jo nav saskaņotu standartu, pēc kuriem paziņotā struktūra 
varētu pārbaudīt atbilstību. 


