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Amendment 197
Chris Davies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Jeżeli istnieje niemożliwe do 
zaakceptowania zagrożenie dla zdrowia 
ludzi lub środowiska wynikające ze 
stosowania substancji, w szczególności 
substancji wymienionych w załączniku 
III, któremu to zagrożeniu należy 
zapobiegać na poziomie Wspólnoty, należy 
dokonać przeglądu wykazu zabronionych 
substancji zawartego w załączniku IV 
zgodnie z metodyką opartą na procedurze 
ustanowionej w art. 69–72 rozporządzenia 
(WE) nr 1907/2006.

7. Komisja dokonuje zmiany wykazu 
zabronionych substancji zawartego w 
załączniku IV, jeśli stwierdza się, że 
obecność danej substancji w WEEE 
stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi lub 
dla środowiska naturalnego z uwagi na jej 
niebezpieczne właściwości, które nie są 
właściwie kontrolowanie i którymi należy 
się zająć w całej Unii. 

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 18 ust. 2.

Ocena substancji stosowana do przyszłych 
ograniczeń, jak i wyłączeń przyznawanych 
na mocy niniejszej dyrektywy: 
- opiera się na solidnych podstawach 
naukowych;
- obejmuje skutki substancji 
alternatywnych; oraz 

- uwzględnia:

a) aspekty społeczno-ekonomiczne; oraz

b) dostępność i niezawodność 
 substancji alternatywnych.

Metodyka dokonywania oceny ograniczeń 
i wyłączeń dotyczących substancji 
uwzględnia pozytywne i negatywne skutki 
dla zdrowia ludzi i bezpieczeństwa 
substancji i ich ewentualnych alternatyw, 
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związane z: 

- wszystkimi istotnymi etapami życia, w 
tym końcowymi etapami życia 
przewidującymi ponowne wykorzystanie, 
recykling i przetwarzanie WEEE;

- niekontrolowanym i rozproszonym 
uwalnianiem do środowiska; oraz

- narażeniem pracowników i środowiska 
naturalnego na te substancje.

Uwzględnienie nowych substancji w 
wykazie zawartym w załączniku IV jest 
rozważane po przedłożeniu dokumentacji 
przez Komisję lub państwo członkowskie 
oraz po zasięgnięciu opinii: 

- Komitetu ustanowionego na mocy art. 18 
dyrektywy 2006/12/WE;

- Komitetu ds. Oceny Ryzyka Europejskiej 
Agencji Chemikaliów ustanowionego na 
mocy rozporządzenia nr 1907/2006;

- zainteresowanych stron, w tym 
podmiotów gospodarczych, podmiotów 
zajmujących się recyklingiem, podmiotów 
zajmujących się przetwarzaniem, 
organizacji środowiskowych oraz 
stowarzyszeń pracowniczych i 
konsumenckich.

W dokumentacji tej zawarte jest 
odniesienie do wszystkich raportów 
bezpieczeństwa chemicznego lub ocen 
ryzyka przedłożonych na mocy 
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 oraz 
do wszystkich odnośnych ocen ryzyka 
przedłożonych dla celów innych unijnych 
rozporządzeń lub dyrektyw.

Or. en

Uzasadnienie

Przyszłe ograniczenia lub wyłączenia dotyczące substancji, określane na mocy dyrektywy 
RoHS, muszą opierać się na kompleksowej ocenie, uwzględniającej przede wszystkim 
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najnowsze dowody naukowe.  Poprawka ta ma na celu dopilnowanie, aby kryteria i 
procedura procesu oceny były jasne i jednoznaczne.

Poprawka 198
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Jeżeli istnieje niemożliwe do 
zaakceptowania zagrożenie dla zdrowia 
ludzi lub środowiska wynikające ze 
stosowania substancji, w szczególności 
substancji wymienionych w załączniku 
III, któremu to zagrożeniu należy 
zapobiegać na poziomie Wspólnoty, należy 
dokonać przeglądu wykazu zabronionych 
substancji zawartego w załączniku IV 
zgodnie z metodyką opartą na procedurze 
ustanowionej w art. 69-72 rozporządzenia 
(WE) nr 1907/2006. Środki te, mające na 
celu zmianę elementów innych niż istotne 
niniejszej dyrektywy, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 18 ust. 2.

7. Komisja, kierując się zasadą 
ostrożności, dokonuje przeglądu i 
modyfikacji wykazu zabronionych 
substancji zawartego w załączniku IV, 
jeżeli zostanie uznane, że substancja 
znajdująca się w EEE lub w odpadach 
pochodzących z EEE ma szkodliwy wpływ 
na przyjazny dla środowiska odzysk i 
unieszkodliwianie zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego bądź 
negatywnie wpływa na zdrowie ludzi lub 
środowisko podczas użytkowania EEE lub 
przetwarzania jego odpadów. W związku z 
tym Komisja przyjmuje metodę służącą 
zbadaniu i zmodyfikowaniu załącznika IV 
ze szczególnym uwzględnieniem tego, czy 
substancja:
a) mogłaby mieć negatywny wpływ na 
możliwości przygotowania się do 
ponownego wykorzystania EEE lub do 
recyklingu materiałów pochodzących ze 
zużytego EEE; 
b) mogłaby doprowadzić do 
niekontrolowanego lub rozproszonego 
uwolnienia do środowiska takich 
substancji lub niebezpiecznych 
pozostałości albo produktów degradacji w 
czasie przygotowania do ponownego 
wykorzystania, recyklingu lub innego 
przetwarzania materiałów pochodzących 
ze zużytego EEE;
c) mogłaby doprowadzić do 
niedopuszczalnego narażenia 
pracowników biorących udział w 
zbieraniu lub przetwarzaniu zużytego 
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EEE.
Taka metoda wymaga zapewnienia 
spójności z innym prawodawstwem 
dotyczącym substancji chemicznych, w 
szczególności z rozporządzeniem (EC) nr 
1907/2006 (REACH), i oparta jest na 
wiedzy pozyskanej w trakcie stosowania 
tego prawodawstwa oraz rozpoznawania 
zaleceń i rekomendacji ECHA w ramach 
listy substancji wysokiego ryzyka.  
Dopisanie substancji zakazanych do 
załącznika IV rozważone zostanie z 
inicjatywy Komisji lub po złożeniu 
wniosku przez państwa członkowskie.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 18 ust. 2.

Or. pl

Uzasadnienie

Komisja Europejska przygotowując propozycje zmian do załącznika nr IV, jako 
najistotniejszego w tej dyrektywie, powinna mieć szczegółowe wytyczne. Wytyczne zostały tak 
dobrane, aby w pierwszej kolejności uwzględniały braki wynikające z legislacji 1907/2006 
REACH w ocenie substancji – czyli fazę odpadów z SiEE, biorąc pod uwagę ponowne 
wykorzystanie, recycling niekontrolowane uwolnienie do środowiska.  Komisja proponując 
nowe substancje do włączenia do dyrektywy, miałaby również polegać na zaleceniach ECHA 
w stosunku do listy substancji wysokiego ryzyka.

Poprawka 199
Sergio Berlato

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Jeżeli istnieje niemożliwe do 
zaakceptowania zagrożenie dla zdrowia 
ludzi lub środowiska wynikające ze 
stosowania substancji, w szczególności 
substancji wymienionych w załączniku 
III, któremu to zagrożeniu należy 

7. Jeżeli istnieje niemożliwe do 
zaakceptowania zagrożenie dla zdrowia 
ludzi lub środowiska powodowane przez 
daną substancję podczas recyklingu, 
odzysku lub unieszkodliwiania sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, Komisja 
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zapobiegać na poziomie Wspólnoty, należy 
dokonać przeglądu wykazu zabronionych 
substancji zawartego w załączniku IV 
zgodnie z metodyką opartą na procedurze 
ustanowionej w art. 69–72 rozporządzenia 
(WE) nr 1907/2006. Środki te, mające na 
celu zmianę elementów innych niż istotne 
niniejszej dyrektywy, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 18 ust. 2.

– uwzględniając należycie opinię 
Komitetu ds. Oceny Ryzyka Europejskiej 
Agencji Chemikaliów (ECHA) – może 
dokonać przeglądu wykazu zabronionych 
substancji zawartego w załączniku IV w 
oparciu o metodykę, obejmującą poniższe 
kryteria:

a) dowody potwierdzające, że obecne 
środki nie są wystarczające, aby 
odpowiednio kontrolować ryzyko 
powodowane przez daną substancję 
obecną w zużytym sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym;
b) informacje dotyczące ryzyka dla 
zdrowia ludzi i środowiska naturalnego 
związanego z wytwarzaniem, 
wykorzystywaniem i unieszkodliwianiem 
substancji alternatywnych;
c) porównawczą ocenę danej substancji i 
proponowanych substancji 
alternatywnych;
d) uzasadnienie konieczności podjęcia 
działania w całej Unii oraz tego, że 
wprowadzenie ograniczenia jest 
najbardziej odpowiednim środkiem, 
uwzględniając jego skuteczność, 
praktyczność i możliwość monitorowania; 
oraz
e) stopień, w jakim korzyści dla 
bezpieczeństwa konsumentów 
przewyższają ryzyko powodowane przez 
daną substancję w zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym.
Komisja stosuje tę samą metodykę z 
uwzględnieniem niezbędnych zmian w 
celu usunięcia danej substancji z wykazu 
zabronionych substancji zawartego w 
załączniku IV.
Przed dokonaniem zmian w załączniku IV 
Komisja zasięga między innymi opinii 
producentów substancji 
wykorzystywanych w sprzęcie 
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elektrycznym i elektronicznym, 
producentów sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, podmiotów zajmujących 
się recyklingiem takiego sprzętu, 
operatorów zakładów utylizacji odpadów, 
organizacji środowiskowych oraz 
stowarzyszeń konsumenckich. Komisja na 
swojej stronie internetowej udostępnia 
opinii publicznej wszystkie tego rodzaju 
propozycje i uzasadnienia oraz umożliwia 
wszystkim zainteresowanym stronom 
przedstawianie uwag. Komisja uwzględnia 
uzyskane opinie i przekazuje je 
Komitetowi, o którym mowa w art. 18. 
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 18 ust. 2.

Or. it

Uzasadnienie

Poprzez tę poprawkę prawodawca określa jasne polityczne wytyczne dla Komisji w celu 
opracowania metodyki dokonywania przeglądu załącznika IV. Metodyka ta powinna opierać 
się na ocenie ryzyka i powinna uwzględniać konkretne dowody dotyczące zarówno substancji 
uwzględnionych w załączniku IV, jak i ich substancji alternatywnych. 

Poprawka 200
Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Jeżeli istnieje niemożliwe do 
zaakceptowania zagrożenie dla zdrowia 
ludzi lub środowiska wynikające ze 
stosowania substancji, w szczególności 
substancji wymienionych w załączniku 
III, któremu to zagrożeniu należy 
zapobiegać na poziomie Wspólnoty, należy 
dokonać przeglądu wykazu zabronionych 

7. Jeżeli istnieje niemożliwe do 
zaakceptowania zagrożenie dla zdrowia 
ludzi lub środowiska powodowane przez 
daną substancję podczas recyklingu, 
odzysku lub unieszkodliwiania zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
Komisja – uwzględniając opinię Komitetu 
ds. Oceny Ryzyka i Komitetu ds. Analiz 
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substancji zawartego w załączniku IV
zgodnie
z metodyką opartą na procedurze 
ustanowionej w art. 69–72 rozporządzenia 
(WE) nr 1907/2006. Środki te, mające na 
celu zmianę elementów innych niż istotne 
niniejszej dyrektywy, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 18 ust. 2.

Społeczno-Ekonomicznych Europejskiej 
Agencji Chemikaliów – może dokonać 
przeglądu wykazu zabronionych substancji 
zawartego w załączniku IV w oparciu o 
metodykę, obejmującą wszystkie z 
poniższych kryteriów:

1. dowody potwierdzające, że obecne 
środki nie są wystarczające, aby 
odpowiednio kontrolować ryzyko 
powodowane przez daną substancję 
obecną w zużytym sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym;
2. informacje dotyczące ryzyka dla 
zdrowia ludzi i środowiska naturalnego 
związanego z wytwarzaniem, 
wykorzystywaniem i unieszkodliwianiem 
substancji alternatywnych;
3. porównawczą ocenę danej substancji i 
proponowanej substancji 
alternatywnej/proponowanych substancji 
alternatywnych;
4. uzasadnienie konieczności podjęcia 
działania w całej Unii oraz tego, że 
wprowadzenie ograniczenia jest 
najbardziej odpowiednim środkiem, 
uwzględniając jego skuteczność, 
praktyczność i możliwość monitorowania; 
oraz 
5. stopień, w jakim korzyści dla 
bezpieczeństwa konsumentów 
przewyższają ryzyko powodowane przez 
daną substancję w zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym.
Komisja stosuje tę samą metodykę z 
uwzględnieniem niezbędnych zmian w 
celu usunięcia danej substancji z wykazu 
zabronionych substancji zawartego w 
załączniku IV. Przed dokonaniem zmian 
w załączniku IV Komisja zasięga między 
innymi opinii producentów substancji 
wykorzystywanych w sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym, 
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producentów sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, podmiotów zajmujących 
się recyklingiem, podmiotów zajmujących 
się przetwarzaniem, organizacji 
środowiskowych oraz stowarzyszeń 
pracowniczych i konsumenckich. Komisja 
na swojej stronie internetowej udostępnia 
opinii publicznej wszystkie tego rodzaju 
propozycje i uzasadnienia oraz umożliwia 
wszystkim zainteresowanym stronom 
przedstawianie uwag. Komisja uwzględnia 
uzyskane opinie i przekazuje je 
Komitetowi, o którym mowa w art. 18.  
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 18 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Poprzez tę poprawkę prawodawca określa jasne polityczne wytyczne dla Komisji w celu 
opracowania metodyki dokonywania przeglądu załącznika IV. Metodyka ta powinna opierać 
się na ocenie ryzyka i powinna uwzględniać konkretne dowody dotyczące zarówno substancji, 
którą proponuje się umieścić w załączniku IV, jak i jej substancji alternatywnych.

Poprawka 201
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Jeżeli istnieje niemożliwe do 
zaakceptowania zagrożenie dla zdrowia 
ludzi lub środowiska wynikające ze 
stosowania substancji, w szczególności 
substancji wymienionych w załączniku III, 
któremu to zagrożeniu należy zapobiegać 
na poziomie Wspólnoty, należy dokonać 
przeglądu wykazu zabronionych substancji 
zawartego w załączniku IV zgodnie z 
metodyką opartą na procedurze 

7. Jeżeli istnieje niemożliwe do 
zaakceptowania zagrożenie dla zdrowia 
ludzi lub środowiska wynikające ze 
stosowania substancji, w szczególności 
substancji wymienionych w załączniku III, 
któremu to zagrożeniu należy zapobiegać 
na poziomie Wspólnoty, należy dokonać 
przeglądu wykazu zabronionych substancji 
zawartego w załączniku IV zgodnie z 
metodyką ustanowioną w art. 69–72 
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ustanowionej w art. 69–72 rozporządzenia 
(WE) nr 1907/2006. Środki te, mające na 
celu zmianę elementów innych niż istotne 
niniejszej dyrektywy, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 
18 ust. 2.

rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

Metodyka oceny substancji ustanowiona 
dla celów niniejszej dyrektywy opiera się 
przede wszystkim na solidnych 
podstawach naukowych, 
reprezentatywnych i wiarygodnych 
danych oraz wszystkich odnośnych 
raportach bezpieczeństwa chemicznego 
lub ocenach ryzyka przedłożonych na 
mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006. 
Metodyka ta obejmuje m.in. ocenę 
skutków substancji alternatywnych, a 
także uwzględnia:

a) skutki społeczno-ekonomiczne;

b) dostępność i niezawodność substancji 
alternatywnych;

c) pozytywne i negatywne skutki dla 
zdrowia ludzi i bezpieczeństwa substancji i 
ich ewentualnych alternatyw, związane z: 

- wszystkimi istotnymi etapami życia, w 
tym końcowymi etapami życia 
przewidującymi ponowne wykorzystanie, 
recykling i przetwarzanie WEEE;

- niekontrolowanym i rozproszonym 
uwalnianiem do środowiska; oraz

- narażeniem pracowników i środowiska 
naturalnego na te substancje.

W celu przyczyniania się do wysokiego 
poziomu ochrony zdrowia ludzi i 
środowiska naturalnego metodyka ta jest 
spójna z innymi aktami prawodawczymi 
dotyczącymi substancji chemicznych, w 
szczególności z rozporządzeniem (WE) nr 
1907/2006 (REACH), jak i z wiedzą 
nabytą w trakcie stosowania tego 
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prawodawstwa.

Or. en

Uzasadnienie

W celu uniknięcia negatywnych skutków dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi ważne 
jest, aby wcześniej ocenić konsekwencje stopniowego wycofywania. Rozporządzenie REACH 
określa metodykę nakładania ograniczeń na substancje, która powinna również mieć 
zastosowanie w przypadku dyrektywy RoHS. Poprawka ta podkreśla szczególne aspekty, które 
muszą zostać poddane ocenie przed podjęciem decyzji dotyczącej zmiany załącznika IV do 
dyrektywy RoHS. Określa ona również konkretną wartość dyrektywy RoHS, która będzie kłaść 
dodatkowy nacisk na fazę odpadu EEE. Należy dopilnować, aby substancje alternatywne nie 
miały nieprzewidzianych negatywnych skutków.

Poprawka 202
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Jeżeli istnieje niemożliwe do 
zaakceptowania zagrożenie dla zdrowia 
ludzi lub środowiska wynikające ze 
stosowania substancji, w szczególności 
substancji wymienionych w załączniku III, 
któremu to zagrożeniu należy zapobiegać 
na poziomie Wspólnoty, należy dokonać 
przeglądu wykazu zabronionych substancji 
zawartego w załączniku IV zgodnie z 
metodyką opartą na procedurze 
ustanowionej w art. 69-72 rozporządzenia 
(WE) nr 1907/2006. Środki te, mające na 
celu zmianę elementów innych niż istotne 
niniejszej dyrektywy, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 
18 ust. 2.

7. Jeżeli istnieje niemożliwe do 
zaakceptowania zagrożenie dla zdrowia 
ludzi lub środowiska wynikające ze 
stosowania substancji, w szczególności 
substancji wymienionych w załączniku III, 
któremu to zagrożeniu należy zapobiegać 
na poziomie Wspólnoty, należy dokonać 
przeglądu wykazu zabronionych substancji 
zawartego w załączniku IV zgodnie z 
metodyką opartą na procedurze 
ustanowionej w art. 69-72 rozporządzenia 
(WE) nr 1907/2006.
Ocena substancji stosowana do przyszłych 
ograniczeń, jak i wyłączeń przyznawanych 
na mocy niniejszej dyrektywy:

- opiera się na solidnych podstawach 
naukowych;
- obejmuje skutki substancji 
alternatywnych; oraz
- uwzględnia:
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a) aspekty społeczno-ekonomiczne,
b) dostępność i niezawodność substancji 
alternatywnych.
Metodyka dokonywania oceny ograniczeń 
i wykluczeń dotyczących substancji 
uwzględnia w szczególności pozytywne i 
negatywne skutki dla zdrowia ludzi i 
bezpieczeństwa substancji i ich 
ewentualnych alternatyw związane z:
- wszystkimi istotnymi etapami życia, w 
tym końcowymi etapami życia 
przewidującymi ponowne wykorzystanie, 
recykling i przetwarzanie WEEE;
- niekontrolowanym i rozproszonym 
uwalnianiem do środowiska;
- narażeniem pracowników i środowiska 
naturalnego na te substancje.
Taka metodyka zapewnia w największym 
możliwym stopniu spójność z innymi 
aktami prawodawczymi dotyczącymi 
substancji chemicznych, w szczególności z 
rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 
(REACH), jak i z wiedzą nabytą w trakcie 
stosowania tego prawodawstwa. W 
szczególności należy zawrzeć odniesienie 
do wszystkich istotnych przedłożonych 
raportów bezpieczeństwa chemicznego lub 
ocen ryzyka.

Or. en

Uzasadnienie

Kryteria stosowane w ramach tego procesu oceny muszą być jak najbardziej dokładne i 
jednoznaczne, aby zapewnić, że dodatkowe ograniczenia dotyczące substancji wprowadzane 
w przyszłości będą odpowiednio uzasadnione.

Poprawka 203
Julie Girling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Jeżeli istnieje niemożliwe do 7. Jeżeli istnieje niemożliwe do
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zaakceptowania zagrożenie dla zdrowia 
ludzi lub środowiska wynikające ze 
stosowania substancji, w szczególności 
substancji wymienionych w załączniku III, 
któremu to zagrożeniu należy zapobiegać 
na poziomie Wspólnoty, należy dokonać 
przeglądu wykazu zabronionych substancji 
zawartego w załączniku IV zgodnie z 
metodyką opartą na procedurze
ustanowionej w art. 69–72 rozporządzenia 
(WE) nr 1907/2006. 

zaakceptowania zagrożenie dla zdrowia 
ludzi lub środowiska wynikające ze 
stosowania substancji, w szczególności 
substancji wymienionych w załączniku III, 
któremu to zagrożeniu należy zapobiegać 
na poziomie Wspólnoty, należy dokonać 
przeglądu wykazu zabronionych substancji 
zawartego w załączniku IV zgodnie z 
metodyką opartą na procedurze 
ustanowionej w art. 69-72 rozporządzenia 
(WE) nr 1907/2006.

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 18 ust. 2.

Ocena substancji stosowana do przyszłych 
ograniczeń, jak i wyłączeń przyznawanych 
na mocy niniejszej dyrektywy:

- opiera się na solidnych podstawach 
naukowych;
- obejmuje skutki substancji 
alternatywnych;
- uwzględnia:
a) aspekty społeczno-ekonomiczne;
b) dostępność i niezawodność substancji 
alternatywnych.
Metodyka dokonywania oceny ograniczeń 
i wykluczeń dotyczących substancji 
uwzględnia w szczególności pozytywne i 
negatywne skutki dla zdrowia ludzi i 
bezpieczeństwa substancji i ich 
ewentualnych alternatyw związane z:
- wszystkimi istotnymi etapami życia, w 
tym końcowymi etapami życia 
przewidującymi ponowne wykorzystanie, 
recykling i przetwarzanie WEEE;
- niekontrolowanym i rozproszonym 
uwalnianiem do środowiska;
- narażeniem pracowników i środowiska 
naturalnego na te substancje.
Taka metodyka zapewnia w największym 
możliwym stopniu spójność z innymi 
aktami prawodawczymi dotyczącymi 
substancji chemicznych, w szczególności z 
rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 
(REACH), jak i z wiedzą nabytą w trakcie 
stosowania tego prawodawstwa. W 
szczególności należy zawrzeć odniesienie 
do wszystkich istotnych przedłożonych 
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raportów bezpieczeństwa chemicznego lub 
ocen ryzyka. 

Or. en

Uzasadnienie

Przyszłe ograniczenia lub wyłączenia dotyczące substancji, określane na mocy dyrektywy 
RoHS, muszą opierać się na ocenie naukowej. Kryteria, które mają być stosowane w ramach 
tego procesu oceny, muszą być jak najbardziej dokładne i jednoznaczne, aby zapewnić, że 
dodatkowe ograniczenia dotyczące substancji wprowadzane w przyszłości będą odpowiednio 
uzasadnione. Należy dopilnować, aby substancje alternatywne nie miały nieprzewidzianych 
negatywnych skutków.

Poprawka 204
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Jeżeli istnieje niemożliwe do 
zaakceptowania zagrożenie dla zdrowia 
ludzi lub środowiska wynikające ze 
stosowania substancji, w szczególności 
substancji wymienionych w załączniku III, 
któremu to zagrożeniu należy zapobiegać 
na poziomie Wspólnoty, należy dokonać 
przeglądu wykazu zabronionych substancji 
zawartego w załączniku IV zgodnie z 
metodyką opartą na procedurze 
ustanowionej w art. 69–72 rozporządzenia 
(WE) nr 1907/2006. Środki te, mające na 
celu zmianę elementów innych niż istotne 
niniejszej dyrektywy, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 
18 ust. 2.

7. Jeżeli istnieje niemożliwe do 
zaakceptowania zagrożenie dla zdrowia 
ludzi lub środowiska wynikające ze 
stosowania substancji, w szczególności 
substancji wymienionych w załączniku III, 
któremu to zagrożeniu należy zapobiegać 
na poziomie Wspólnoty, należy dokonać 
przeglądu wykazu zabronionych substancji 
zawartego w załączniku IV zgodnie z 
procedurą ustanowioną w art. 69–73
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

Podstawowe znaczenie ma to, aby ocena 
tych substancji opierała się na 
reprezentatywnych i wiarygodnych 
danych naukowych określających ich 
obecne i wyobrażalne pozytywne i 
negatywne skutki. Metodyka ta musi m.in. 
obejmować ocenę skutków substancji 
alternatywnych (dostępność i 
wykonalność) oraz uwzględniać zarówno 
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środowiskowo-naukowe, jak i 
gospodarczo-społeczne aspekty całego 
cyklu życia danego produktu.
W celu przyczynienia się do wysokiego 
poziomu ochrony zdrowia ludzi i 
środowiska naturalnego metodyka ta jest 
spójna z rozporządzeniem (WE) nr 
1907/2006.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 18 ust. 2.

Or. fr

Uzasadnienie

Aby uniknąć szkodliwych skutków dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi, związanych z 
wprowadzeniem zakazu stosowania określonych substancji, ważne jest, aby z wyprzedzeniem 
ocenić konsekwencje takiego działania. W rozporządzeniu REACH określono procedurę 
ograniczania stosowania określonych substancji chemicznych, która jest istotna dla 
dyrektywy RoHS i musi odnosić się również do niej.

Poprawka 205
Åsa Westlund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Jeżeli istnieje niemożliwe do 
zaakceptowania zagrożenie dla zdrowia 
ludzi lub środowiska wynikające ze 
stosowania substancji, w szczególności 
substancji wymienionych w załączniku III, 
któremu to zagrożeniu należy zapobiegać 
na poziomie Wspólnoty, należy dokonać 
przeglądu wykazu zabronionych substancji 
zawartego w załączniku IV zgodnie z 
metodyką opartą na procedurze 
ustanowionej w art. 69–72 rozporządzenia 
(WE) nr 1907/2006. Środki te, mające na 
celu zmianę elementów innych niż istotne 
niniejszej dyrektywy, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 

7. Jeżeli istnieje zagrożenie dla zdrowia 
ludzi lub środowiska wynikające ze 
stosowania substancji, w szczególności 
substancji wymienionych w załączniku III, 
któremu to zagrożeniu należy zapobiegać 
na poziomie Wspólnoty, należy dokonać 
przeglądu wykazu zabronionych substancji 
zawartego w załączniku IV zgodnie z 
metodyką opartą na procedurze 
ustanowionej w art. 69–72 rozporządzenia 
(WE) nr 1907/2006. Środki te, mające na 
celu zmianę elementów innych niż istotne 
niniejszej dyrektywy, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
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z kontrolą, o której mowa w art. 18 ust. 2. z kontrolą, o której mowa w art. 18 ust. 2. 

Or. sv

Uzasadnienie

Sformułowanie „niemożliwe do zaakceptowania zagrożenie dla zdrowia ludzi lub 
środowiska” określa raczej wynik oceny, a nie jej punkt wyjściowy.

Poprawka 206
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 7 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W następstwie nowych zaleceń 
dotyczących uwzględnienia substancji w 
załączniku XIV do rozporządzenia (WE) 
nr 1907/2006, Komisja proponuje 
uwzględnienie tych substancji w 
załączniku III.

Or. en

Uzasadnienie

Priorytetowy przegląd załącznika III powinien być wyraźnie połączony z konkretnymi 
kryteriami opartymi na propozycjach i zaleceniach dotyczących uwzględnienia danej 
substancji w załączniku XIV do rozporządzenia nr 1907/2006.

Poprawka 207
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Przed dokonaniem zmian w 
załączniku IV, zasięga się opinii 
zainteresowanych stron, w szczególności 
producentów sprzętu elektrycznego i 
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elektronicznego, w tym MŚP, 
producentów substancji 
wykorzystywanych w sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym oraz 
organizacji środowiskowych i ochrony 
konsumentów.  
W tym celu należy stworzyć forum 
konsultacyjne. Komisja na swojej stronie 
internetowej udostępnia opinii publicznej 
wszystkie tego rodzaju propozycje i 
uzasadnienia oraz umożliwia wszystkim 
zainteresowanym stronom przedstawianie 
uwag.
Komisja publikuje wszystkie uzyskane 
uwagi i uwzględnia je w swoich 
działaniach.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 208
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Komisja przyjmuje szczegółowe 
przepisy dotyczące pobierania próbek, 
badania sprzętu elektronicznego i 
demonstrowania zgodności z 
maksymalnymi wartościami stężenia 
określonymi w art. 4 ust. 2, ze 
szczególnym uwzględnieniem możliwości 
MŚP.

Or. pl



AM\809039PL.doc 19/117 PE439.897v01-00

PL

Uzasadnienie

Dyrektywa, RoHS, nie zawiera odwołania do jakichkolwiek norm, przez co producentom 
bardzo trudno jest spełnić wymagania nadzorów rynków różnych państw członkowskich. 
Powoduje to wysokie koszty.  Przedstawienie przez Komisję dokumentu, będącego normą dla 
państw członkowskich jak należy sprawdzić zgodność z dyrektywą przyczyniłaby się do 
wyeliminowania nieuzasadnionych kosztów i wzajemnego uznawania przez organy nadzoru 
rezultatów badań.

Poprawka 209
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7b. Komisja utworzy normę określającą 
wzór deklaracji materiałowej dla 
materiałów, komponentów i części EEE.
Deklaracja materiałowa będzie zawierać 
dane o stężeniu regulowanych substancji 
w EEE, identyfikacje wystawcy deklaracji, 
wyjątki mające zastosowanie w 
komponencie lub części EEE oraz inne 
zdefiniowane przez Komisję pola.

Or. pl

Uzasadnienie

Koszty wykonania dokumentacji technicznej i potwierdzenia badań na zgodność z RoHS dla 
MSP są bardzo wysokie.  W żaden sposób obowiązki informacyjne w czasach kryzysu nie 
powinny nieść za sobą ogromnego obciążenia dla MŚP.  Dlatego proponuje się dokument 
zamienny, na podstawie którego MŚP może domniemywać zgodność z dyrektywą. Ważne jest, 
aby dokument był brany pod uwagę przez organy nadzoru w krajach członkowskich jako 
dokumentacja techniczna.
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Poprawka 210
Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu dostosowania załączników do 
postępu naukowo-technicznego Komisja 
przyjmuje następujące środki:

1. W celu dostosowania załączników V, VI 
i VIa do postępu naukowo-technicznego 
Komisja przyjmuje przy pomocy aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 18, 
następujące środki:

Or. en

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

Europejskiej).

Uzasadnienie

Komisji należy nadać jedynie prawo do decydowania o treści określonych załączników – tych, 
które odnoszą się do wyłączeń (załączniki V, VI i VIa).

Poprawka 211
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu dostosowania załączników do 
postępu naukowo-technicznego Komisja 
przyjmuje następujące środki:

1. W celu dostosowania załączników do 
postępu naukowo-technicznego i z 
uwzględnieniem kryteriów ustanowionych 
w art. 4 ust. 7, zwłaszcza w zakresie 
przyjaznego dla środowiska odzysku i 
unieszkodliwiania zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, Komisja 
przyjmuje następujące środki:

Or. pl

Uzasadnienie

Ta poprawka doprecyzowuje zadania komisji w ramach dostosowania załączników do 
postępu naukowo technicznego.  Zadaniem komisji jest świadome podejmowanie decyzji i 
ostrożność przy ich podejmowaniu, w szczególności w ramach procedury wyjątków, tak aby 
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nie nastąpił konflikt z legislacją REACH oraz zostały zachowane ambitne cele środowiskowe.

Poprawka 212
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wprowadza wszelkie niezbędne zmiany 
w załączniku III;

skreślona

Or. pl

Uzasadnienie

Jest to zmiana porządkująca. Treść tego punktu jest w pełni włączona w proponowany art. 
5.1.

Poprawka 213
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) określa poziom maksymalnych 
tolerowanych wartości stężenia dla każdej 
substancji wymienionej w załączniku IV;

Or. en

Uzasadnienie

Podobnie jak w obowiązującej dyrektywie RoHS, należy określić maksymalne wartości 
stężenia dla wszystkich nowych substancji zabronionych.
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Poprawka 214
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) uwzględnia materiały i części składowe 
EEE w załącznikach V i VI w przypadku 
spełnienia któregokolwiek z następujących 
warunków:

b) uwzględnia materiały i części składowe 
EEE typu A w załączniku V w przypadku 
spełnienia któregokolwiek z następujących 
warunków:

Or. pl

Uzasadnienie

Głównym celem poprawki jest funkcjonalne rozróżnienie typów wyjątków. Wyjątki typu A są 
zależne od sytuacji, w której substytuty istnieją, ale ze względu na techniczne uwarunkowania 
produkcji ich wdrożenie jest niemożliwe. Wyjątki typu B oznaczają problemy naukowe i brak 
substytutów, które miały by takie same właściwości fizykochemiczne aby spełniać tę samą 
funkcję. Poprawka ta rozpoznaje, że zmiany w ramach produkcji technologicznej są łatwiejsze 
do przeprowadzenia niż zmiany wymagające badań nad nowymi materiałami, aby spełniać 
wymogi dyrektywy.

Poprawka 215
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– nie można zapewnić dostępności i 
niezawodności substytutów;

– nie można zapewnić dostępności i 
niezawodności substytutów. Komisja z 
ostrożnością odnosi się do sytuacji 
monopolistycznych lub ograniczeń praw 
własności intelektualnej, które są 
potencjalną przyczyną niewystarczającej 
dostępności substytutów. Takie sytuacje są 
uwzględniane w odnośnych analizach 
oceniających wniosków o wyłączenie, a 
zalecenia należy przedstawiać w celu 
zajęcia się daną sytuacją, aby zapewnić 
szerszą dystrybucję danego substytutu;
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Or. en

Uzasadnienie

Ograniczenia praw własności intelektualnej i sytuacje monopolistyczne dotyczące substytutów 
lub możliwości nowych projektów mogą mieć wpływ na aspekty dotyczące dostępności, jako 
na część procesu dotyczącego wyłączania. W przypadku, gdy wyłączenie zastałoby przyznane 
na podstawie niewystarczającej dostępności substytutów związanej z ograniczeniami praw 
własności intelektualnej lub sytuacji monopolistycznych, powinno to zostać jasno stwierdzone 
w odnośnej ocenie. Należy określić zalecenia dotyczące zmiany tej sytuacji w celu 
zapewnienia bodźców do rozpowszechniania innowacyjności.

Poprawka 216
Åsa Westlund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- negatywny wpływ na środowisko, 
zdrowie i/lub bezpieczeństwo konsumenta 
oraz kwestie społeczno-gospodarcze 
spowodowany przez zastąpienie 
prawdopodobnie przeważy korzyści z ich 
zastąpienia w odniesieniu do środowiska, 
zdrowia i/lub bezpieczeństwa konsumenta 
oraz kwestii społeczno-gospodarczych;

- negatywny wpływ na środowisko, 
zdrowie i/lub bezpieczeństwo konsumenta 
oraz kwestie społeczno-gospodarcze 
spowodowany przez zastąpienie 
prawdopodobnie przeważy korzyści z ich 
zastąpienia w odniesieniu do środowiska, 
zdrowia i/lub bezpieczeństwa konsumenta;

Or. sv

Poprawka 217
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- jego usunięcie lub zastąpienie poprzez 
zmiany projektowe lub materiały i części 
składowe, które nie wymagają żadnych 
materiałów lub substancji określonych w 
art. 4 ust. 1, jest technicznie lub naukowo
niewykonalne;

- jego usunięcie lub zastąpienie poprzez 
zmiany projektowe lub materiały i części 
składowe, które nie wymagają żadnych 
materiałów lub substancji określonych w 
art. 4 ust. 1, jest technicznie trudne bądź
niewykonalne;

Or. pl
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Uzasadnienie

Głównym celem poprawki jest funkcjonalne rozróżnienie typów wyjątków. Wyjątki typu A są 
zależne od sytuacji, w której substytuty istnieją, ale ze względu na techniczne uwarunkowania 
produkcji ich wdrożenie jest niemożliwe. Wyjątki typu B oznaczają problemy naukowe i brak 
substytutów, które miały by takie same właściwości fizykochemiczne aby spełniać tę samą 
funkcję. Poprawka ta rozpoznaje, że zmiany w ramach produkcji technologicznej są łatwiejsze 
do przeprowadzenia niż zmiany wymagające badań nad nowymi materiałami, aby spełniać 
wymogi dyrektywy.

Poprawka 218
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) uwzględnia materiały i części 
składowe EEE typu „B” w załączniku V w 
przypadku spełnienia któregokolwiek z 
następujących warunków:  
- jego usunięcie lub zastąpienie poprzez 
zmiany projektowe lub materiały i części 
składowe, które nie wymagają żadnych 
materiałów lub substancji określonych w 
art. 4 ust. 1, jest naukowo trudne bądź 
niewykonalne ze względu na 
fizykochemiczne właściwości tych 
pierwiastków i substancji;
- nie można zapewnić dostępności i 
niezawodności substytutów.

Or. pl

Uzasadnienie

Poprawka w art. 5.1bb jest kontynuacją zmiany funkcjonalnej załącznika V. Głównym celem 
tej poprawki jest dostrzeżenie, że część z już przyjętych wyłączeń nie odnosi się do zmian 
technologicznych, ale za nimi stoją fizyczne prawa i właściwości pierwiastków.  
Wprowadzenie substytutów w takich rozwiązaniach wymaga szeregu badań podstawowych i 
opracowania nowych materiałów, a później wdrożenia ich do produkcji. (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 załącznikami V i VI).
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Poprawka 219
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) skreśla materiały i części składowe EEE 
z załącznika V i VI, jeżeli warunki 
ustanowione w lit. b) przestają być 
spełnione.

c) po upływie jednego roku skreśla 
materiały i części składowe EEE typu „A”
z załącznika V, jeżeli warunki ustanowione 
w lit. b) przestają być spełnione.

Or. pl

Uzasadnienie

Ta poprawka daje możliwości wykasowania tylko wyjątków typu „A” z załącznika V. Wyjątki 
typu „B”, aby zostać wykasowane, muszą najpierw mieć zmieniony typ na „A”.  Okres 
jednego roku od decyzji o skasowaniu załącznika do faktycznego wprowadzenia wymogu 
przez wszystkie państwa członkowskie jest niezbędny dla zachowania płynności produkcji, 
zapobieganiu stratom finansowym, stratom w stanie magazynowym i powstania 
niepotrzebnych odpadów. (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 załącznika V i VI)

Poprawka 220
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 18 ust. 2.

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy, poddaje się przeglądowi, 
korzystając z metodyki opartej na 
procedurze ustanowionej w art. 69–72 
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006. 
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 18 ust. 2.

Or. de
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Uzasadnienie

W art. 4 ust. 7 zawarto już odniesienie do mechanizmów określonych w rozporządzeniu 
REACH, które dotyczą wprowadzania ograniczeń w stosowaniu substancji. Jednak zgodnie z 
art. 69 rozporządzenia REACH mechanizmy te przewidują również poddawanie przeglądowi
istniejących ograniczeń. W rezultacie mechanizmy określone w rozporządzeniu REACH 
powinny zostać uwzględnione w całości, w tym w odniesieniu do przepisu określonego w art. 
5 ust. 1 lit. c). Zgodnie z tym przepisem po przeprowadzeniu przeglądu wyłączeń, powinna 
również istnieć możliwość ich usunięcia.

Poprawka 221
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) zmienia typ wyjątku z typu „B” na typ
„A,” jeżeli warunki ustanowione w art.5. 
1 bb) przestają być spełnione.

Or. pl

Uzasadnienie

Ta poprawka mówi o przejściu wyjątku z strefy badań podstawowych do strefy 
upowszechnienia zastosowania. Kiedy opracowane jest już rozwiązanie niewymagające 
obecności substancji i pierwiastka regulowanego, następuję złamanie art. 5.1bb. Wyjątek ten 
na wniosek Komisji zmieniany jest w wyjątek typu „A” związany z upowszechnieniem 
technologii. (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 załącznikami V i VI.

Poprawka 222
Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 

Środki te przyjmuje się oddzielnie.
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kontrolą, o której mowa w art. 18 ust. 2.

Or. en

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

Europejskiej).

Uzasadnienie

Komisja łączy obecnie poszczególne wnioski dotyczące wyłączeń w jeden pakiet. W ten sposób 
decyzje dotyczące wyłączeń – które zasadniczo są od siebie całkowicie niezależne – są 
łączone. Aby sprzeciwić się jednemu wyłączeniu, Rada lub Parlament musiałyby sprzeciwić 
się wszystkim proponowanym wyłączeniom. Oprócz tego, że może to mieć charakter 
nieproporcjonalny, de facto może również podważać prawo prawodawcy do kontroli. Decyzje 
dotyczące wyłączenia i usunięcia wyłączenia powinny być podejmowane oddzielnie na 
podstawie ich własnych zalet.

Poprawka 223
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Środki przyjęte zgodnie z ust. 1 lit. b)
powinny obowiązywać przez okres 
maksymalnie czterech lat z możliwością 
przedłużenia.  Komisja podejmuje w 
odpowiednim czasie decyzję w sprawie 
każdego wniosku o przedłużenie, który 
należy składać nie później niż 18 miesięcy 
przed datą wygaśnięcia wyłączenia.

2. Środki typu A przyjęte zgodnie z ust. 1 
lit. b) podlegają przeglądowi raz na cztery 
lata.  W momencie przeglądu Komisja, 
uwzględniając dowody naukowe i 
techniczne, stwierdza, czy warunki 
ustanowione w lit. b) przestają być 
spełnione.  W przypadku, gdy warunki 
ustanowione w lit. b) są nadal spełnione, 
Komisja przedłuża okres obowiązywania 
wyjątku do czasu kolejnego przeglądu.  
Wniosek o powołanie nowego wyjątku 
składa przedsiębiorca bądź jego 
przedstawiciel zgodnie z art. 5a.

Or. pl

Uzasadnienie

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. 
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Komisja jest również zobowiązana do przeglądu technicznego i naukowego wszystkich 
wyjątków typu „A” z załącznika V. (poprawka powinna być brana pod uwagę łącznie z 
poprawką (art. 5.1bb; art. 5.1, art. 5.1cc art. 5.2; art. 5.2a oraz załącznikiem V i VI)

Poprawka 224
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Środki przyjęte zgodnie z ust. 1 lit. b) 
powinny obowiązywać przez okres 
maksymalnie czterech lat z możliwością 
przedłużenia. Komisja podejmuje w 
odpowiednim czasie decyzję w sprawie 
każdego wniosku o przedłużenie, który 
należy składać nie później niż 18 miesięcy 
przed datą wygaśnięcia wyłączenia.

2. Środki przyjęte zgodnie z ust. 1 lit. b) 
powinny określać datę przeglądu 
włączenia wszelkich materiałów i 
zastosowań EEE w zakres załączników V i 
VI indywidualnie dla każdego przypadku.
W ramach procesu ustalania okresu 
wyłączenia uwzględnia się w szczególności 
odpowiednie okresy wymagane do 
wprowadzenia do obrotu EEE 
zawierającego substancje alternatywne, 
jak i techniczną funkcjonalność i 
niezawodność danego sprzętu. 
Wniosek o wyłączenie lub przedłużenie 
składa się Komisji nie później niż 30 
miesięcy przed datą wygaśnięcia 
wyłączenia.
Komisja podejmuje decyzję w sprawie 
każdego wniosku o wyłączenie lub jego 
przedłużenie nie później niż 9 miesięcy po 
złożeniu wniosku.

W przypadku, gdy Komisja podejmuje 
decyzję o nieprzedłużaniu wyłączenia, 
publikuje ona uzasadnienie i otrzymane 
uwagi.

Or. en

Uzasadnienie

Uniwersalne podejście proponowane przez Komisję, polegające na określeniu maksymalnego 
okresu 4 lat dla wszystkich wyłączeń na mocy dyrektywy RoHS, jest nie do zrealizowania. 
Biorąc pod uwagę cykle inwestycji w innowacyjność EEE z długoterminowym planem 
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działania dotyczącym produktu, proponowane przedziały czasowe są nierealistyczne. Należy 
określać realistyczne i uzasadnione ramy czasowe indywidualnie dla każdego przypadku.

Poprawka 225
Chris Davies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Środki przyjęte zgodnie z ust. 1 lit. b) 
powinny obowiązywać przez okres 
maksymalnie czterech lat z możliwością 
przedłużenia. Komisja podejmuje w 
odpowiednim czasie decyzję w sprawie 
każdego wniosku o przedłużenie, który 
należy składać nie później niż 18 miesięcy 
przed datą wygaśnięcia wyłączenia.

2. Środki przyjęte zgodnie z ust. 1 lit. b) 
mogą być przedłużane indywidualnie dla 
każdego przypadku i są ważne do 
momentu podjęcia przez Komisję decyzji 
dotyczącej przedłużenia lub usunięcia 
danego wyłączenia w kontekście 
ograniczonego w czasie przeglądu, pod 
warunkiem, że wniosek o przedłużenie 
został złożony nie później niż 18 miesięcy 
przed datą wygaśnięcia wyłączenia. 
Najpóźniej sześć miesięcy przed 
wygaśnięciem wyłączenia Komisja 
podejmuje decyzję w sprawie każdego 
wniosku o przedłużenie, który został
złożony w określonych ramach czasowych. 

W ciągu 12 miesięcy od otrzymania 
wniosku o wyłączenie produktów, które 
obecnie nie wchodzą w zakres 
załączników, Komisja podejmuje decyzję o 
tym, czy wyłączenie zostaje przyznane, czy 
odrzucone.
a) Każdorazowo, gdy podjęta zostanie 
decyzja o uwzględnieniu materiałów i 
części składowych EEE w załącznikach V 
i VI, powinna ona określać:
– materiały i części składowe EEE, które 
mają zostać uwzględnione w załącznikach 
V i VI;
– w stosownych przypadkach zmianę 
numeracji w załącznikach V i VI; 
– ustalenia przejściowe: 
– datę lub daty, kiedy wyłączenie(-a) 
zostanie(-ą) przedłużone lub usunięte 
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(zwaną dalej „datą(-ami) przeglądu”). 
Komisja potwierdza przyjęcie każdego 
wniosku o wyłączenie i przypisuje im 
numery, które będą wykorzystywane we 
wszelkiej korespondencji dotyczącej 
danego wniosku do momentu uznania 
przeglądu za zakończony. Wnioski o 
uwzględnienie materiałów i części 
składowych EEE w załącznikach V i VI 
zawierają informacje określone zgodnie z 
art. 6 w następstwie procedury 
regulacyjnej połączonej z kontrolą, o 
której mowa w art. 18 ust. 2.
b) Każdorazowo, gdy podjęta zostanie 
decyzja o usunięciu materiałów i części 
składowych EEE z załączników V i VI, 
powinna ona dla każdego wyłączenia 
określać: 
– materiały i części składowe EEE, które 
mają zostać usunięte z załączników V i VI 
i/lub w przypadku, gdy środki wpływają na 
ograniczenie zakresu obowiązującego(-
ych) wyłączenia/wyłączeń, niezbędne 
zmiany w materiałach i częściach 
składowych EEE uwzględnionych w 
załącznikach V i VI;
– w stosownych przypadkach zmianę 
numeracji w załącznikach V i VI;
– ustalenia przejściowe:
– datę/daty, kiedy materiały i części 
składowe EEE uwzględnione w 
załącznikach V i VI zostaną usunięte.

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczanie wszystkich wyłączeń do takiego samego okresu 4 lat jest nieodpowiednie.  
Indywidualne podejście do każdego przypadku jest bardziej odpowiednie, ale wymaga 
przejrzystej procedury, która będzie gwarantować pewność prawną i przewidywalność. 
Należy określić ostateczny termin rozpatrzenia przez Komisję nowych wyłączeń, aby zapewnić 
większą pewność prawną.
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Poprawka 226
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Środki przyjęte zgodnie z ust. 1 lit. b) 
powinny obowiązywać przez okres 
maksymalnie czterech lat z możliwością 
przedłużenia. Komisja podejmuje w 
odpowiednim czasie decyzję w sprawie 
każdego wniosku o przedłużenie, który 
należy składać nie później niż 18 miesięcy 
przed datą wygaśnięcia wyłączenia.

2. Środki przyjęte zgodnie z ust. 1 lit. b) 
powinny określać datę przeglądu 
włączenia wszelkich materiałów i 
zastosowań EEE w zakres załączników V i 
VI indywidualnie dla każdego przypadku. 
W ramach procesu ustalania okresu 
wyłączenia uwzględnia się w szczególności 
odpowiednie okresy wymagane do 
wprowadzenia do obrotu EEE 
zawierającego substancje alternatywne, 
jak i techniczną funkcjonalność i 
niezawodność danego sprzętu. 
Wniosek o wyłączenie lub przedłużenie 
składa się Komisji nie później niż 30 
miesięcy przed datą wygaśnięcia 
wyłączenia.
Komisja podejmuje decyzję w sprawie 
każdego wniosku o wyłączenie lub jego 
przedłużenie nie później niż 9 miesięcy po 
złożeniu wniosku.
W przypadku, gdy Komisja podejmuje 
decyzję o nieprzedłużaniu wyłączenia, 
publikuje ona uzasadnienie i otrzymane 
uwagi.

Or. en

Uzasadnienie

Musi istnieć możliwość wspierania innowacyjności i wytwarzania produktów mniej 
szkodliwych dla środowiska naturalnego. Różne produkty mają różne cykle produktowe –
jedne mają krótkie, a inne o wiele dłuższe. W związku z tym konieczne jest zapewnienie 
elastyczności przy określaniu okresu, na jaki przyznawane jest wyłączenie. Daje to możliwość 
przyznawania wyłączeń w oparciu o to, co realne i możliwe, a nie ograniczania okresu 
wyłączeń do 4 lat.
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Poprawka 227
Julie Girling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Środki przyjęte zgodnie z ust. 1 lit. b) 
powinny obowiązywać przez okres 
maksymalnie czterech lat z możliwością 
przedłużenia. Komisja podejmuje w 
odpowiednim czasie decyzję w sprawie 
każdego wniosku o przedłużenie, który 
należy składać nie później niż 18 miesięcy 
przed datą wygaśnięcia wyłączenia.

2. Środki przyjęte zgodnie z ust. 1 lit. b) 
powinny określać datę ważności włączenia 
wszelkich materiałów i zastosowań EEE w 
zakres załączników V i VI indywidualnie 
dla każdego przypadku.

W ramach procesu ustalania okresu 
ważności uwzględnia się w szczególności 
odpowiednie okresy wymagane do 
wprowadzenia do obrotu EEE 
zawierającego substancje alternatywne, 
jak i techniczną funkcjonalność i 
niezawodność danego sprzętu. 
Wnioski o przedłużenie składa się 
najpóźniej 18 miesięcy przed 
wygaśnięciem wyłączenia, a Komisja 
podejmuje decyzję w sprawie wniosku o 
przedłużenie nie później niż 6 miesięcy 
przed datą wygaśnięcia obowiązującego 
wyłączenia. W przypadku, gdy wyłączenie 
nie jest przedłużane, obowiązuje 
minimalny okres 18 miesięcy przed 
wycofaniem wyłączenia w celu 
umożliwienia podmiotom gospodarczym 
dostosowania się do tej decyzji.

Or. en

Uzasadnienie

Uniwersalne podejście proponowane przez Komisję, polegające na określeniu maksymalnego 
okresu 4 lat dla wszystkich wyłączeń na mocy dyrektywy RoHS, jest nie do zrealizowania. 
Ważne jest również, aby w jasny sposób określić ostateczny termin podjęcia przez Komisję 
decyzji dotyczącej ewentualnego przedłużenia wyłączenia. W przypadku nieprzyznania 
wyłączenia proponowany okres 18 miesięcy pozwoliłby producentom dostosować się to tej 
sytuacji.
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Poprawka 228
Åsa Westlund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Środki przyjęte zgodnie z ust. 1 lit. b) 
powinny obowiązywać przez okres 
maksymalnie czterech lat z możliwością 
przedłużenia. Komisja podejmuje w 
odpowiednim czasie decyzję w sprawie 
każdego wniosku o przedłużenie, który 
należy składać nie później niż 18 miesięcy 
przed datą wygaśnięcia wyłączenia.

2. Środki przyjęte zgodnie z ust. 1 lit. b) 
powinny obowiązywać przez okres do
czterech lat, w zależności od danego 
przypadku, dla kategorii 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
10 i 11 podanych w załączniku I oraz 
przez maksymalny okres do 8 lat, w 
zależności od danego przypadku, dla 
kategorii 8 i 9 podanych w załączniku I. 
Wyłączenia podlegają możliwości
przedłużenia. Najpóźniej sześć miesięcy 
przed wygaśnięciem wyłączenia Komisja 
podejmuje decyzję w sprawie każdego 
wniosku o przedłużenie, który należy 
złożyć nie później niż 18 miesięcy przed 
datą wygaśnięcia wyłączenia. Jeżeli 
Komisja uzna, że ze względu na procedury 
certyfikacji regulacyjnej lub w celu 
zapewnienia odpowiedniej dostępności 
substytutów wymagane jest więcej czasu 
niż upłynie do dnia wygaśnięcia 
wyłączenia, po wygaśnięciu wyłączenia 
przyznaje okres karencji. Czas trwania 
okresu karencji ustalany jest 
indywidualnie dla każdego przypadku i 
nie przekracza 18 miesięcy od dnia 
wygaśnięcia wyłączenia.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej
dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z art. 
290 TFUE.

Or. en
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Poprawka 229
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Środki przyjęte zgodnie z ust. 1 lit. b) 
powinny obowiązywać przez okres 
maksymalnie czterech lat z możliwością 
przedłużenia. Komisja podejmuje w 
odpowiednim czasie decyzję w sprawie 
każdego wniosku o przedłużenie, który 
należy składać nie później niż 18 miesięcy 
przed datą wygaśnięcia wyłączenia.

2. Środki przyjęte zgodnie z ust. 1 lit. b) 
powinny określać datę ważności włączenia 
wszelkich materiałów i zastosowań EEE w 
zakres załączników V i VI indywidualnie 
dla każdego przypadku. W ramach 
procesu ustalania okresu ważności 
uwzględnia się w szczególności 
odpowiednie okresy wymagane do 
wprowadzenia do obrotu EEE 
zawierającego substancje alternatywne, 
jak i techniczną funkcjonalność i 
niezawodność danego sprzętu. Komisja
podejmuje decyzję w sprawie każdego 
wniosku o przedłużenie nie później niż 9 
miesięcy po złożeniu wniosku o 
przedłużenie. Wniosek o przedłużenie 
należy złożyć nie później niż 27 miesięcy 
przed datą wygaśnięcia wyłączenia.

Or. en

Uzasadnienie

Uniwersalne podejście proponowane przez Komisję jest nie do zrealizowania. Biorąc pod 
uwagę cykle inwestycji w innowacyjność EEE z długoterminowym planem działania 
dotyczącym produktu, proponowane przedziały czasowe są nierealistyczne. Realistyczne ramy 
czasowe muszą być określane indywidualnie dla każdego przypadku.

Poprawka 230
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Środki przyjęte zgodnie z ust. 1 lit. b) 
powinny obowiązywać przez okres 
maksymalnie czterech lat z możliwością 

2. Środki przyjęte zgodnie z ust. 1 lit. b) 
powinny obowiązywać przez okres do
czterech lat. Na podstawie faktów 
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przedłużenia. Komisja podejmuje w 
odpowiednim czasie decyzję w sprawie 
każdego wniosku o przedłużenie, który 
należy składać nie później niż 18 miesięcy 
przed datą wygaśnięcia wyłączenia.

przedstawionych we wniosku 
indywidualnie dla każdego przypadku 
wyjątkowo może zostać przyznane dłuższe 
wyłączenie.

Najpóźniej 9 miesięcy po złożeniu 
wniosku Komisja podejmuje decyzję w 
sprawie wniosku o wyłączenie lub 
przedłużenie wyłączenia. Wniosek o 
przedłużenie należy złożyć nie później niż 
18 miesięcy przed datą wygaśnięcia 
wyłączenia.
W przypadku, gdy Komisja odrzuca 
wniosek o przedłużenie, przyznaje ona 
okres karencji na wprowadzenie sprzętu 
do obrotu, z wyjątkiem sytuacji, w których 
kontynuowanie wprowadzania sprzętu do 
obrotu powodowałoby niemożliwe do 
zaakceptowania zagrożenie dla zdrowia 
ludzi i środowiska naturalnego. Okres 
karencji nie może przekraczać sześciu 
miesięcy w odniesieniu do wprowadzania 
odnośnego sprzętu do obrotu i 
dodatkowych 18 miesięcy w odniesieniu 
do wprowadzania go do użytku.

Or. en

Uzasadnienie

Konkretne potrzeby kilku sektorów przemysłu powinny zostać lepiej odzwierciedlone w 
tekście, niż miało to miejsce w poprawce 42 projektu sprawozdania. Na przykład cykl rozwoju 
wielu wyrobów medycznych (np. urządzeń obrazowania diagnostycznego lub robotów 
chirurgicznych) jest długi (5–8 lat). W związku z tym 18-miesięczny okres karencji 
proponowany przez sprawozdawczynię komisji opiniodawczej nie byłby wystarczający w 
przypadku najważniejszych zastosowań wyrobów medycznych. Ponadto istnieje konieczność 
zapewnienia możliwości rozszerzenia ram czasowych indywidualnie dla każdego przypadku 
na podstawie odpowiedniego uzasadnienia.
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Poprawka 231
Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Środki przyjęte zgodnie z ust. 1 lit. b) 
powinny obowiązywać przez okres 
maksymalnie czterech lat z możliwością 
przedłużenia. Komisja podejmuje w 
odpowiednim czasie decyzję w sprawie 
każdego wniosku o przedłużenie, który 
należy składać nie później niż 18 miesięcy 
przed datą wygaśnięcia wyłączenia.

2. Środki przyjęte zgodnie z ust. 1 lit. b) 
powinny obowiązywać przez okres do
czterech lat w zależności od danego 
przypadku z możliwością przedłużenia.

Or. en

(Częściowe zastąpienie poprawki 42 złożonej przez sprawozdawczynię. Poprawka powiązana 
z poprawką do nowego art. 5 ust. 2c).

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że decyzje dotyczące wyłączeń należy podejmować w zależności od danego 
przypadku. Proponuje się wyraźne określenie procedury podejmowania decyzji przez 
Komisję, w tym jasnych ostatecznych terminów, w oddzielnym ustępie tego artykułu.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Środki przyjęte zgodnie z ust. 1 lit. b) 
powinny obowiązywać przez okres 
maksymalnie czterech lat z możliwością 
przedłużenia. Komisja podejmuje w 
odpowiednim czasie decyzję w sprawie 
każdego wniosku o przedłużenie, który 
należy składać nie później niż 18 miesięcy 
przed datą wygaśnięcia wyłączenia.

2. Środki przyjęte zgodnie z ust. 1 lit. b) 
powinny obowiązywać przez okres do
czterech lat, w zależności od danego 
przypadku, dla kategorii 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
10 i 11 podanych w załączniku I oraz 
przez maksymalny okres do 8 lat, w 
zależności od danego przypadku, dla 
kategorii 8 i przyrządów przemysłowych 
kategorii 9 podanych w załączniku I. 
Wyłączenia podlegają możliwości
przedłużenia. Przy podejmowaniu decyzji 
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o czasie trwania wyłączenia Komisja 
bierze pod uwagę skutki społeczno-
ekonomiczne. Najpóźniej sześć miesięcy 
przed wygaśnięciem wyłączenia Komisja 
podejmuje decyzję w sprawie każdego 
wniosku o przedłużenie, który należy 
złożyć nie później niż 18 miesięcy przed 
datą wygaśnięcia wyłączenia. Jeżeli 
Komisja uzna, że ze względu na procedury 
certyfikacji regulacyjnej lub w celu 
zapewnienia odpowiedniej dostępności 
substytutów wymagane jest więcej czasu 
niż upłynie do dnia wygaśnięcia 
wyłączenia, po wygaśnięciu wyłączenia 
przyznaje okres karencji. Czas trwania 
okresu karencji ustalany jest 
indywidualnie dla każdego przypadku i 
nie przekracza 18 miesięcy od dnia 
wygaśnięcia wyłączenia. Konkretne 
wyłączenia podane w załącznikach V, VI i 
VIa powinny wyraźnie określać 
najważniejsze daty i ostateczne terminy, tj. 
datę wygaśnięcia wyłączenia, ostateczny 
termin złożenia wniosku o przedłużenie 
oraz datę wygaśnięcia okresu 
przejściowego w przypadku nieprzyznania 
przedłużenia. Jeśli wniosek o przedłużenie 
został złożony przed upływem 
ostatecznego terminu składania 
wniosków, ale w ramach czasowych 
określonych powyżej decyzja nie została 
podjęta, dane wyłączenie pozostaje ważne 
po upływie daty przeglądu do momentu 
podjęcia decyzji dotyczącej wniosku o 
przedłużenie.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z art. 
290 traktatu.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest określenie jasnych ostatecznych terminów i innych dat związanych z procedurą 
przyznawania wyłączenia, aby zwiększyć bezpieczeństwo prawne i bezpieczeństwo dotyczące 
planowania wnioskodawców. Wszystkie nowo przyznane i przedłużone wyłączenia powinny 
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pozostawać ważne po upływie określonej daty przeglądu do momentu podjęcia decyzji 
dotyczącej przedłużenia, pod warunkiem, że wniosek został złożony Komisji najpóźniej przed 
upływem ostatecznego terminu składania wniosków. Wyrobom medycznym (kategoria 8), jak i 
przemysłowym przyrządom do nadzoru i kontroli (kategoria 9) należy przyznawać wyłączenia 
na maksymalny okres 8 lat.

Poprawka 233
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Środki przyjęte zgodnie z ust. 1 lit. b) 
powinny obowiązywać przez okres 
maksymalnie czterech lat z możliwością 
przedłużenia. Komisja podejmuje w 
odpowiednim czasie decyzję w sprawie 
każdego wniosku o przedłużenie, który 
należy składać nie później niż 18 miesięcy 
przed datą wygaśnięcia wyłączenia.

2. Środki przyjęte zgodnie z ust. 1 lit. b) 
powinny obowiązywać przez okres 
maksymalnie czterech lat z możliwością 
przedłużenia. Środki przyjęte zgodnie z 
ust. 1 lit. b) powinny obowiązywać przez 
okres ośmiu lat w odniesieniu do 
zastosowań określonych w kategorii 9 
„Przyrządy do nadzoru i kontroli”, z 
możliwością przedłużenia. Komisja 
podejmuje w odpowiednim czasie decyzję 
w sprawie każdego wniosku o 
przedłużenie, który należy składać nie 
później niż 18 miesięcy przed datą 
wygaśnięcia wyłączenia.

Or. en

Uzasadnienie

Wyłączenia dla przyrządów do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych powinny 
wygasać co osiem lat z uwagi na długi okres ponownej kwalifikacji w celu spełnienia 
surowych branżowych norm niezawodności. Niezawodne substytuty w przypadku 
najważniejszych zastosowań, takich jak stosowanie ołowiu w osłonach przed 
promieniowaniem wykorzystywanych przy leczeniu nowotworów, nie są i nie będą dostępne 
przez dziesięciolecia. Produkty są poddawane przeprojektowaniu co 7 do 10 lat. W związku z 
tym należy umożliwić 8-letni okres ważności dla wyłączeń przyrządów w obiektach 
przemysłowych z kategorii 9.
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Poprawka 234
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Środki typu B przyjęte zgodnie z ust. 1 
lit. bb) podlegają przeglądowi raz na 
dziesięć lat, z możliwością przedłużenia.  
Komisja, na podstawie złożonych 
wniosków uzupełnionych o własne 
dowody naukowe i techniczne, stwierdza, 
czy warunki ustanowione w ust. 1 lit. bb 
przestają być spełnione. W przypadku 
decyzji Komisji, że ustanowione w ust. 1 
lit. bb wymagania są nadal spełnione, 
Komisja przedłuża okres obowiązywania 
wyjątku, ustanawiając datę kolejnego 
przeglądu, z tym że okres od ostatniego 
przeglądu nie może być krótszy niż 5 lat. 
Wnioski o przyznanie wyłączeń lub ich 
przedłużenie składane są przez 
przedsiębiorców lub ich przedstawicieli  
zgodnie z art. 5a.

Or. pl

Uzasadnienie

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.
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Poprawka 235
Chris Davies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W przypadku, gdy wyłączenie nie jest 
przyznawane lub przedłużane, obowiązuje 
minimalny 12-miesięczny okres 
przejściowy w celu umożliwienia 
podmiotom gospodarczym dostosowania 
się do tej decyzji. Jeśli Komisja uzna, że 
potrzebne jest więcej niż 12 miesięcy, 
okres przejściowy może zostać 
przedłużony w zależności od danego 
przypadku.

Or. en

Uzasadnienie

W poprawce tej proponuje się wprowadzenie 12-miesięcznego okresu przejściowego jako 
standardowego okresu na dostosowanie produktu w przypadku, gdy wyłączenie nie zostanie 
przedłużone lub gdy nie zostanie przyznane.

Poprawka 236
Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Wnioski o przyznanie lub przedłużenie 
wyłączenia, o którym mowa w art. 4 ust. 1, 
należy składać Komisji zgodnie z 
załącznikiem VIb. Wniosek o przedłużenie 
wyłączenia aktualizuje pierwotny wniosek 
w celu odzwierciedlenia obecnej sytuacji.

Or. en
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(Poprawka powiązana z poprawką wprowadzającą nowy załącznik VIb i z poprawką 
skreślającą art. 6 akapit pierwszy 1 tiret pierwsze).

Uzasadnienie

Poprawka ta jest zainspirowana obecnymi dyskusjami prowadzonymi w Radzie. Powinny 
istnieć jasne wymogi dotyczące wnioskodawców, którzy składają wniosek o wyłączenie lub 
przedłużenie wyłączenia. Wniosek o przedłużenie musi być aktualizowany, aby odzwierciedlał 
obecną sytuację.

Poprawka 237
Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Komisja: 
a) potwierdza na piśmie odbiór wniosku w 
ciągu 15 dni od jego otrzymania. Na 
potwierdzeniu wskazana jest data 
wpłynięcia wniosku;
b) powiadamia niezwłocznie państwa 
członkowskie o tym wniosku i udostępnia 
im wniosek wraz z wszelkimi innymi 
dostępnymi im informacjami 
uzupełniającymi, dostarczonymi przez 
wnioskodawcę;
c) udostępnia publiczne streszczenie 
wniosku.

Or. en

Uzasadnienie

Należy doprecyzować wstępne obowiązki Komisji po otrzymaniu wniosku.
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Poprawka 238
Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. Wnioski należy składać najpóźniej 18 
miesięcy przed wejściem zakazu w życie 
lub ewentualnie przed wygaśnięciem 
wyłączenia. Komisja podejmuje decyzję 
nie później niż 6 miesięcy przed wejściem 
zakazu w życie lub ewentualnie przed 
wygaśnięciem wyłączenia.
Przy podejmowaniu decyzji o czasie 
trwania wyłączenia lub o przedłużeniu 
wyłączenia Komisja bierze pod uwagę 
skutki społeczno-ekonomiczne. Jeżeli 
Komisja uzna, że w celu zapewnienia 
odpowiedniej dostępności substytutów 
wymagane jest więcej czasu niż upłynie do 
dnia wejścia w życie zakazu lub 
ewentualnie dnia wygaśnięcia wyłączenia, 
po wejściu w życie zakazu lub wygaśnięciu 
wyłączenia przyznaje okres karencji. Czas 
trwania okresu karencji ustalany jest 
indywidualnie dla każdego przypadku i 
nie przekracza 18 miesięcy od dnia 
wejścia zakazu w życie lub dnia 
wygaśnięcia wyłączenia.
Komisja przyjmuje te środki przy pomocy 
aktów delegowanych, zgodnie z art. 18.

Or. en

(Częściowe zastąpienie poprawki 42 złożonej przez sprawozdawczynię. Poprawka związana z 
zastąpieniem dawnej „procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą” nową procedurą aktów 
delegowanych określoną w art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej).

Uzasadnienie

Podmioty gospodarcze domagają się pewności prawnej w zakresie wyłączeń. Komisji należy 
zatem wyznaczyć termin podejmowania decyzji. W celu umożliwienia właściwego 
dostosowania po wejściu zakazu w życie lub po wygaśnięciu wyłączenia może zostać 
przyznany okres karencji trwający do 18 miesięcy. Wiąże się z tym okres przejściowy o 
długości do 24 miesięcy, który w opinii samych podmiotów gospodarczych dałby im dość 
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czasu na dostosowanie. Przy podejmowaniu decyzji o czasie trwania wyłączenia brane są pod 
uwagę aspekty społeczno-gospodarcze.

Poprawka 239
Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przed dokonaniem zmian w 
załącznikach, Komisja między innymi 
zasięgnie opinii producentów sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, 
podmiotów zajmujących się recyklingiem, 
podmiotów zajmujących się 
przetwarzaniem, organizacji 
środowiskowych oraz stowarzyszeń 
pracowniczych i konsumenckich.

3. Przed dokonaniem zmian w 
załącznikach V, VI i VIa Komisja między 
innymi zasięgnie opinii podmiotów 
gospodarczych, podmiotów zajmujących 
się recyklingiem, podmiotów zajmujących 
się przetwarzaniem, organizacji 
środowiskowych oraz stowarzyszeń 
pracowniczych i konsumenckich. 
Komentarze otrzymane przez Komisję w 
ramach takich konsultacji udostępniane 
są publicznie. Komisja sporządza z 
otrzymanych informacji sprawozdanie i 
udostępnia je opinii publicznej.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja powinna być jedynie uprawniona do zmiany niektórych załączników przy pomocy 
aktów delegowanych. Pojęcie podmiotów gospodarczych należy stosować spójnie ze zmianą 
definicji. Ostatnia część przywraca w zmienionej formie przepisy wprowadzone dyrektywą 
RoHS 1.0, precyzując, że uwagi powinny być udostępniane opinii publicznej, co kodyfikuje 
dotychczasową praktykę konsultacji społecznych z interesariuszami. Odniesienie do 
procedury komitetowej zostało wycofane, ponieważ nie istnieje ona już z uwagi na art. 290 
TFUE.
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Poprawka 240
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przed dokonaniem zmian w 
załącznikach, Komisja między innymi 
zasięgnie opinii producentów sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, 
podmiotów zajmujących się recyklingiem, 
podmiotów zajmujących się 
przetwarzaniem, organizacji 
środowiskowych oraz stowarzyszeń 
pracowniczych i konsumenckich.

3. Przed dokonaniem zmian w 
załącznikach Komisja przeprowadzi ocenę 
skutków. Zasięgnie ona również opinii 
producentów sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, podmiotów zajmujących 
się recyklingiem, podmiotów zajmujących 
się przetwarzaniem, organizacji 
środowiskowych oraz stowarzyszeń 
pracowniczych i konsumenckich.

Or. en

Uzasadnienie

Przed wprowadzeniem na mocy dyrektywy RoHS ograniczenia dla jakiejkolwiek nowej 
substancji bezwzględnie konieczne jest przeprowadzenie pełnej oceny skutków, opartej na 
dowodach naukowych. Bez dogłębnej oceny alternatyw określenie tego, czy proponowane 
ograniczenie przyniesie ewidentną korzyść dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, nie 
jest możliwe.

Poprawka 241
Chris Davies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przed dokonaniem zmian w 
załącznikach, Komisja między innymi 
zasięgnie opinii producentów sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, 
podmiotów zajmujących się recyklingiem, 
podmiotów zajmujących się 
przetwarzaniem, organizacji 
środowiskowych oraz stowarzyszeń 
pracowniczych i konsumenckich.

3. Przed dokonaniem zmian w 
załącznikach Komisja przeprowadzi ocenę 
skutków. Zasięgnie ona również opinii 
producentów sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, podmiotów zajmujących 
się recyklingiem, podmiotów zajmujących 
się przetwarzaniem, organizacji 
środowiskowych oraz stowarzyszeń 
pracowniczych i konsumenckich.



AM\809039PL.doc 45/117 PE439.897v01-00

PL

Or. en

Poprawka 242
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Tak długo jak materiały lub części 
składowe są uwzględnione w załączniku V 
i VI do niniejszej dyrektywy na podstawie 
art. 5 ust. 1 lit. b) niniejszej dyrektywy, 
zastosowania te również traktuje się jako 
wyłączone z wymogów otrzymania 
zezwolenia ustanowionych w art. 58 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

skreślony

Or. pl

Uzasadnienie

Zapis art. 5.4 wprowadza niepewność prawną pomiędzy dyrektywą RoHS i rozporządzeniem 
REACH. Wyjątek oceniany na podstawie kryteriów dyrektywy RoHS nie może mieć wpływ na 
zapisy rozporządzenia REACH.  Spowodowałoby to również chaos wśród przedsiębiorców, 
którzy nie wiedzieliby gdzie mają szukać informacji.

Poprawka 243
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Tak długo jak materiały lub części 
składowe są uwzględnione w załączniku V 
i VI do niniejszej dyrektywy na podstawie 
art. 5 ust. 1 lit. b) niniejszej dyrektywy, 
zastosowania te również traktuje się jako 
wyłączone z wymogów otrzymania 
zezwolenia ustanowionych w art. 58 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

4. Tak długo jak materiały lub części 
składowe są uwzględnione w załączniku V 
i VI do niniejszej dyrektywy na podstawie 
art. 5 ust. 1 lit. b) niniejszej dyrektywy, 
zastosowania te również traktuje się jako 
wyłączone z wymogów otrzymania 
zezwolenia ustanowionych w art. 58 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 przez 
okres obowiązywania wyłączenia 
przyznanego na mocy niniejszej 
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dyrektywy.

Tak długo jak wykorzystywanie danej 
substancji będzie dozwolone zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, 
zastosowania te również traktuje się jako 
wyłączone z wymogów dotyczących 
wniosków o wyłączenie ustanowionych w 
niniejszej dyrektywie przez okres 
obowiązywania zezwolenia przyznanego 
na mocy rozporządzenia (WE) nr 
1907/2006.

Or. en

Uzasadnienie

W rozwoju prawdziwie innowacyjnych urządzeń z definicji będzie wykorzystywane jedyne 
znane rozwiązanie, dostępne w momencie projektowania, a to będzie wymagało stosowania 
wyłączeń. Jakikolwiek wymóg uzyskania dwóch wyłączeń dla tego samego zastosowania 
przed wprowadzeniem do obrotu (np. wyłączenia na mocy dyrektywy RoHS oraz zezwolenia 
na mocy rozporządzenia REACH) okazałby się zbyt uciążliwy, w szczególności z uwagi na to, 
że należałoby wtedy uwzględnić ogromną ilość informacji związanych z procedurą 
wyłączenia.

Poprawka 244
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Komisja zmodyfikuje załącznik V, 
uszczegóławiając wyjątki i definiując typ 
każdego wyjątku z osobna zgodnie z 
kryteriami wyszczególnionymi w art. 5 ust. 
1 lit. b) i bb).  Środki te, mające na celu 
zmianę elementów innych niż istotne 
niniejszej dyrektywy, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 
18 ust. 2.

Or. pl

Uzasadnienie

Zapis art. 5.4  wprowadza niepewność prawną pomiędzy dyrektywą RoHS i rozporządzeniem 
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REACH.  Wyjątek oceniany na podstawie kryteriów dyrektywy RoHS nie może mieć wpływ na 
zapisy rozporządzenia REACH.  Spowodowałoby to również chaos wśród przedsiębiorców, 
którzy nie wiedzieliby gdzie mają szukać informacji.  Zamiast tego artykułu upoważnia się 
Komisje do wprowadzenia niezbędnych zmian w załączniku V i wprowadzenia rozróżnienia 
na typy wyjątków.

Poprawka 245
Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Nie później niż dnia [...*] Komisja 
podejmuje przy pomocy aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 18, decyzję 
dotyczącą tego, które z wyłączeń 
przyznanych w załączniku V mają 
zastosowanie również do przyrządów do 
nadzoru i kontroli w obiektach 
przemysłowych. W przypadku niepodjęcia 
do tego czasu decyzji wyłączenia 
przyznane w załączniku V obowiązują 
również w odniesieniu do przyrządów do 
nadzoru i kontroli.
* wstawić datę 18 miesięcy po wejściu 
niniejszej dyrektywy w życie.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja zwróciła się do konsultanta o przeprowadzenie oceny wyłączeń dla kategorii 8 i 9 w 
związku z wersją przekształconą. Konsultant nie ocenił wyłączeń przyznanych już innym 
kategoriom, zakładając po prostu, że będą one również miały zastosowanie do kategorii 8 i 9.  
W związku z brakiem konkretnej oceny Komisja nie przeniosła jednak tych wyłączeń, 
pozostawiając spółkom obowiązek sporządzenia właściwych wniosków. Z uwagi na to, że 
przyrządy do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych mają relatywnie długie cykle 
projektowania, spółki powinny wiedzieć jak najwcześniej o statusie wyłączeń dotyczących ich 
produktów.
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Poprawka 246
Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Komisja może przy pomocy aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 18, 
wprowadzać zmiany w załączniku VIb, 
aby dodawać do niego dodatkowe 
elementy.

Or. en

(Poprawka powiązana z poprawką wprowadzającą nowy załącznik VIb).

Uzasadnienie

Należy stworzyć mechanizm umożliwiający Komisji wprowadzanie dodatkowych elementów 
do wniosku o przyznanie wyłączenia lub przedłużenie jego obowiązywania.

Poprawka 247
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W przypadku, gdy wykorzystywanie 
danej substancji jest dozwolone zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, 
sprzęt zawierający taką substancję 
traktuje się jako zgodny z odnośnymi 
wymogami określonymi w niniejszej 
dyrektywie przez okres obowiązywania 
zezwolenia przyznanego zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006.

Or. fr

Uzasadnienie

We wniosku Komisji precyzuje się, że w odniesieniu do materiałów i części składowych, 
którym przyznano wyłączenia na mocy dyrektywy REACH, nie będzie konieczności 
uzyskiwania zezwolenia na mocy rozporządzenia REACH.  Z uwagi na to, że rozporządzenie 
REACH wchodzi w życie przed dyrektywą RoHS, ważne jest zapewnienie obowiązywania 
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również odwrotnej procedury, aby uniknąć zarówno niepewności prawnej, jak i nadmiernego 
obciążenia administracyjnego.

Poprawka 248
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Tak długo jak wykorzystywanie danej 
substancji będzie dozwolone zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, taki 
sprzęt traktuje się jako zgodny z 
wymogami ustanowionymi w niniejszej 
dyrektywie przez okres obowiązywania 
zezwolenia przyznanego na mocy 
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

Or. en

Uzasadnienie

O ile w proponowanej przekształconej wersji dyrektywy RoHS określa się, że w odniesieniu 
do wyłączeń przyznawanych na mocy dyrektywy RoHS nie trzeba będzie uzyskiwać zezwolenia 
na mocy rozporządzenia REACH, o tyle wciąż pozostaje niepewność prawna, ponieważ 
wymogi dotyczące zezwoleń na mocy rozporządzenia REACH wejdą w życie wcześniej, niż 
przekształcona wersja dyrektywy RoHS. W związku z tym zezwolenia przyznane na mocy 
rozporządzenia REACH powinny zostać wyłączone z zakresu dyrektywy RoHS na konkretny 
okres, aby zagwarantować pewność prawną producentom EEE.

Poprawka 249
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Wniosek o przyznanie wyłączenia i 

przedłużenie obowiązywania wyłączenia 
1. Wniosek o przyznanie wyłączenia 
składany jest zgodnie z przepisami 
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poniższych ustępów.  
2. Wniosek wysyłany jest do Komisji.  
Komisja:
a) potwierdza na piśmie odbiór wniosku w 
ciągu 14 dni od jego otrzymania.  Na 
potwierdzeniu wskazana jest data 
wpłynięcia wniosku;
b) powiadamia niezwłocznie państwa 
członkowskie o tym wniosku i udostępnia 
im wniosek wraz ze wszelkimi innymi 
informacjami, które nie uległy 
zastrzeżeniu, a były dostarczone przez 
wnioskodawcę;  
c) udostępnia publicznie streszczenie 
wniosku, o którym mowa w pkt. 3 lit. e), 
mając na uwadze poufność tajemnicy 
handlowej i własność intelektualną.
3. Wniosek zawiera następujące 
informacje:  
a) nazwę i adres producenta;
b) informacje na temat materiału lub 
części składowej oraz konkretnych 
zastosowań, dla których wystąpiono o 
wyłączenie, jak również charakterystykę 
tego materiału lub części składowej,
c) uzasadnienie dla wyłączenia zgodne z 
warunkami ustanowionymi w art. 5, w 
tym analizę ewentualnych substancji lub 
technik alternatywnych.  Uzasadnienie 
może być przedstawione jako egzemplarz 
opisu badań, w tym, w miarę dostępności, 
niezależnych badań zweryfikowanych 
przez inne podmioty,
d) w stosownych przypadkach - wskazanie 
informacji, które powinny być traktowane 
jako zastrzeżone wraz z dającym się 
zweryfikować uzasadnieniem; 
e) streszczenie wniosku, 
f) typ wyłączenia (A lub B), do którego 
wyjątek aplikuje
4. Komisja analizuje wniosek o przyznanie 
wyłączenia i przeprowadza niezależne 
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badanie uzasadnienia dla wyłączenia.
5. Przy analizie wniosku Komisja bierze 
pod uwagę możliwości MŚP w 
przygotowaniu pkt. 3b i 3c.
6. Komisja podejmuje w odpowiednim 
czasie decyzję w sprawie każdego 
wniosku, w tym wniosku o przedłużenie.  
Wnioski o przedłużenie na bazie Art. 4.2a 
składa się nie później niż 24 miesiące 
przed datą przeglądu wyłączenia, 
uwzględniając potrzebę pewności prawa 
podmiotów gospodarczych w oczekiwaniu 
na decyzję Komisji. 
7. Komisja przyjmuje przepisy 
wykonawcze służące zastosowaniu 
niniejszego artykułu, mając na uwadze 
sytuacje MŚP, w tym przepisy dotyczące 
formatu i rodzaju informacji, jakie należy 
dostarczyć przy składaniu wniosku o 
przyznanie wyłączenia lub o przedłużenie, 
w tym analizy substancji alternatywnych 
oraz, jeśli takie substancje alternatywne 
są dostępne, planów zastąpienia 
substancji, o których mowa w 
rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006.
Środki te, jako mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 18 ust. 2.

Or. pl

Uzasadnienie

Artykuł ten wprowadza usystematyzowany sposób dodawania wyjątków i daje mandat Komisji 
do utworzenia formularzy zgłaszania wyjątków.
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Poprawka 250
Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Nanomateriały

1. Podmioty gospodarcze informują 
Komisję o stosowaniu nanomateriałów w 
EEE oraz przekazują wszystkie istotne 
dane dotyczące ich bezpieczeństwa dla 
zdrowia ludzkiego i środowiska w trakcie 
ich cyklu życia.  
2. Nie później niż dnia [...*], 
uwzględniając informacje przekazane 
przez podmioty gospodarcze zgodnie z 
ust. 1, Komisja dokonuje oceny 
bezpieczeństwa nanomateriałów 
stosowanych w EEE dla zdrowia 
ludzkiego i środowiska, szczególnie w 
okresie ich wykorzystywania i 
przetwarzania, i przekazuje Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie swoje ustalenia w 
formie sprawozdania. W razie 
konieczności sprawozdaniu temu 
towarzyszy wniosek legislacyjny dotyczący 
odpowiedniego zarządzania ryzykiem w 
odniesieniu do nanomateriałów 
stosowanych w EEE.
3. Podmioty gospodarcze oznakowują 
EEE zawierający nanomateriały nie 
później niż dnia [...**].
* wstawić datę 36 miesięcy po wejściu 
niniejszej dyrektywy w życie.
** wstawić datę 24 miesiące po wejściu 
niniejszej dyrektywy w życie.

Or. en

Uzasadnienie

Nie możemy dalej tolerować braku informacji na temat stosowania i bezpieczeństwa 
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nanomateriałów w EEE. Producenci powinni być zobowiązani do zgłaszania zastosowań i 
danych dotyczących bezpieczeństwa, tak aby pozwolić Komisji przygotować konieczne 
działania legislacyjne. Konsumenci powinni wiedzieć, czy dany EEE zawiera nanomateriały.

Poprawka 251
Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki wykonawcze Akty delegowane

Or. en

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

Europejskiej).

Uzasadnienie

W traktacie lizbońskim wprowadzono art. 290 dotyczący aktów delegowanych oraz art. 291 
dotyczący aktów wykonawczych. Termin „wykonawcze” mógłby zatem być rozumiany jako 
odnoszący się wyłącznie do „środków wykonawczych”. Jednak w odniesienie do środków, 
które mają być podejmowane zgodnie z tym artykułem, zastosowanie ma art. 290, a nie art. 
291. W związku z tym należy odpowiednio poprawić terminologię.

Poprawka 252
Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przyjmuje szczegółowe zasady 
dotyczące:

Nie później niż dnia [...*] Komisja 
przyjmuje przy pomocy aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 18, 
szczegółowe zasady dotyczące:
* wstawić datę osiemnaście miesięcy po wejściu w 
życie niniejszej dyrektywy.
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Or. en

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

Europejskiej).

Uzasadnienie

Należy określić konkretny ostateczny termin przyjmowania aktów delegowanych.

Poprawka 253
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki wykonawcze skreślony
Komisja przyjmuje szczegółowe zasady 
dotyczące:

- wniosków o przyznanie wyłączenia 
włącznie z formatem i rodzajem 
informacji, jakie należy dostarczyć przy 
ich składaniu, w tym analizy alternatyw 
oraz, jeśli takie alternatywy są dostępne, 
planów zastąpienia, o których mowa w 
rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006;
- osiągania zgodności z maksymalnymi 
wartościami stężenia określonymi w art. 4 
ust. 2;  
- wdrożenia art. 5 ust. 2 uwzględniając 
potrzebę pewności prawnej podmiotów 
gospodarczych w oczekiwaniu na decyzję 
Komisji w sprawie przedłużenia wyłączeń.  
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 18 ust. 2.

Or. pl

Uzasadnienie

Powyższy artykuł już jest niepotrzebny. Zapisy tego artykułu znajdują się w art. 5a; 4.8; 5.2 i 
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5.2a

Poprawka 254
Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – akapit pierwszy – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– wniosków o przyznanie wyłączenia 
włącznie z formatem i rodzajem 
informacji, jakie należy dostarczyć przy 
ich składaniu, w tym analizy alternatyw 
oraz, jeśli takie alternatywy są dostępne, 
planów zastąpienia, o których mowa w 
rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006;

skreślone

Or. en

(Zastąpienie poprawki 46, powiązane z poprawką wprowadzającą nowy art. 5 ust. 2a i 
załącznik VIb).Uzasadnienie

Poprawka ta jest zainspirowana obecnymi dyskusjami prowadzonymi w Radzie. Powinny 
istnieć jasne wymogi dotyczące wnioskodawców, którzy wnioskują o wyłączenie lub 
przedłużenie wyłączenia.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – akapit pierwszy – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– wniosków o przyznanie wyłączenia 
włącznie z formatem i rodzajem 
informacji, jakie należy dostarczyć przy 
ich składaniu, w tym analizy alternatyw 
oraz, jeśli takie alternatywy są dostępne, 
planów zastąpienia, o których mowa w 
rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006;

– wniosków o przyznanie wyłączenia 
włącznie z formatem i rodzajem dających 
się zweryfikować informacji, jakich należy 
dostarczyć, oraz kompleksowych 
wytycznych przy składaniu tych wniosków, 
w tym analizy alternatyw dla każdego 
cyklu przydatności do użycia, oraz, jeśli 
takie alternatywy są dostępne, planów 
zastąpienia, o których mowa w 
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rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006, wraz z 
okresami przejściowymi potrzebnymi z 
uwagi na certyfikację regulacyjną oraz 
dostateczną podaż odpowiednich 
substancji alternatywnych. Na stronie 
internetowej Komisji powinna być 
dostępna informacja dotycząca 
konkretnych ram czasowych dla procedur 
wyłączania, w tym właściwe odniesienia 
do procedur Europejskiej Agencji 
Chemikaliów. Dokumentacja, jaką należy 
dostarczyć wraz z wnioskiem o wyłączenie, 
powinna w jak największym stopniu 
odnosić się do danych i dokumentacji 
wymaganych w ramach procedury 
udzielania zezwolenia na mocy 
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006;

Or. en

Uzasadnienie

Automatyczne przeniesienie zezwolenia przyznanego na mocy rozporządzenia REACH na 
wyłączenie przyznawane na mocy dyrektywy RoHS powoduje trudności prawne, biorąc pod 
uwagę różne procedury, różny zakres i różne skutki dla producentów w krajach trzecich. Aby 
jednak zmniejszyć obciążenie administracyjne dla wnioskodawców, dokumenty i dane 
wymagane przy ubieganiu się o przyznanie wyłączenia na mocy dyrektywy RoHS powinny pod 
względem formatu i treści w jak największym stopniu – w kontekście konkretnych kryteriów
wyłączenia i procedury określonej w dyrektywie RoHS – odpowiadać odnośnym wymogom 
określonym w ramach procedury przyznawania zezwoleń na mocy rozporządzenia REACH.

Poprawka 256
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – akapit pierwszy – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- osiągania zgodności z maksymalnymi 
wartościami stężenia określonymi w art. 4 
ust. 2;

- bezzwłocznego upoważniania
europejskich organów normalizacyjnych 
do opracowywania zharmonizowanych 
norm zgodności z dyrektywą RoHS dla 
każdej kategorii produktów wymienionej 
w załączniku I. Definicja „jednolitego 
materiału” określona w art. 3 lit. l) 
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stanowi wspólną podstawę do dalszego 
tworzenia specyfikacji normalizacyjnych, 
zwłaszcza w zakresie przygotowywania 
próbek;

Or. en

Uzasadnienie

Szczegóły techniczne, takie jak zgodność z maksymalnymi wartościami stężenia, powinny 
zostać określone poprzez utworzenie zharmonizowanych norm. 

Poprawka 257
Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – akapit pierwszy – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- wdrożenia art. 5 ust. 2 uwzględniając 
potrzebę pewności prawnej podmiotów 
gospodarczych w oczekiwaniu na decyzję 
Komisji w sprawie przedłużenia wyłączeń.

skreślone

Or. en

(Poprawka powiązana z poprawką wprowadzającą nowy art. 5 ust. 2b).Uzasadnienie

Proponuje się określenie odpowiedniego stosowania art. 5 ust. 2 w zwykłej procedurze 
prawodawczej.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – akapit pierwszy – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- wdrożenia art. 5 ust. 2 uwzględniając 
potrzebę pewności prawnej podmiotów 
gospodarczych w oczekiwaniu na decyzję 
Komisji w sprawie przedłużenia wyłączeń.

- wdrożenia art. 5 ust. 2 uwzględniając 
potrzebę pewności prawnej podmiotów 
gospodarczych w zakresie przeglądu, dat 
ostatecznego terminu składania wniosków 
i wygaśnięcia decyzji Komisji w sprawie 
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przedłużenia wyłączeń.

Or. en

Uzasadnienie

Przepis ten zapewnia spójność z dodatkowymi przepisami dotyczącymi procedury wyłączeń, 
określonymi w art. 5 ust. 2.

Poprawka 259
Chris Davies, Dirk Sterckx

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – akapit pierwszy – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- wdrożenia art. 5 ust. 2 uwzględniając 
potrzebę pewności prawnej podmiotów 
gospodarczych w oczekiwaniu na decyzję 
Komisji w sprawie przedłużenia wyłączeń.

- wdrożenia art. 5 ust. 2 uwzględniając 
potrzebę pewności prawnej podmiotów 
gospodarczych w odniesieniu do 
przeglądu, dat ostatecznego terminu 
składania wniosków i wygaśnięcia 
wyłączeń.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka mająca na celu zapewnienie większej pewności prawnej i przewidywalności.

Poprawka 260
Julie Girling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – akapit pierwszy – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- wdrożenia art. 5 ust. 2 uwzględniając 
potrzebę pewności prawnej podmiotów 
gospodarczych w oczekiwaniu na decyzję 
Komisji w sprawie przedłużenia wyłączeń.

- wdrożenia art. 5 ust. 2 uwzględniając 
potrzebę pewności prawnej podmiotów
gospodarczych w odniesieniu do 
przeglądu, dat ostatecznego terminu 
składania wniosków i wygaśnięcia 
wyłączeń.
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Or. en

Uzasadnienie

Zob. art. 5 ust. 2. Koncepcje przeglądu oraz dat ostatecznego terminu składania wniosków i 
wygaśnięcia zostały wprowadzone proponowaną poprawką do art. 5 ust. 2. W celu 
zapewnienia spójności w ramach wyłączenia, trzecie tiret w art. 6 również powinno odnosić 
się do tych koncepcji.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – akapit pierwszy – tiret trzecie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- wymogów dotyczących oznakowania dla 
substancji uwzględnionych w załączniku 
IVa (nowy) zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. b) 
(nowa) w odniesieniu do zwiększania 
recyklingu. Wymogi te uwzględniają 
przepisy określone w dyrektywie 
2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 6 lipca 2005 r. ustanawiającej 
ogólne zasady ustalania wymogów 
dotyczących ekoprojektu dla produktów 
wykorzystujących energię, unikając 
pokrywania się nimi, ale tworząc – tam, 
gdzie to możliwe – synergię. Należy 
opracować normę identyfikacji i 
wykrywania nanomateriałów, która będzie 
stosowana dla celów niniejszej dyrektywy, 
lecz również w celu szerszego stosowania 
innych aktów prawodawczych dotyczących 
nanomateriałów.

Or. en

Uzasadnienie

W badaniu przeprowadzonym przez Öko-Institut zaleca się stosowanie oznakowania dla 
niektórych substancji. W przypadkach gdy oznaczenie przyczynia się do zwiększenia 
recyklingu i bezpieczeństwa podczas przetwarzania WEEE oraz lepszego informowania 
konsumentów, powinno ono być wzięte pod uwagę. W tym kontekście należy również 
zastanowić się nad zwiększeniem recyklingu tworzyw sztucznych poprzez opracowanie 
lepszych sposobów odróżniania tworzyw sztucznych zawierających halogeny od innych 
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rodzajów tworzyw sztucznych. Należ zapewnić optymalny związek z dyrektywą w sprawie 
ekoprojektu. (Poprawka powiązana z poprawką do art. 4 ust. 1 lit. b) (nowa) i z poprawką do 
załącznika IVa (nowy)).

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – akapit pierwszy – tiret trzecie b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- poszerzania i ewentualnej 
instytucjonalizacji kanałów wymiany z 
innymi krajami, poprzez dialogi w 
kwestiach regulacyjnych, 
międzynarodowe centra informacyjne i
programy szkoleniowe, aby zapewnić 
dostępność i zrozumienie przepisów 
dyrektywy RoHS w krajach trzecich.  

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na to, że przepisy dyrektywy RoHS mają bezpośredni wpływ na przywóz produktów 
na wspólny rynek, spółki z siedzibą w krajach trzecich powinny mieć możliwość uzyskania 
porad i informacji za pośrednictwem dialogów w kwestiach regulacyjnych, programów 
szkoleniowych i innych sposobów. Jedną z kilku opcji mogłoby być stworzenie 
międzynarodowego centrum informacyjnego w Europejskiej Agencji Chemikaliów, które 
również informowałoby o konkretnych wymogach. Odzwierciedla to również fakt, że 
dyrektywa RoHS stała się aktem legislacyjnym uznawanym na całym świecie, który 
doprowadził do przyjęcia podobnych aktów ustawodawczych w niektórych krajach 
nienależących do UE.

Poprawka 263
Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – akapit pierwszy – tiret trzecie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- stosowania wymogów dotyczących 
oznakowania dla nanomateriałów, o 
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których mowa w art. 5a ust. 3.

Or. en

(Poprawka powiązana z nowym art. 5a ust. 3).

Uzasadnienie

W celu zapewnienia jednolitego oznakowania nanomateriałów w EEE Komisji należy nadać 
prawo przyjmowania szczegółowych zasad dotyczących stosowania tego wymogu.

Poprawka 264
Chris Davies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – akapit pierwszy – tiret trzecie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- formatu i treści dokumentacji 
przekazywanej zgodnie z art. 4 ust. 7.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka mająca na celu zapewnienie większej pewności.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja bezzwłocznie upoważnia 
europejskie organy normalizacyjne do 
opracowywania zharmonizowanych norm 
zgodności z dyrektywą RoHS dla każdej 
kategorii produktów wymienionej w 
załączniku I.

Or. en
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Uzasadnienie

Zharmonizowane normy umożliwią producentom osiągnięcie zgodności z przedmiotową 
dyrektywą i będą źródłem niezbędnych danych technicznych dotyczących poszczególnych 
kategorii, opierających się na definicji jednorodnego materiału.

Poprawka 266
Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 18 ust. 2.

skreślony

Or. en

(Poprawka związana z poprawką do wprowadzenia w art. 6 ust. 1, a także związana z 
zastąpieniem dawnej „procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą” nową procedurą aktów 

delegowanych określoną w art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej).

Uzasadnienie

Odniesienie do przekazania uprawnień zawarto we wprowadzeniu do tego artykułu.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto Komisja przed tą datą dokonuje 
przeglądu zakresu i wykazu wyłączeń 
określonych w art. 2 niniejszej dyrektywy i 
w oparciu o kompleksową ocenę skutków 
sugeruje uwzględnienie dodatkowych 
kategorii produktów, jeśli będzie 
wydawało się to korzystne w kontekście 
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założeń niniejszej dyrektywy. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na ewentualne 
uwzględnienie konkretnych materiałów 
eksploatacyjnych i osprzętu lub sprzętu, 
który jest częścią innego sprzętu, który nie 
jest objęty zakresem niniejszej dyrektywy 
zgodnie z art. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Oceny skutków dotyczące uwzględniania nowych kategorii produktów do tej pory były 
przeprowadzone w sposób fragmentaryczny. W związku z tym konieczna wydaje się długa 
lista wyłączeń. Jednak podczas kolejnego przeglądu należy określić zalecenia dotyczące 
uwzględnienia sprzętu związanego z zakazanymi substancjami, które nie są objęte w podobny 
sposób zakresem innych aktów legislacyjnych (radia samochodowe, monitory w samolotach, 
materiały eksploatacyjne i akcesoria, takie jak kartridże z tuszem, piloty zdalnego sterowania 
itp.).

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6a
Przed dniem [...*] Komisja dokona 
przeglądu środków przewidzianych w 
niniejszej dyrektywie w celu 
uwzględnienia w razie potrzeby nowych 
dowodów naukowych.
1. Komisja zbada również przed tą datą, a 
następnie co cztery lata, konieczność 
rozszerzenia listy substancji lub grup 
substancji wymienionych w załączniku IV 
i załączniku IVa, w szczególności – ale nie 
wyłącznie – w odniesieniu do substancji 
wymienionych w załączniku III, w 
oparciu o fakty naukowe i biorąc pod 
uwagę zasadę ostrożności.
Szczególną uwagę zwraca się podczas tego 
przeglądu na następujący wpływ 
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substancji lub grup substancji:
- wykonalność i opłacalność ponownego 
wykorzystania EEE i recyklingu 
materiałów pochodzących z EEE;
- skumulowane i niemożliwe do 
zaakceptowania narażenie pracowników 
zajmujących się zbiórką, ponownym 
użyciem, recyklingiem i przetwarzaniem 
materiałów pochodzących z EEE;
- możliwość uwalniania tych substancji i 
materiałów lub ich niebezpiecznych 
pozostałości, produktów przemiany lub 
rozkładu poprzez produkowanie, 
wykorzystywanie, przygotowywanie do 
ponownego użycia, recykling lub inne 
przetwarzanie materiałów pochodzących z 
EEE, także podczas niezgodnych z 
normami operacji prowadzonych w Unii i 
w krajach trzecich, w szczególności 
procesów obróbki cieplnej;
- możliwość zastąpienia substancjami lub 
technologiami alternatywnymi, które mają 
mniej negatywny wpływ na środowisko 
naturalne, zdrowie i bezpieczeństwo 
konsumentów, przy uwzględnieniu 
możliwości przyznania wyłączeń tym 
zastosowaniom, dla których takie 
substancje lub technologie alternatywne 
nie są jeszcze dostępne.
Środki te, mające na celu zmianę 
istotnych elementów niniejszej dyrektywy, 
przyjmuje się zgodnie z art. 289 traktatu. 
W przypadku, gdy uwzględnienie 
substancji wymienionych w załączniku III 
będzie zalecane w odnośnym badaniu 
ekspertów, a nie zostanie określone we 
wniosku dotyczącym przeglądu, Komisja 
powinna przedstawić konkretne 
uzasadnienie. Podczas proponowania 
wprowadzenia zmian w załącznikach IV i 
IVa należy zawrzeć odniesienie do 
wszystkich istotnych dokumentów, 
raportów bezpieczeństwa chemicznego lub 
ocen ryzyka przedłożonych Europejskiej 
Agencji Chemikaliów zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 lub 
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innymi wspólnotowymi przepisami.
* wstawić datę cztery lata po wejściu w 
życie dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Należy tutaj odzwierciedlić wprowadzenie nowego załącznika z substancjami podlegającymi 
obowiązkowi oznakowywania (załącznik IVa (nowy)). Nowe decyzje dotyczące zakazów 
stosowania substancji stanowią podstawowy element przedmiotowej dyrektywy i powinny 
zatem wchodzić w zakres procedury współdecyzji co cztery lata. Przegląd ten powinien 
opierać się na jasnych kryteriach koncentrujących się na fazie odpadu EEE, a także powinien 
uwzględniać zdrowie ludzi w fazach produkcji i użytkowania. W przypadku, gdy Komisja nie 
zaproponuje uwzględnienia danej substancji, której uwzględnienie zalecono w odpowiednim 
badaniu ekspertów, decyzja taka powinna zostać uzasadniona.

Poprawka 269
Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6a
Przegląd

Przed dniem [...*] Komisja dokona 
przeglądu środków przewidzianych w 
niniejszej dyrektywie w celu 
uwzględnienia w razie potrzeby nowych 
dowodów naukowych.
W szczególności Komisja przedłoży do 
tego dnia wnioski w sprawie objęcia 
przepisami art. 4 ust. 1a sprzętu 
zaliczającego się do kategorii 8, 9 i 11.
Komisja zbada również przed tą datą, a 
następnie co cztery lata, konieczność 
rozszerzenia listy substancji lub grup 
substancji wymienionych w załączniku IV, 
w szczególności w odniesieniu do 
substancji wymienionych w załączniku 
III, w oparciu o fakty naukowe i biorąc 
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pod uwagę zasadę ostrożności.
Szczególną uwagę zwraca się podczas tego 
przeglądu na następujący wpływ 
substancji lub materiałów: 
- wykonalność i opłacalność ich 
ponownego wykorzystania i recyklingu;
- skumulowane narażenie pracowników 
zajmujących się zbiórką, ponownym 
użyciem, recyklingiem i przetwarzaniem;
- możliwość uwalniania tych substancji i 
materiałów lub ich niebezpiecznych 
produktów przemiany lub rozkładu albo 
odpadów wtórnych do środowiska podczas 
wykorzystywania, ponownego 
wykorzystywania, odzysku lub 
unieszkodliwiania, także podczas 
niezgodnych z normami operacji 
prowadzonych w Unii i w krajach 
trzecich, w szczególności procesów 
obróbki cieplnej.
Komisja bada wykonalność zastąpienia 
takich substancji i materiałów 
bezpieczniejszymi substytutami poprzez 
zmiany w projekcie lub materiały i 
elementy, które nie wymagają 
wykorzystania żadnych materiałów lub 
substancji, o których mowa w art. 4 ust. 1, 
i w tym terminie, a następnie co cztery 
lata, zgłasza wnioski Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie w celu 
rozszerzenia w razie potrzeby zakresu 
obowiązywania załącznika IV.
* wstawić datę cztery lata po wejściu w 
życie dyrektywy.

Or. en

(Zastąpienie poprawki 48).

Uzasadnienie

Dyrektywa RoHS dotyczy jednej kwestii: ograniczenia substancji niebezpiecznych 
stosowanych w EEE. Dyrektywę RoHS przyjęto zgodnie z procedurą współdecyzji. Przyszłe 
ograniczenia należy nadal przyjmować zgodnie z tą samą procedurą. Dyrektywa powinna 
określić jasne kryteria przyszłych przeglądów. Powinny one obejmować skutki gospodarcze 
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dla ponownego użycia i recyklingu, narażenie pracowników i uwalnianie do środowiska, 
w tym uwalnianie produktów przemiany (takich jak np. dioksyny) lub tworzenie się wtórnych 
odpadów (np. odpady niebezpieczne powstałe w wyniku spalania). Przeglądy należy 
przeprowadzać co cztery lata.

Poprawka 270
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6a
Przegląd

Przed dniem [...*] Komisja dokona 
przeglądu środków przewidzianych w 
niniejszej dyrektywie w celu 
uwzględnienia w razie potrzeby nowych 
dowodów naukowych.

W szczególności Komisja przedłoży do 
tego dnia wnioski w sprawie objęcia 
przepisami art. 4 ust. 1 sprzętu 
zaliczającego się do kategorii 8, 9 i 11.

Komisja zbada również przed tą datą, a 
następnie co cztery lata, konieczność 
rozszerzenia listy substancji lub grup 
substancji wymienionych w załączniku IV, 
w szczególności w odniesieniu do 
substancji wymienionych w załączniku 
III, w oparciu o fakty naukowe i biorąc 
pod uwagę zasadę ostrożności.

Szczególną uwagę zwraca się podczas tego 
przeglądu na następujący wpływ 
substancji lub materiałów: 

- negatywny wpływ na ludzi i środowisko 
naturalne w czasie użytkowania sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego;

- wykonalność i opłacalność ich 
ponownego wykorzystania i recyklingu;

- skumulowane narażenie pracowników 
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zajmujących się zbiórką, ponownym 
użyciem, recyklingiem i przetwarzaniem;

- możliwość uwalniania tych substancji i 
materiałów lub ich niebezpiecznych 
produktów przemiany albo odpadów 
wtórnych do środowiska podczas odzysku, 
użytkowania lub unieszkodliwiania, także 
podczas niezgodnych z normami operacji 
prowadzonych w UE i w krajach trzecich, 
w szczególności procesów obróbki 
cieplnej.

Komisja bada wykonalność zastąpienia 
takich substancji i materiałów 
bezpieczniejszymi substytutami i w tym 
terminie, a następnie co cztery lata, 
zgłasza wnioski Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie w celu 
rozszerzenia w razie potrzeby zakresu 
obowiązywania załącznika IV.

* wstawić datę (48 miesięcy po wejściu w 
życie).

Or. de

Uzasadnienie

Przedmiotowa dyrektywa powinna wśród kryteriów dokonywania przyszłych przeglądów 
uwzględniać również zagrożenia powodowane przez niebezpieczne substancje w czasie 
użytkowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Poprawka 271
Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6b
Dostosowanie do REACH

W przypadku przyjęcia zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 
nowych ograniczeń dotyczących 
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wprowadzania do obrotu w odniesieniu do 
substancji stosowanych w EEE, należy 
odpowiednio zmienić właściwe załączniki 
niniejszej dyrektywy, analogicznie do 
określonej daty ostatecznej dla substancji 
wzbudzających szczególne obawy, dla 
których nie udzielono zezwolenia, lub 
ewentualnie daty zastosowania 
ograniczenia. 
Komisja przyjmuje takie środki przy 
pomocy aktów delegowanych, zgodnie z 
art. 18.

Or. en

(Zastąpienie poprawki 48 złożonej przez sprawozdawczynię. Poprawka związana z 
zastąpieniem dawnej „procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą” nową procedurą aktów 

delegowanych określoną w art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej).

Uzasadnienie

Należy wprowadzić mechanizm umożliwiający przeniesienie do dyrektywy RoHS przyjętych 
w rozporządzeniu REACH ograniczeń lub przypadków wycofywania, na które udzielono 
zezwolenia.

Poprawka 272
Julie Girling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6a 
Przegląd

Po przeprowadzeniu kompleksowej oceny 
skutków Komisja do dnia xxxx* 
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdanie oceniające zakres 
niniejszej dyrektywy, któremu w 
stosownych przypadkach będą 
towarzyszyły propozycje środków 
koniecznych do zmiany zakresu niniejszej 
dyrektywy, aby uwzględnić cały WEEE. 
* cztery lata po wejściu w życie dyrektywy.
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Or. en

Uzasadnienie

Obecnie zakres przedmiotowej dyrektywy jest ograniczony i obejmuje kategorie wymienione 
w załączniku I i określone w załączniku II. W celu osiągnięcia maksymalnych korzyści dla 
środowiska naturalnego jej zakres powinien zostać rozszerzony na cały WEEE. Jednak zakres 
przedmiotowej dyrektywy nie powinien być zasadniczo zmieniany do momentu 
przeprowadzenia pełnej oceny skutków. Poprawka ta określa zatem, że ocenę skutków należy 
przeprowadzić przed dokonaniem przeglądu zakresu przedmiotowej dyrektywy oraz jego 
ewentualnej zmiany, aby uwzględnić cały zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadkach, gdy przepisy 
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 
wprowadzają nowe ograniczenia lub 
obowiązki z zakresu zezwoleń w 
odniesieniu do substancji niebezpiecznych 
zawartych w EEE, odpowiednio zmienia 
się istotne załączniki do niniejszej 
dyrektywy.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z art. 
290 traktatu.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta zapewnia spójność z prawodawstwem z zakresu chemikaliów określonym w 
rozporządzeniu REACH. Każdorazowo, gdy na mocy rozporządzenia REACH podjęte zostaną 
decyzje dotyczące ograniczeń lub obowiązków z zakresu zezwoleń dla konkretnych substancji 
odnoszących się do EEE, powinno to automatycznie być odzwierciedlane w załączniku IV 
dyrektywy RoHS.
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Poprawka 274
Åsa Westlund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. We wszystkich stosownych przypadkach 
w odniesieniu do zagrożeń związanych z 
produktem, w celu ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa konsumentów, producenci 
przeprowadzają badania próby EEE 
wprowadzanych do obrotu, badania skarg 
oraz, jeśli wystąpi taka konieczność, 
prowadzą ich ewidencję, ewidencję EEE 
niezgodnych z wymaganiami, przypadków 
odzyskania produktu oraz informują 
dystrybutorów o tego rodzaju działaniach 
w zakresie monitorowania.

5. W odniesieniu do zagrożeń związanych 
z produktem, w celu ochrony środowiska 
naturalnego oraz zdrowia i 
bezpieczeństwa ludzi, producenci 
przeprowadzają badania próby EEE 
wprowadzanych do obrotu, badania skarg 
oraz, jeśli wystąpi taka konieczność, 
prowadzą ich ewidencję, ewidencję EEE 
niezgodnych z wymaganiami, przypadków 
odzyskania produktu oraz informują 
dystrybutorów o tego rodzaju działaniach 
w zakresie monitorowania.

Or. sv

Poprawka 275
Åsa Westlund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Producenci, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że wprowadzony 
przez nich do obrotu EEE nie jest zgodny z 
obowiązującym wspólnotowym 
prawodawstwem harmonizacyjnym, 
podejmują natychmiast konieczne środki 
naprawcze w celu zapewnienia zgodności 
EEE, jego wycofania z obrotu lub 
odzyskania, stosownie do okoliczności. 
Ponadto, jeżeli EEE stwarza zagrożenie,
niezwłocznie informują oni o tym 
właściwe organy krajowe państw 
członkowskich, w których EEE został 
udostępniony, podając szczegółowe 
informacje, w szczególności na temat 

8. Producenci, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że wprowadzony 
przez nich do obrotu EEE nie jest zgodny z 
obowiązującym wspólnotowym 
prawodawstwem harmonizacyjnym, 
podejmują natychmiast konieczne środki 
naprawcze w celu zapewnienia zgodności 
EEE, jego wycofania z obrotu lub 
odzyskania, stosownie do okoliczności. 
Ponadto niezwłocznie informują oni o tym 
właściwe organy krajowe państw 
członkowskich, w których EEE został 
udostępniony, podając szczegółowe 
informacje, w szczególności na temat 
niezgodności oraz podjętych środków 
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niezgodności oraz podjętych środków 
naprawczych.

naprawczych.

Or. sv

Uzasadnienie

Ważne jest, aby właściwe organy uzyskiwały informacje na temat pojawiających się 
problemów, dzięki czemu będą mogły przeprowadzać niezależne analizy ryzyka.

Poprawka 276
Åsa Westlund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Na uzasadnione żądanie właściwego 
organu krajowego importerzy udzielają mu 
wszelkich informacji i udostępniają 
dokumentację konieczną do wykazania 
zgodności danego EEE z wymogami w 
języku łatwo zrozumiałym dla tego 
właściwego organu krajowego. Na żądanie 
właściwego organu podejmują z nim 
współpracę w działaniach 
ukierunkowanych na usunięcie zagrożeń, 
jakie stwarza EEE wprowadzony przez 
nich do obrotu.

9. Na żądanie właściwego organu 
krajowego importerzy udzielają mu 
wszelkich informacji i udostępniają 
dokumentację konieczną do wykazania 
zgodności danego EEE z wymogami w 
języku łatwo zrozumiałym dla tego 
właściwego organu krajowego. Na żądanie 
właściwego organu podejmują z nim 
współpracę w działaniach 
ukierunkowanych na usunięcie zagrożeń, 
jakie stwarza EEE wprowadzony przez 
nich do obrotu.

Or. sv

Uzasadnienie

Właściwe organy muszą mieć prawo żądania uzyskania odnośnych informacji w celu 
wypełniania swoich obowiązków związanych z nadzorem.
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Poprawka 277
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Na uzasadnione żądanie właściwego 
organu krajowego importerzy udzielają mu 
wszelkich informacji i udostępniają 
dokumentację konieczną do wykazania 
zgodności danego EEE z wymogami w 
języku łatwo zrozumiałym dla tego 
właściwego organu krajowego. Na żądanie 
właściwego organu podejmują z nim 
współpracę w działaniach 
ukierunkowanych na usunięcie zagrożeń, 
jakie stwarza EEE wprowadzony przez 
nich do obrotu.

9. Na uzasadnione żądanie właściwego 
organu krajowego importerzy udzielają mu 
wszelkich informacji i udostępniają 
dokumentację konieczną do wykazania 
zgodności danego EEE z wymogami w 
języku łatwo zrozumiałym dla tego 
właściwego organu krajowego.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązki producentów w odniesieniu do produktów niezgodnych z wymogami zostały już 
uregulowane w innych dyrektywach nowego podejścia odnoszących się do bezpieczeństwa 
produktów.

Poprawka 278
Julie Girling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przechowywania deklaracji zgodności 
WE oraz dokumentacji technicznej do 
dyspozycji krajowych organów nadzoru 
przez okres 10 lat;

a) przechowywania deklaracji zgodności 
WE oraz dokumentacji technicznej do 
dyspozycji krajowych organów nadzoru 
przez okres 10 lat od wprowadzenia EEE 
do obrotu;

Or. en
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Uzasadnienie

Sformułowanie „udostępniony na rynku” powinno zostać zastąpione sformułowaniem 
„wprowadzony do obrotu”. Nowe ramy regulacyjne zawsze odnoszą się do „wprowadzania 
do obrotu” przy określaniu początkowej daty okresu, przez który deklaracja zgodności musi 
być przechowywana. Jest tak dlatego, że „wprowadzenie do obrotu” oznacza „udostępnienie 
produktu na rynku wspólnotowym po raz pierwszy” (art. R1 ust. 2 decyzji 768/2008/WE), 
które w związku z tym odbywa się w pojedynczym ustalonym terminie. Z kolei dany produkt 
może być „udostępniany na rynku” w wielu terminach, a zatem takie odniesienie 
prowadziłoby do niepewności prawnej.

Poprawka 279
Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przechowywania deklaracji zgodności 
WE oraz dokumentacji technicznej do 
dyspozycji krajowych organów nadzoru 
przez okres 10 lat;

a) przechowywania deklaracji zgodności 
WE oraz dokumentacji technicznej do 
dyspozycji krajowych organów nadzoru 
przez okres 10 lat od wprowadzenia EEE 
do obrotu;

Or. en

(Zastąpienie poprawki 56).Uzasadnienie

Dziesięcioletnie ramy czasowe wymagają określenia wyraźnego punktu początkowego. 

Poprawka 280
Chris Davies, Dirk Sterckx

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przechowywania deklaracji zgodności 
WE oraz dokumentacji technicznej do 
dyspozycji krajowych organów nadzoru 
przez okres 10 lat;

a) przechowywania deklaracji zgodności 
WE oraz dokumentacji technicznej do 
dyspozycji krajowych organów nadzoru 
przez okres 10 lat od wprowadzenia EEE 
do obrotu;
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Or. en

Uzasadnienie

Poprawka mająca na celu zapewnienie większej pewności. Prawodawstwo UE definiuje 
„wprowadzenie do obrotu” jako „udostępnienie produktu na rynku wspólnotowym po raz 
pierwszy” i w związku z tym jest to pojedynczy ustalony termin.

Poprawka 281
Julie Girling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Importerzy opatrują EEE swoim 
nazwiskiem, zarejestrowaną nazwą 
towarową lub zarejestrowanym znakiem 
towarowym i umieszczają swój adres 
kontaktowy na EEE, a jeżeli nie jest to 
możliwe – na opakowaniu lub w 
dokumencie załączonym do EEE.

3. O ile nie opatrzono EEE nazwiskiem i 
adresem upoważnionego przedstawiciela, 
importerzy opatrują EEE swoim 
nazwiskiem, zarejestrowaną nazwą 
towarową lub zarejestrowanym znakiem 
towarowym i umieszczają swój adres 
kontaktowy na EEE, a jeżeli nie jest to 
możliwe – na opakowaniu lub w 
dokumencie załączonym do EEE.

Or. en

Uzasadnienie

Wskazywanie importera oprócz upoważnionego przedstawiciela nie jest konieczne i tworzy 
zbędne obciążenie administracyjne. Dzieje się tak szczególnie w przypadku, gdy dany produkt 
jest importowany przez kilka podmiotów. Poprawka to pozwoli uniknąć zbędnego obciążenia 
administracyjnego dla przemysłu oraz wątpliwości wśród konsumentów.

Poprawka 282
Chris Davies, Dirk Sterckx

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Importerzy opatrują EEE swoim 
nazwiskiem, zarejestrowaną nazwą 

3. Importerzy opatrują EEE swoim
nazwiskiem, zarejestrowaną nazwą 
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towarową lub zarejestrowanym znakiem 
towarowym i umieszczają swój adres 
kontaktowy na EEE, a jeżeli nie jest to 
możliwe – na opakowaniu lub w 
dokumencie załączonym do EEE.

towarową lub zarejestrowanym znakiem 
towarowym i umieszczają swój adres 
kontaktowy na EEE na opakowaniu lub w 
dokumencie załączonym do EEE.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka mająca na celu zapewnienie większej jasności i uniknięcie sporów na temat 
interpretacji sformułowania „a jeżeli nie jest to możliwe”.

Poprawka 283
Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Importerzy przechowują kopię deklaracji 
zgodności WE do dyspozycji organów 
nadzoru rynku przez okres 10 lat i 
zapewniają, by dokumentacja techniczna 
była dostępna do dyspozycji tych organów 
na ich żądanie.

7. Importerzy przechowują kopię deklaracji 
zgodności WE do dyspozycji organów 
nadzoru rynku przez okres 10 lat od 
wprowadzenia EEE do obrotu i 
zapewniają, by dokumentacja techniczna 
była dostępna do dyspozycji tych organów
na ich żądanie.

Or. en

(Zastąpienie poprawki 59).

Uzasadnienie

Dziesięcioletnie ramy czasowe wymagają określenia wyraźnego punktu początkowego.
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Poprawka 284
Julie Girling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Importerzy przechowują kopię deklaracji 
zgodności WE do dyspozycji organów 
nadzoru rynku przez okres 10 lat i 
zapewniają, by dokumentacja techniczna 
była dostępna do dyspozycji tych organów 
na ich żądanie.

7. Importerzy przechowują kopię deklaracji 
zgodności WE do dyspozycji organów 
nadzoru rynku przez okres 10 lat od 
wprowadzenia EEE do obrotu i 
zapewniają, by dokumentacja techniczna 
była dostępna do dyspozycji tych organów 
na ich żądanie.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 285
Chris Davies, Dirk Sterckx

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Importerzy przechowują kopię deklaracji 
zgodności WE do dyspozycji organów 
nadzoru rynku przez okres 10 lat i 
zapewniają, by dokumentacja techniczna 
była dostępna do dyspozycji tych organów 
na ich żądanie. 

7. Importerzy przechowują kopię deklaracji 
zgodności WE do dyspozycji organów 
nadzoru rynku przez okres 10 lat od 
wprowadzenia EEE do obrotu i 
zapewniają, by dokumentacja techniczna 
była dostępna do dyspozycji tych organów 
na ich żądanie. 

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka mająca na celu zapewnienie większej pewności. Prawodawstwo UE definiuje 
„wprowadzenie do obrotu” jako „udostępnienie produktu na rynku wspólnotowym po raz 
pierwszy” i w związku z tym jest to pojedynczy ustalony termin.

Poprawka 286
Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dystrybutorzy zachowują w swoich 
działaniach ostrożność, by upewnić się, czy 
EEE, który udostępniają na rynku, jest 
zgodny z obowiązującymi wymaganiami.

1. Dystrybutorzy zachowują w swoich 
działaniach ostrożność, by upewnić się, czy 
EEE, który udostępniają na rynku, jest 
zgodny z obowiązującymi wymaganiami, 
w szczególności czy EEE jest opatrzony 
wymaganym oznakowaniem CE i czy 
towarzyszą mu wymagane dokumenty 
oraz instrukcje i informacje dotyczące 
bezpieczeństwa w języku łatwo 
zrozumiałym dla konsumentów i innych 
użytkowników końcowych w państwie 
członkowskim, w którym EEE zostanie 
udostępniony na rynku, a także czy 
producent i importer spełnili wymagania 
określone w art. 7 ust. 6 i 7 oraz art. 9 
ust. 3.

Or. en

(Poprawka powiązana ze skreśleniem akapitu pierwszego w art. 10 ust. 2). 

Uzasadnienie

Należy podkreślić konkretne przepisy w kontekście obowiązku zachowania ostrożności przez 
dystrybutorów.
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Poprawka 287
Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przed udostępnieniem EEE na rynku 
dystrybutorzy sprawdzają, czy EEE jest 
opatrzony wymaganym oznakowaniem CE 
i czy towarzyszą mu wymagane 
dokumenty oraz instrukcje i informacje 
dotyczące bezpieczeństwa w języku łatwo 
zrozumiałym dla konsumentów i innych 
użytkowników końcowych w państwie 
członkowskim, w którym EEE zostanie 
udostępniony na rynku, a także czy 
producent i importer spełnili wymagania 
określone w art. 7 ust. 5 i 6 i art. 9 ust.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Przepis ten oznaczałby, że wszyscy dystrybutorzy musieliby otwierać oryginalne opakowanie 
każdego EEE przed wprowadzeniem go do obrotu. To by było zbyt dalekie posunięcie. 
Zamiast tego proponuje się podkreślenie tych kwestii w kontekście obowiązku zachowania 
ostrożności, określonego w art. 10 ust. 1. Zapewni to, że dystrybutorzy będą odpowiedzialni 
za wprowadzanie do obrotu wyłącznie produktów zgodnych z tymi przepisami, bez 
konieczności rozpakowywania każdego pojedynczego przedmiotu. 

Poprawka 288
Chris Davies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Deklaracja zgodności WE musi 
stwierdzać, że wykazano spełnienie 
wymagań określonych w art. 4.

1. Deklaracja zgodności WE stwierdza, że 
wykazano spełnienie wymagań 
określonych w niniejszej dyrektywie.

Or. en
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Uzasadnienie

Należy wykazać spełnienie wymagać określonych w całej dyrektywie.

Poprawka 289
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie uznają na zasadzie 
domniemania, że sprzęt elektryczny i 
elektroniczny opatrzony oznakowaniem 
CE jest zgodny z przepisami niniejszej 
dyrektywy.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na to, że określone maksymalne wartości stężenia (tj. limity procentowe) w 
przypadku dyrektywy RoHS mają zastosowanie na poziomie „jednorodnego materiału”, 
weryfikowanie zgodności również musi mieć miejsce na tym poziomie.  Na poziomie gotowego 
produktu możliwe jest zbadanie tylko gotowego produktu, ale nie rozbicie go na tysiące 
jednorodnych materiałów i zbadanie ich wszystkich oddzielnie. Na mocy obowiązującej 
dyrektywy RoHS przeprowadzanie własnych badań gotowych produktów przez producentów 
jest niepraktyczne. W związku z tym producenci kontrolują swój łańcuch dostaw i używają 
dokumentacji, aby wykazać zgodność.

Poprawka 290
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprzęt elektryczny i elektroniczny, na 
którym przeprowadzono testy i dokonano 
pomiarów zgodnie ze normami 
zharmonizowanymi, do których 
odniesienia opublikowano w Dzienniku 

Materiały, komponenty oraz sprzęt
elektryczny i elektroniczny, które przeszły 
pozytywnie testy, na których dokonano 
pomiarów lub które zostały poddane 
ocenie zgodnie z normami 
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Urzędowym Unii Europejskiej, uznaje się 
za zgodny ze wszystkimi odpowiednimi 
wymaganiami niniejszej dyrektywy, do 
których wymienione normy się odnoszą.

zharmonizowanymi, do których 
odniesienia opublikowano w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej, uznaje się 
za zgodny ze wszystkimi odpowiednimi 
wymaganiami niniejszej dyrektywy, do 
których wymienione normy się odnoszą.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do art. 16 ust. 1.

Poprawka 291
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprzęt elektryczny i elektroniczny, na 
którym przeprowadzono testy i dokonano 
pomiarów zgodnie ze normami 
zharmonizowanymi, do których 
odniesienia opublikowano w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej, uznaje się 
za zgodny ze wszystkimi odpowiednimi 
wymaganiami niniejszej dyrektywy, do 
których wymienione normy się odnoszą.

Materiały, komponenty i części sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, na którym 
przeprowadzono testy i dokonano 
pomiarów zgodnie z normami 
zharmonizowanymi, do których 
odniesienia opublikowano w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej, uznaje się 
za zgodny ze wszystkimi odpowiednimi 
wymaganiami niniejszej dyrektywy, do 
których wymienione normy się odnoszą.

Or. pl

Uzasadnienie

Powyższe zmiany uwzględniają idee, że zgodne z RoHS komponenty produkują zgodny z 
RoHS produkt.  O ile deklaracja zgodności wystawiana jest na gotowy produkt, o tyle, aby 
obniżyć koszty dla przedsiębiorstw dochodzenia do zgodności ich produktów, potrzebny jest 
sposób przekazywania informacji w łańcuchu dostaw. Rozwiązaniem ma być dobrowolne 
wypełnianie przez producentów deklaracji materiałowej, która może stanowić dodatkową 
informację dla jednostek nadzoru. Jednak sama deklaracja zgodności nie może być uznana za 
substytut raportu z testów i pomiarów.
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Poprawka 292
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprzęt elektryczny i elektroniczny, na 
którym przeprowadzono testy i dokonano 
pomiarów zgodnie ze normami 
zharmonizowanymi, do których 
odniesienia opublikowano w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej, uznaje się 
za zgodny ze wszystkimi odpowiednimi 
wymaganiami niniejszej dyrektywy, do 
których wymienione normy się odnoszą.

Materiały, komponenty lub sprzęt
elektryczny i elektroniczny, które przeszły 
pozytywnie testy, na których dokonano 
pomiarów lub które zostały poddane 
ocenie zgodnie z normami 
zharmonizowanymi, do których 
odniesienia opublikowano w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej, uznaje się 
za zgodny ze wszystkimi odpowiednimi 
wymaganiami niniejszej dyrektywy, do 
których wymienione normy się odnoszą.

Or. en

Uzasadnienie

Gotowe produkty nie mogą być „testowane” na zgodność z przedmiotową dyrektywą – mogą 
one jedynie być „poddawane ocenie” względem konkretnych norm zgodności.

Poprawka 293
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprzęt elektryczny i elektroniczny, na 
którym przeprowadzono testy i dokonano 
pomiarów zgodnie ze normami 
zharmonizowanymi, do których 
odniesienia opublikowano w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej, uznaje się 
za zgodny ze wszystkimi odpowiednimi 
wymaganiami niniejszej dyrektywy, do 
których wymienione normy się odnoszą.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny, który 
jest zgodny z normami zharmonizowanymi
lub ich częściami, do których odniesienia 
opublikowano w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej, uznaje się za zgodny ze 
wszystkimi odpowiednimi wymaganiami 
niniejszej dyrektywy, do których 
wymienione normy się odnoszą.

Or. en



AM\809039PL.doc 83/117 PE439.897v01-00

PL

Uzasadnienie

Zmiana brzmienia w celu dostosowania do art. R8 decyzji 768/2008 w celu stworzenia 
równych zasad dla wszystkich podmiotów gospodarczych, których obowiązują wymogi 
dotyczące oznakowania CE.

Poprawka 294
Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 16a
Formalne zastrzeżenie wobec norm 

zharmonizowanych
Zastosowanie ma art. R9 decyzji 
768/2008/WE w sprawie wspólnych ram 
dotyczących wprowadzania produktów do 
obrotu.

Or. en

(Zastąpienie poprawki 66 przez sprawozdawczynię. Poprawka powiązana z uchyleniem 
procedur komitetowych na mocy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej). 

Uzasadnienie

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.
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Poprawka 295
Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komitet Wykonywanie delegacji
1. Komisję wspiera komitet ustanowiony 
na mocy art. 18 dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2006/12/WE z dnia 
5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów.

1. Uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 5 i 
6, przyznaje się Komisji na czas 
nieokreślony.

2. W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 
7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem 
jej art. 8.

2. Z chwilą przyjęcia aktu delegowanego 
Komisja powiadamia o tym równocześnie 
Parlament Europejski i Radę.

3. Uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych przyznaje się Komisji na 
warunkach określonych w art. 18a i 18b.

Or. en

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

Europejskiej).

Uzasadnienie

W kontekście przedmiotowej dyrektywy przyznanie Komisji uprawnień do przyjmowania 
aktów delegowanych na czas nieokreślony wydaje się odpowiednie.

Poprawka 296
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Komisja dopilnowuje, aby w 
prowadzonych przez siebie działaniach 
utrzymywała zrównoważony udział 
przedstawicieli państw członkowskich i 
wszystkich zainteresowanych stron, takich 
jak przedstawiciele branż przemysłowych, 
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w tym MŚP i rzemieślników, organizacje 
ochrony środowiska naturalnego i 
organizacje konsumenckie. Strony te 
spotykają się w ramach forum 
konsultacyjnego. Regulamin tego forum 
jest określany przez Komisję.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zmniejszenie niepewności prawnej i zagrożeń gospodarczych mechanizm 
przyznawania wyłączeń powinien stać się bardziej wykonalny, jasny i przejrzysty. Procedura 
konsultacji z zainteresowanymi stronami powinna zostać usprawniona poprzez opracowanie 
jaśniejszego regulaminu. W związku z tym należy stworzyć forum konsultacyjne na wzór 
forum określonego w dyrektywie 2009/125/WE w sprawie ekoprojektu, aby zapewnić 
funkcjonowanie ciągłego i ustrukturyzowanego mechanizmu konsultacji z zainteresowanymi 
stronami w procesie wdrażania przedmiotowej dyrektywy.

Poprawka 297
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18a
Komisja dopilnowuje, aby w 
prowadzonych przez siebie działaniach 
utrzymywała zrównoważony udział 
przedstawicieli państw członkowskich i 
wszystkich zainteresowanych stron, takich 
jak przedstawiciele branż przemysłowych, 
w tym MŚP i rzemieślników, organizacje 
ochrony środowiska naturalnego i 
organizacje konsumenckie. Strony te 
spotykają się w ramach forum 
konsultacyjnego. Regulamin tego forum 
jest określany przez Komisję.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zmniejszenie niepewności prawnej i zagrożeń gospodarczych mechanizm 
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przyznawania wyłączeń powinien stać się bardziej wykonalny, jasny i przejrzysty. Procedura 
konsultacji z zainteresowanymi stronami powinna zostać usprawniona poprzez opracowanie 
jaśniejszego regulaminu. W związku z tym należy stworzyć forum konsultacyjne na wzór 
forum określonego w dyrektywie 2009/125/WE w sprawie ekoprojektu, aby zapewnić 
funkcjonowanie ciągłego i ustrukturyzowanego mechanizmu konsultacji z zainteresowanymi 
stronami w procesie wdrażania przedmiotowej dyrektywy.

Poprawka 298
Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18a
Uchylenie delegacji

1. Delegację uprawnień, o których mowa 
w art. 18 ust. 6, może w dowolnym czasie 
uchylić Parlament Europejski lub Rada.
2. Instytucja, która rozpoczęła 
wewnętrzną procedurę podejmowania 
decyzji o uchyleniu delegacji uprawnień, 
stara się o tym poinformować drugą 
instytucję oraz Komisję w rozsądnym 
czasie przed podjęciem ostatecznej decyzji, 
określając delegowane uprawnienia, które 
mogą być przedmiotem uchylenia, a także 
ewentualne powody uchylenia.
3. W decyzji o uchyleniu kładzie się kres 
delegacji uprawnień określonych w tej 
decyzji. Ma ona skutek natychmiastowy 
lub skutkuje w późniejszym terminie 
podanym tamże. Pozostaje bez wpływu na 
ważność aktów delegowanych, które już 
weszły w życie. Zostaje ona opublikowana 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

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

Europejskiej).

Uzasadnienie

Należy uwzględnić możliwość uchylenia przekazania uprawnień. 

Poprawka 299
Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18b
Zastrzeżenia do aktów delegowanych

1. W terminie dwóch miesięcy od dnia 
powiadomienia Parlament Europejski lub 
Rada mogą zgłaszać zastrzeżenia do aktu 
delegowanego. Z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady termin ten ulega 
przedłużeniu o dwa miesiące. 
2. Jeżeli ani Parlament Europejski, ani 
Rada nie zgłoszą zastrzeżeń wobec aktu 
delegowanego, zostaje on opublikowany w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i 
wchodzi w życie w dniu w nim 
określonym.
3. Jeśli Parlament Europejski lub Rada 
zgłoszą zastrzeżenia wobec przyjętego aktu 
delegowanego, nie wchodzi on w życie. 
Instytucja zgłaszająca zastrzeżenia podaje 
powody tych zastrzeżeń wobec danego 
aktu delegowanego.

Or. en

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

Europejskiej).

Uzasadnienie

W odniesieniu do zastrzeżeń do aktów delegowanych należy uwzględnić procedurę trwającą 
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dwa + dwa miesiące. Umożliwi to relatywnie szybkie wejście w życie przypadków 
niekontrowersyjnych, przy jednoczesnym zapewnieniu wystarczającego czasu dla 
rozpatrzenia przypadków kontrowersyjnych.

Poprawka 300
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK I skreślony

Or. pl

Uzasadnienie

Załącznik jest niepotrzebny w związku z wprowadzeniem otwartego zakresu dyrektywy.

Poprawka 301
Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kategorie sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego objętego niniejszą 
dyrektywą

Kategorie sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego objętego niniejszą 
dyrektywą

1. Wielkogabarytowe urządzenia 
gospodarstwa domowego

1. Urządzenia wielkogabarytowe 

2. Małogabarytowe urządzenia 
gospodarstwa domowego

2. Urządzenia małogabarytowe 

3. Sprzęt teleinformatyczny i 
telekomunikacyjny

3. Sprzęt teleinformatyczny i 
telekomunikacyjny

4. Sprzęt konsumencki 4. Sprzęt konsumencki
5. Sprzęt oświetleniowy 5. Sprzęt oświetleniowy
6. Narzędzia elektryczne i elektroniczne (z 
wyjątkiem wielkogabarytowych, 
stacjonarnych narzędzi przemysłowych)

6. Narzędzia elektryczne i elektroniczne

7. Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy 7. Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy
8. Wyroby medyczne 8. Wyroby medyczne
9. Przyrządy do nadzoru i kontroli 9. Przyrządy do nadzoru i kontroli 
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włącznie z przyrządami do nadzoru i 
kontroli w obiektach przemysłowych

włącznie z przyrządami do nadzoru i 
kontroli w obiektach przemysłowych

10. Automaty 10. Automaty
11. Inne rodzaje sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego nieobjęte żadną z 
powyższych kategorii

Or. en

(Zastąpienie poprawki 68 złożonej przez sprawozdawczynię).

Uzasadnienie

Termin „gospodarstwa domowego” powodował zamieszanie i powinien w związku z tym 
zostać skreślony. Trudno zrozumieć, dlaczego z zakresu dyrektywy miałyby być wyłączone 
wielkogabarytowe narzędzia przemysłowe, zważywszy że obejmuje ona przyrządy do nadzoru 
i kontroli w obiektach przemysłowych.  W świetle różnic w zakresach ograniczeń i 
odpowiadających im ram czasowych dla poszczególnych kategorii EEE należy utrzymać 
wykaz kategorii EEE, uzupełniając go jednak o kategorię obejmującą wszystkie rodzaje EEE 
nieobjęte żadną z obecnych dziesięciu kategorii. Zapewniłoby to otwarty zakres przy 
jednoczesnym rozróżnianiu między poszczególnymi kategoriami.

Poprawka 302
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Przyrządy do nadzoru i kontroli 
włącznie z przyrządami do nadzoru i 
kontroli w obiektach przemysłowych

9. Przyrządy do nadzoru i kontroli

Or. en

Uzasadnienie

(Zob. załącznik II pkt. 9). Zastosowanie takich samych nagłówków pozwoli uniknąć 
zamieszania.
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Poprawka 303
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK II skreślony

Or. pl

Uzasadnienie

Załącznik jest niepotrzebny w związku z wprowadzeniem otwartego zakresu dyrektywy.

Poprawka 304
Chris Davies, Dirk Sterckx

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obowiązujący wykaz produktów w ramach 
każdej kategorii wymienionej w załączniku 
I:

Obowiązujący wykaz produktów w ramach 
każdej kategorii wymienionej w załączniku 
I:

1. wielkogabarytowe urządzenia 
gospodarstwa domowego obejmujące

1. wielkogabarytowe urządzenia 
gospodarstwa domowego obejmujące

pralki pralki
suszarki do ubrań suszarki do ubrań
zmywarki zmywarki
wielkogabarytowe urządzenia używane do 
chłodzenia, konserwowania i 
przechowywania żywności, takie jak: 

wielkogabarytowe urządzenia używane do 
chłodzenia, konserwowania i 
przechowywania żywności, takie jak: 

wielkogabarytowe urządzenia chłodzące, 
chłodziarki, zamrażarki

wielkogabarytowe urządzenia chłodzące, 
chłodziarki, zamrażarki

wielkogabarytowe urządzenia używane do 
gotowania i innego typu przetwarzania 
żywności, takie jak:

wielkogabarytowe urządzenia używane do 
gotowania i innego typu przetwarzania 
żywności, takie jak:

kuchenki, piece elektryczne, elektryczne 
płyty grzejne

kuchenki, piece elektryczne, elektryczne 
płyty grzejne

mikrofalówki mikrofalówki
wielkogabarytowe urządzenia używane do 
ogrzewania pomieszczeń, łóżek, mebli 

wielkogabarytowe urządzenia używane do 
ogrzewania pomieszczeń, łóżek, mebli 
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wypoczynkowych, takie jak: wypoczynkowych, takie jak:
elektryczne urządzenia grzejne, grzejniki 
elektryczne

elektryczne urządzenia grzejne, grzejniki 
elektryczne, w tym zespoły całościowe 
pomp ciepła o mocy do 12 kW 
przeznaczone do instalacji w 
pomieszczeniach i na zewnątrz 
pomieszczeń

sprzęt wentylujący, wyciągi wentylacyjne i 
sprzęt konfekcjonujący, takie jak:

sprzęt wentylujący, wyciągi wentylacyjne i 
sprzęt konfekcjonujący, takie jak:

wentylatory elektryczne wentylatory elektryczne

urządzenia klimatyzacyjne urządzenia klimatyzacyjne, w tym zespoły 
całościowe urządzeń klimatyzacyjnych o 
mocy do 12 kW przeznaczone do instalacji 
w pomieszczeniach i na zewnątrz 
pomieszczeń

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli rozszerzenie zakresu przedmiotowej dyrektywy na wszystkie sprzęty elektryczne i 
elektroniczne NIE zostanie uzgodnione, w jej zakres należałoby włączyć urządzenia 
klimatyzacyjne i pompy ciepła.

Poprawka 305
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. przyrządy do nadzoru i kontroli 
obejmujące 

przyrządy do nadzoru i kontroli 
obejmujące 

czujniki dymu czujniki dymu
regulatory ciepła regulatory ciepła
termostaty termostaty
urządzenia pomiarowe, ważące lub do 
nastawu używane w gospodarstwie 
domowym lub jako sprzęt laboratoryjny

urządzenia pomiarowe, ważące lub do 
nastaw używane w gospodarstwie 
domowym

przyrządy do nadzoru i kontroli w 
obiektach przemysłowych

przyrządy do nadzoru i kontroli w 
obiektach przemysłowych

Or. en
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Uzasadnienie

Definicja „przyrządów do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych” podana w art. 3 
lit. p) częściowo pokrywa się z  późniejszą pozycją podaną w kategorii 9 w załączniku II: 
„Urządzenie pomiarowe (...)”. Obydwie pozycje mogą odnosić się do sprzętu laboratoryjnego 
wykorzystywanego przez wykwalifikowany personel, jednak ramy czasowe wdrażania są 
różne.

Poprawka 306
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik III skreślony

Or. pl

Uzasadnienie

Załącznik ten jest niepotrzebny, zasady określania bądź powoływania nowych substancji do 
restrykcji w dyrektywie zostały wprowadzone w zmianach do art. 4.7.

Poprawka 307
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik III skreślony

Or. en

Uzasadnienie

W poprawce tej skreśla się załącznik III z uwagi na to, że nie istnieje jasna metodyka wyboru 
wymienionych substancji. Ponadto załącznik taki byłby błędnie interpretowany na całym 
świecie i prowadziłby do zamieszania, wprowadzając kolejny wykaz substancji chemicznych, 
które należy poddawać przeglądowi, ale które nie zostały jeszcze zakazane.
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Poprawka 308
Sergio Berlato

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik III skreślony

Or. it

Uzasadnienie

W poprawce tej skreśla się załącznik III z uwagi na to, że nie istnieje jasna metodyka wyboru 
wymienionych substancji.  Ponadto załącznik taki byłby błędnie interpretowany na całym 
świecie i prowadziłby do zamieszania, wprowadzając kolejny wykaz substancji chemicznych, 
które należy poddawać przeglądowi, ale które nie zostały jeszcze zakazane.

Poprawka 309
Åsa Westlund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Substancje, o których mowa w art. 4 ust. 7 Substancje, o których mowa w art. 4 ust. 7
1. heksabromocyklododekan (HBCDD) 1. związki arsenu
2. ftalan di(2-etyloheksylu) (DEHP) 2. beryl i jego związki
3. ftalan benzylu butylu (BBP) 3. tritlenek antymonu
4. ftalany dibutylu (DBP) 4. tritlenek diniklu

5. bisfenol A
6. bromowane substancje organiczne 
oprócz bromowanych środków 
zmniejszających palność
7. chlorowane substancje organiczne 
oprócz chlorowanych środków 
zmniejszających palność lub 
plastyfikatorów
8. nanomateriały
9. jony srebra stosowane do celów 
biobójczych
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10. substancje wzbudzające szczególne 
obawy wymienione na kandydackiej liście, 
o której mowa w art. 59 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Or. sv

Uzasadnienie

Wykaz, który będzie ciągle aktualizowany w ten sposób, może mieć korzystny wpływ pod 
względem zastępowania tych substancji.

Poprawka 310
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Substancje, o których mowa w art. 4 ust. 7 Substancje, o których mowa w art. 6a
1. heksabromocyklododekan (HBCDD) 1. polichlorek winylu (PCW)
2. ftalan di(2-etyloheksylu) (DEHP) 2. nanomateriały, w szczególności 

nanorurki węglowe o właściwościach 
zbliżonych do właściwości azbestu i 
nanosrebro

3. ftalan benzylu butylu (BBP)
4. ftalany dibutylu (DBP)

Or. en

Uzasadnienie

Substancje te należy poddać dodatkowym badaniom przed podjęciem decyzji o konieczności 
wprowadzenia zakazu ich stosowania lub nałożenia obowiązku oznakowywania.
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Poprawka 311
Frédérique Ries, Chris Davies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. heksabromocyklododekan (HBCDD) 1. dinitrotoluen
2. ftalan di(2-etyloheksylu) (DEHP) 2. diaminodifenylometan (MDA)
3. ftalan benzylu butylu (BBP) 3. 5-tert-butylo-2,4,6-trinitro-m-ksylen 

(piżmo ksylenowe) 
4. ftalany dibutylu (DBP) 4. chloroalkany (krótkołańcuchowe 

chlorowane parafiny)
5. glinokrzemianowe ogniotrwałe 
włókna ceramiczne
6. antracen
7. olej antracenowy
8. olej antracenowy, pasta 
antracenowa
9. olej antracenowy, pasta 
antracenowa, frakcja antracenowa
10. olej antracenowy, pasta 
antracenowa, frakcja lekka
11. olej antracenowy, 
niskoantracenowy
12. ftalan benzylu butylu (BBP)
13. ftalan di(2-etyloheksylu) (DEHP)
14. tlenek bis(tributylocyny) (TBTO)
15. dichlorek kobaltu
16. pentatlenek arsenu
17. tritlenek arsenu
18. ftalan dibutylu (DBP)
19. ftalan diizobutylu
20. heksabromocyklododekan 
(HBCDD) i wszystkie zidentyfikowane 
główne diastereoizomery
21. chromian ołowiu
22. czerwony chromian molibdenian 
siarczan ołowiu 
23. wodoroarsenian ołowiu
24. żółty sulfochromian ołowiu 
25. pak, wysokotemperaturowa smoła 
węglowa
26. dichromian sodu
27. arsenian trietylu
28. fosforan tris(2-chloroetylu)
29. cyrkoniowe glinokrzemianowe 
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ogniotrwałe włókna ceramiczne
30. bisfenol A

Or. en

Uzasadnienie

Komisja słusznie wprowadza dodatkowy wykaz substancji chemicznych, które należy poddać 
przeglądowi i których stosowanie nie zostało jeszcze zakazane, lecz które stanowią poważne 
zagrożenie dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. Ponadto ważne jest, aby zapewnić 
bezpieczne i spójne ramy prawne. Dlatego właśnie należy stworzyć jasne powiązanie z 
kandydacką listą substancji wzbudzających szczególne obawy w związku z wymogami 
dotyczącymi uzyskania zezwolenia, określonymi a art. 58 ust. 2 rozporządzenia (WE) REACH. 
Do listy tej należy dodać bisfenol A, ponieważ w co najmniej 109 badaniach publicznych 
wykazano, że w niskich dawkach ma on negatywny wpływ na zdrowie ludzi i środowisko 
naturalne. 

Poprawka 312
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK IIIa
Urządzenia, sprzęt i części zamienne do 

urządzeń wyłączone z zakresu dyrektywy.
1. Sprzęt związany z ochroną 
podstawowych interesów bezpieczeństwa 
państw członkowskich, w tym broń, 
amunicja oraz materiały wojskowe 
przeznaczone wyłącznie do celów
wojskowych.  
2. Sprzęt, który nie ma być wprowadzony 
do obrotu jako jednostka funkcjonalna 
bądź handlowa.
3. Części zamienne służące do naprawy 
lub do ponownego użycia EEE 
wprowadzonego do obrotu przed dniem 1 
lipca 2006 r.
4. Części zamienne służące do naprawy 
lub do ponownego użycia wyrobów 
medycznych wprowadzonych do obrotu 
przed dniem 1 stycznia 2014 r.
5. Części zamienne służące do naprawy 
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lub do ponownego użycia wyrobów 
medycznych do in vitro wprowadzonych 
do obrotu przed dniem 1 stycznia 2016 r.
6. Części zamienne służące do naprawy 
lub do ponownego użycia przyrządów do 
nadzoru i kontroli wprowadzonych do 
obrotu przed dniem 1 stycznia 2014 r.
7. Części zamienne służące do naprawy 
lub do ponownego użycia przyrządów do 
nadzoru i kontroli w obiektach 
przemysłowych wprowadzonych do obrotu 
przed dniem 1 stycznia 2017 r.
8. Części zamienne służące do naprawy 
lub do ponownego użycia do EEE, który 
korzysta z wyłączenia i został 
wprowadzony do obrotu przed datą 
wygaśnięcia wymienionego wyłączenia.
9. Aktywne wyroby medyczne do 
implantacji.
10. Zestawienie różnorodnych typów 
urządzeń, narzędzi i innej aparatury, które 
są zmontowane, zainstalowane i 
przeznaczone do pracy w określonej 
lokalizacji na użytek przemysłowy.

11. Części eksploatacyjne do urządzeń, 
które nie spełniają definicji sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego.
12. Substancje, których uwolnienie 
zamierzone jest podczas normalnych lub 
racjonalnie przewidywalnych warunków 
stosowania z EEE.

Or. pl

Uzasadnienie

Załącznik wprowadza w jednym miejscu wszystkie możliwe wyłączenia od zakresu stosowania 
dyrektywy.   Załącznik ten będzie podlegał przeglądowi w procedurze kodecyzji. Dodatkowo 
do oryginalnego tekstu komisji wprowadzono, w pkt. 10, definicje stacjonarnych urządzeń na 
stale zamontowanych oraz w pkt. 12 zgodnie z art. 7 1.b rozporządzenia REACH wyłączono 
substancje intencjonalnie wydzielające się z EEE. (np.: tonery i tusze).  W pkt. 11 wyłączono 
materiały eksploatacyjne, które same nie są sprzętem elektrycznym bądź elektronicznym w 
myśl definicji z art. 3.a projektu dyrektywy.
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Poprawka 313
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IV

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Substancje zabronione, o których mowa w 
art. 4 ust. 7, i maksymalne wartości ich 
stężenia dopuszczalne wagowo w 
materiałach jednorodnych

Substancje zabronione, o których mowa w 
art. 4 ust. 7, i maksymalne wartości ich 
stężenia dopuszczalne wagowo w 
materiałach jednorodnych

Część A
ołów (0,1%) ołów (0,1%)
rtęć (0,1%) rtęć (0,1%)
kadm (0,01%) kadm (0,01%)
sześciowartościowy chrom (0,1%) sześciowartościowy chrom (0,1%)
polibromowane bifenyle (PBB) (0,1%) polibromowane bifenyle (PBB) (0,1%)
polibromowane etery difenylowe (PBDE) 
(0,1%)

polibromowane etery difenylowe (PBDE) 
(0,1%)
Część B
związki arsenu (0,1%)
beryl i jego związki (0,1%)
tritlenek antymonu (0,1%)
bisfenol A (0,1%)
bromowane węglowodory oprócz 
bromowanych środków zmniejszających 
palność (0,1%)
chlorowane węglowodory oprócz 
chlorowanych środków zmniejszających 
palność lub plastyfikatorów (0,1%)
nanorurki węglowe o właściwościach 
zbliżonych do właściwości azbestu 
(granica oznaczalności)
polichlorek winylu (PCW) (0,1%)
chlorowane plastyfikatory (0,1%)
ftalan di(2-etyloheksylu) (DEHP) (0,1%)
ftalan benzylu butylu (BBP) (0,1%)
ftalany dibutylu (DBP) (0,1%)
nanosrebro (granica oznaczalności)

Or. de
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Uzasadnienie

Substancje dodane do wniosku Komisji stanowią poważne zagrożenie dla ludzi i środowiska 
naturalnego w fazach w produkcji i/lub użytkowania oraz odzysku.

Poprawka 314
Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IV

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Substancje zabronione, o których mowa w 
art. 4 ust. 7, i maksymalne wartości ich 
stężenia dopuszczalne wagowo w 
materiałach jednorodnych

Substancje zabronione, o których mowa w 
art. 4 ust. 7, i maksymalne wartości ich 
stężenia dopuszczalne wagowo w 
materiałach jednorodnych

Część A
ołów (0,1%) ołów (0,1%)
rtęć (0,1%) rtęć (0,1%)

kadm (0,01%) kadm (0,01%)

sześciowartościowy chrom (0,1%) sześciowartościowy chrom (0,1%) 

polibromowane bifenyle (PBB) (0,1%) polibromowane bifenyle (PBB) (0,1%)

polibromowane etery difenylowe (PBDE) 
(0,1%)

polibromowane etery difenylowe (PBDE) 
(0,1%)

Część B
bromowane środki zmniejszające palność
(0,1%)
chlorowane środki zmniejszające 
palność(0,1%)
polichlorek winylu (PCW)(0,1%)
chlorowane plastyfikatory(0,1%)
ftalany spełniające kryteria klasyfikacji 
jako rakotwórcze, mutagenne lub 
działające szkodliwie na rozrodczość 
kategorii 1A lub 1B zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Or. en
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Uzasadnienie

W badaniu przeprowadzonym przez Komisję Europejską w sprawie przekształcenia dyrektywy 
RoHS zalecono wycofywanie bromowanych i chlorowanych węglowodorów oraz PCW 
z powodu problemów, jakie stwarzają przy przetwarzaniu odpadów. Przemysł elektroniczny 
jest bardzo zaawansowany w zakresie ogólnoświatowej inicjatywy na rzecz przestawienia się 
na technologię „niskohalogenową” (definiowaną jako bromowane/chlorowane środki 
zmniejszające palność/PCW poniżej 900 ppm). Podobne działania zostały już podjęte przez 
niektórych producentów wielkogabarytowych AGD. Te dobrowolne działania należy wspierać 
przy pomocy jasnych wymagań prawodawcy dotyczących stworzenia równych warunków 
konkurencji i zagwarantowania pewności obrotu.

Poprawka 315
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IV

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Substancje zabronione, o których mowa w 
art. 4 ust. 7, i maksymalne wartości ich 
stężenia dopuszczalne wagowo w 
materiałach jednorodnych

Substancje zabronione, o których mowa w 
art. 4 ust. 7, i maksymalne wartości ich 
stężenia dopuszczalne wagowo w 
materiałach jednorodnych

Część A
ołów (0,1%) ołów (0,1%)
rtęć (0,1%) rtęć (0,1%)

kadm (0,01%) kadm (0,01%)
sześciowartościowy chrom (0,1%) sześciowartościowy chrom (0,1%)

polibromowane bifenyle (PBB) (0,1%) polibromowane bifenyle (PBB) (0,1%)
polibromowane etery difenylowe (PBDE) 
(0,1%)

polibromowane etery difenylowe (PBDE) 
(0,1%)

Część B 
średniołańcuchowe parafiny chlorowane 
(MCCP)

Or. en

Uzasadnienie

Oprócz substancji wymienionych wcześniej (np. w sprawozdaniu Jill Evans) niektóre badania 
zalecają wprowadzenie ograniczenia stosowania średniołańcuchowych parafin chlorowanych 
(MCCP) poprzez uwzględnienie ich w załączniku IV do dyrektywy RoHS (niemiecki Federalny 
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Urząd ds. Środowiska (Umweltbundesamt), badanie ERA). MCCP są stosowane jako 
plastyfikatory i środki zmniejszające palność o trwałych toksycznych właściwościach, 
wykazujących zdolność bioakumulacji. Właściwości te zostały również w wystarczającym 
stopniu udokumentowane, jak również określono je w badaniu przeprowadzonym przez Öko-
Institut (2008 r.); zob. przypis końcowy 5.

Poprawka 316
Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IV

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Substancje zabronione, o których mowa w 
art. 4 ust. 7, i maksymalne wartości ich 
stężenia dopuszczalne wagowo w 
materiałach jednorodnych

Substancje zabronione, o których mowa w 
art. 4 ust. 7, i maksymalne wartości ich 
stężenia dopuszczalne wagowo w 
materiałach jednorodnych

ołów (0,1%) ołów (0,1%)
rtęć (0,1%) rtęć (0,1%)

kadm (0,01%) kadm (0,01%)
sześciowartościowy chrom (0,1%) sześciowartościowy chrom (0,1%)

polibromowane bifenyle (PBB) (0,1%) polibromowane bifenyle (PBB) (0,1%)
polibromowane etery difenylowe (PBDE) 
(0,1%)

polibromowane etery difenylowe (PBDE) 
(0,1%)

nanosrebro (granica oznaczalności)

długie wielościenne nanorurki węglowe 
(granica oznaczalności)

Or. en

Uzasadnienie

Nanosrebro jest już stosowane jako środek przeciwdrobnoustrojowy w EEE, na przykład jako 
powłoka telefonów komórkowych, a nawet uwalniane jest przez pralki. Pomijając fakt, że 
takie stosowanie jest nadmierne, jest ono też źródłem zagrożenia dla ludzkiego życia i 
środowiska. Nanorurki węglowe mogą być stosowane w EEE, aczkolwiek wykazano, że ich 
właściwości są zbliżone do właściwości azbestu. Szanowane organy, takie jak brytyjska 
Królewska Komisja ds. Zanieczyszczenia Środowiska, brytyjski Inspektorat ds. BHP czy 
niemiecka Agencja Środowiska wyraziły obawy dotyczące stosowania tych nanomateriałów, a 
nawet zaleciły wprowadzenie zakazu ich stosowania.
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Poprawka 317
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IV a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(Załącznik IVa)
1. nanosrebro
2. nanorurki węglowe o właściwościach 
zbliżonych do właściwości azbestu
3. beryl metaliczny
4. tlenek berylu (BeO)

Or. en

Uzasadnienie

Öko-Institut zalecił wprowadzenie obowiązku oznakowywania dla niektórych substancji 
(punkty 3 i 4). W odniesieniu do punktów 1 i 2 istnieją naukowe dowody na to, że narażenie 
na długie wielościenne nanorurki węglowe może powodować choroby zbliżone do tych, 
powodowanych przez azbest, oraz że uwolnienie cząsteczek nanosrebra może mieć negatywny 
wpływ na zdrowie ludzi i środowisko naturalne. Konieczne jest przeprowadzenie 
dodatkowych badań, a obowiązek oznakowywania byłby pierwszym krokiem umożliwiającym 
ostrożne obchodzenie się z tymi substancjami. Należ zapewnić optymalny związek z dyrektywą 
w sprawie ekoprojektu. (Poprawka powiązana z poprawką do art. 6 ust. 1 tiret trzecie a 
(nowe) oraz do poprawki do art. 4 ust. 1 lit b) (nowa)).

Poprawka 318
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik VI skreślony

Or. pl

Uzasadnienie

Załącznik został włączony do załącznika V z kontynuacją numeracji. Komisja przed wejściem 
dyrektywy życie dyrektywy powinna zaktualizować ten załącznik zgodnie z poprawką w art. 
5.4a. oraz dopasować go do postępu naukowo technicznego. Obecny załącznik VI opiera się o 
raport ERA z stanem wiedzy na 2005 r. 
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Poprawka 319
Julie Girling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprzęt wykorzystujący lub wykrywający 
promieniowanie jonizujące

skreślone

Or. en

Uzasadnienie

W badaniu przeprowadzonym przez ERA na wniosek Komisji (2006-0383) stwierdzono, że 
włączenie wyrobów medycznych w zakres przedmiotowej dyrektywy byłoby możliwe, ale 
producentom należałoby przyznawać określone wyłączenia. Zalecono również, aby przy 
okazji przeglądu dyrektywy RoHS ponownie rozważono wprowadzenie tymczasowego 
wyłączenia dla ołowiu w stopach lutowniczych. W następstwie nowego raportu ERA (2009-
0394) producenci niektórych skomplikowanych urządzeń medycznych odkryli, że nie można 
zagwarantować długoterminowej niezawodności tych urządzeń bez wykorzystania ołowiu. 
Należy to wziąć pod uwagę podczas przygotowywania wersji przekształconej. 

Poprawka 320
Chris Davies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprzęt wykorzystujący lub wykrywający 
promieniowanie jonizujące

skreślone

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na to, że kategoria 8 (wyroby medyczne) i 9 (przyrządy do nadzoru i kontroli), 
wymienione w załączniku I, zostały włączone w zakres przedmiotowej dyrektywy, należy 
wyraźnie wyłączyć sprzęt wymieniony tutaj, głównie z uwagi na jego specjalistyczne 
zastosowania w procedurach medycznych oraz długie cykle produkcyjne przyrządów do 
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nadzoru i kontroli.

Poprawka 321
Julie Girling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5 ołów w osłonach przeciwko 
promieniowaniu jonizującemu

5 ołów w osłonach przeciwko 
promieniowaniu jonizującemu, 
kolimatorach oraz urządzeniach i 
siatkach kontroli rozpraszania 
promieniowania jonizującego

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki do załącznika VI – wprowadzenie.

Poprawka 322
Chris Davies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5 ołów w osłonach przeciwko 
promieniowaniu jonizującemu

5 ołów w osłonach przeciwko 
promieniowaniu jonizującemu, 
kolimatorach oraz urządzeniach i 
siatkach kontroli rozpraszania
promieniowania jonizującego

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki do załącznika VI – wprowadzenie.
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Poprawka 323
Julie Girling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6 ołów w przedmiotach badanych 
promieniami rentgenowskimi

6 ołów w przedmiotach badanych 
promieniowaniem jonizującym i 
znacznikami radiologicznymi

Or. en

Uzasadnienie

  

Poprawka 324
Chris Davies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6 ołów w przedmiotach badanych 
promieniami rentgenowskimi

6 ołów w przedmiotach badanych 
promieniowaniem jonizującym i 
znacznikami radiologicznymi

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki do załącznika VI – wprowadzenie.
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Poprawka 325
Julie Girling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8 źródło radioaktywnych izotopów kadmu 
do rentgenowskich spektrometrów 
fluorescencyjnych czujniki, wykrywacze i 
elektrody (plus punkt 1)

8 źródło radioaktywnych izotopów kadmu 
do rentgenowskich spektrometrów 
fluorescencyjnych 

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki do załącznika VI – wprowadzenie. 

Poprawka 326
Chris Davies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8 źródło radioaktywnych izotopów kadmu 
do rentgenowskich spektrometrów 
fluorescencyjnych czujniki, wykrywacze i 
elektrody (plus punkt 1)

8 źródło radioaktywnych izotopów kadmu 
do rentgenowskich spektrometrów 
fluorescencyjnych

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki do załącznika VI – wprowadzenie.
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Poprawka 327
Julie Girling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki do załącznika VI – wprowadzenie. 

Poprawka 328
Chris Davies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – podtytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Inne skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki do załącznika VI – wprowadzenie.

Poprawka 329
Julie Girling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – podtytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Inne skreślony
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Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki do załącznika VI – wprowadzenie. 

Poprawka 330
Julie Girling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11 ołów w stopach jako nadprzewodnik i 
przewodnik termiczny w magnetycznym 
rezonansie jądrowym (MRI)

11 ołów w stopach jako nadprzewodnik i 
przewodnik termiczny w magnetycznym 
rezonansie jądrowym (MRI) i 
magnetoencefalografii (MEG)

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki do załącznika VI – wprowadzenie. 

Poprawka 331
Chris Davies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11 ołów w stopach jako nadprzewodnik i 
przewodnik termiczny w magnetycznym 
rezonansie jądrowym (MRI)

11 ołów w stopach jako nadprzewodnik i
przewodnik termiczny w magnetycznym 
rezonansie jądrowym (MRI) i 
magnetoencefalografii (MEG)

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki do załącznika VI – wprowadzenie.
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Poprawka 332
Julie Girling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – punkt 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

17 ołów w stopach lutowniczych do 
przenośnych defibrylatorów

17 ołów w stopach lutowniczych do  

- przenośnych defibrylatorów klasy II
- urządzeń noszonych przez pacjentów 
oraz przenośnych urządzeń 
ultradźwiękowych i przenośnych urządzeń 
monitorujących funkcje pacjenta klasy II

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki do załącznika VI – wprowadzenie.

  

Poprawka 333
Chris Davies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – punkt 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

17 ołów w stopach lutowniczych do 
przenośnych defibrylatorów

17 ołów w stopach lutowniczych do  

- przenośnych defibrylatorów klasy II
- urządzeń noszonych przez pacjentów 
oraz przenośnych urządzeń 
ultradźwiękowych i przenośnych urządzeń 
monitorujących funkcje pacjenta klasy II

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki do załącznika VI – wprowadzenie.
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Poprawka 334
Chris Davies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – punkty od 20 a do 20 w (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

20a ołów w stopach lutowniczych oraz w 
zakończeniach części składowych i 
przyłączach urządzeń do obrazowania 
rezonansu magnetycznego i 
magnetoencefalografii, działających w 
temperaturach niższych niż -50◦C
20b ołów w powłokach zakończeń 
niemagnetycznych części składowych 
wykorzystywanych w urządzeniach do 
obrazowania rezonansu magnetycznego i 
magnetoencefalografii oraz w stopach 
lutowniczych stosowanych do łączenia 
tych niemagnetycznych części składowych
20c ołów w stopach lutowniczych i w 
powłokach zakończeń części składowych 
wykorzystywanych do montażu płytek 
obwodu drukowanego wyrobów 
medycznych, w tym BGA, CSP, QFN, oraz 
podobnych urządzeń i wyrobów 
medycznych wykorzystywanych do 
obrazowania, w tym CT, PET, SPECT, 
MEG, MRI i obrazowania 
molekularnego, a także wyrobów 
medycznych wykorzystywanych do terapii 
radiacyjnej i cząsteczkowej
20d ołów w stopach lutowniczych 
używanych do montażu płytek obwodu 
drukowanego wykorzystywanych do 
składania matryc półprzewodnikowych 
detektorów cyfrowych, np. tellurków 
kadmowo-cynkowych, oraz cyfrowych 
detektorów rentgenowskich typu PGA 
(pin-grid array)
20e ołów i sześciowartościowy chrom w 
zaprojektowanych specjalnie dla sektorów 
przemysłu częściach składowych, które nie 
wchodzą w zakres dyrektywy RoHS i są 
stosowane w wyrobach medycznych
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20f ołów w postaci suchego smaru w 
miedzianych i aluminiowych stopach 
wykorzystywanych w miejscach 
narażanych na promieniowanie 
jonizujące
20g ołów wykorzystywany w 
próżnioszczelnych uszczelnieniach 
wzmacniaczy obrazu
20h sześciowartościowy chrom w 
dozownikach alkaliów in situ
20i kadm w luminoforach wyjściowych 
wzmacniaczy obrazu
20j marker zawierający octan ołowiu, 
stosowany w stereotaktycznych ramach na 
głowę w badaniach techniką tomografii 
komputerowej i rezonansu magnetycznego
20k ołów i sześciowartościowy chrom w 
częściach składowych zużytych lamp 
rentgenowskich wprowadzonych do 
obrotu w UE przed dniem 1 stycznia 2014 
r. i ponownie użyty w nowych lampach 
rentgenowskich w okresie od 1 stycznia 
2014 r. do 31 grudnia 2019 r. 
20l rtęć w prostych lampach 
fluorescencyjnych wykorzystywanych w 
specjalnych celach
20m ołów w szkle katodowych lamp 
elektronowych, w elektronicznych 
komponentach i lampach 
fluorescencyjnych
20n ołów jako pierwiastek stopowy w stali 
zawierający do 0,35% ołowiu wagowo, 
aluminium zawierające do 0,4% ołowiu 
wagowo oraz jako stop miedzi zawierający 
do 4% ołowiu wagowo
20o
- ołów w typach stopów lutowniczych o 

wysokiej temperaturze topnienia (tj. 
ołowiowe stopy lutownicze zawierające 
więcej niż 85% ołowiu)
- ołów w stopach lutowniczych serwerów, 
pamięci i systemów układu pamięci, ołów 
w stopach lutowniczych infrastruktury 
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sieci urządzeń przełączających, 
sygnalizujących, transmitujących, a także 
sieci zarządzania telekomunikacją
- ołów w elektronicznych częściach 

ceramicznych (np. urządzenia 
piezoelektryczne) 
20p kadm i jego związki w stykach 
elektrycznych oraz kadmowanie z 
wyjątkiem zastosowań zakazanych na 
mocy dyrektywy 91/338/EWG 
zmieniającej dyrektywę 76/769/EWG 
20q ołów stosowany w złączach stykowych 
20r ołów i kadm w szkle optycznym i 
filtrach szklanych 
20s ołów w stopach lutowniczych 
składający się z więcej niż z dwóch 
elementów w połączeniach pomiędzy 
stykami i zespołami mikroprocesorów o 
zawartości ołowiu w masie nie mniejszej 
niż 80% i nie większej niż 85%
20t ołów w stopach lutowniczych 
potrzebny do zakończenia trwałego 
połączenia elektronicznego pomiędzy 
urządzeniem półprzewodnikowym a 
nośnikiem w ramach obwodów scalonych 
typu Flip-Chip
20u ołów w pokryciu wyprowadzeń 
elementów z małym rastrem (ang. fine-
pitch) innych niż złącza o rastrze 0,65 mm 
lub mniejszym o wyprowadzeniach NiFe i 
ołów w pokryciu wyprowadzeń elementów 
z małym rastrem (ang. fine-pitch) innych 
niż złącza o rastrze 0,65 mm lub 
mniejszym o wyprowadzeniach ołowiano-
miedzianych 
20v ołów w stopach lutowniczych 
służących do lutowania do rozwiercanych 
wielowarstwowych kondensatorów 
ceramicznych w kształcie dysku i płaskiej 
matrycy
20w tlenek ołowiu w uszczelnieniu 
wykonanym ze szkliwa stosowanym do 
produkcji zespołów okien dla tub laserów 
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argonowych i kryptonowych

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki do załącznika VI – wprowadzenie.

Poprawka 335
Julie Girling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – punkty od 20 a do 20 j (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

20a ołów w stopach lutowniczych oraz w 
zakończeniach części składowych i 
przyłączach urządzeń do obrazowania 
rezonansu magnetycznego i 
magnetoencefalografii, działających w 
temperaturach niższych niż -50ºC
22b ołów w powłokach zakończeń 
niemagnetycznych części składowych 
wykorzystywanych w urządzeniach do 
obrazowania rezonansu magnetycznego i 
magnetoencefalografii oraz w stopach 
lutowniczych stosowanych do łączenia 
tych niemagnetycznych części składowych
20c ołów w stopach lutowniczych 
używanych do montażu płytek obwodu 
drukowanego wykorzystywanych do 
składania matryc półprzewodnikowych 
detektorów cyfrowych, np. tellurków 
kadmowo-cynkowych, oraz cyfrowych 
detektorów rentgenowskich typu PGA 
(pin-grid array)
20d ołów i sześciowartościowy chrom w 
zaprojektowanych specjalnie dla sektorów 
przemysłu częściach składowych, które nie 
wchodzą w zakres dyrektywy RoHS i są 
stosowane w wyrobach medycznych
20e ołów w postaci suchego smaru w 
miedzianych i aluminiowych stopach 
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wykorzystywanych w miejscach 
narażonych na promieniowanie 
jonizujące
20f ołów wykorzystywany w 
próżnioszczelnych uszczelnieniach 
wzmacniaczy obrazu
20g sześciowartościowy chrom w 
dozownikach alkaliów stałych 
20h kadm w luminoforach wyjściowych 
wzmacniaczy obrazu
20i marker zawierający octan ołowiu, 
stosowany w stereotaktycznych ramach na 
głowę w badaniach techniką tomografii 
komputerowej i rezonansu magnetycznego
20j ołów i sześciowartościowy chrom w 
częściach składowych zużytych lamp 
rentgenowskich wprowadzonych do 
obrotu w UE przed dniem 1 stycznia 2014 
r. i ponownie użyty w nowych lampach 
rentgenowskich w okresie od 1 stycznia 
2014 r. do 31 grudnia 2019 r. 

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki do załącznika VI – wprowadzenie.

Poprawka 336
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik VIa
Zastosowania wyłączone z zakazu, o 
którym mowa w art. 4 ust. 1, w 
odniesieniu do kategorii 11.
1. kadm w cienkowarstwowych panelach 
fotowoltaicznych wykonanych z tellurku 
kadmu

Or. de

Uzasadnienie

Jeśli zakres przedmiotowej dyrektywy będzie otwarty, powinny z niego zostać wyłączone 
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moduły fotowoltaiczne. Nie istnieje żaden wydajny substytut tellurku kadmu znajdującego się 
w panelach fotowoltaicznych. Przemysł fotowoltaiczny odznacza się innowacyjnymi 
rozwiązaniami. Konieczna jest przewidywalność w zakresie przyszłego planowania w celu 
zapewnienia dalszego rozwoju innowacji, które znacząco przyczyniają się do ochrony 
środowiska, tworzenia nowych miejsc pracy oraz rozwoju gospodarczego. Tymczasowe 
wyłączenia z zakresu nie spełniają tego warunku.

Poprawka 337
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik VIa
Zastosowania wyłączone z zakazu, o 
którym mowa w art. 4 ust. 1, w 
odniesieniu do kategorii 11
Jeżeli nie stwierdzono inaczej, 
zastosowania podane w niniejszym 
załączniku wygasają cztery lata po 
terminie określonym w art. 2 ust. 1a.

Or. de

Uzasadnienie

Kadm stanowi poważne zagrożenie dla ludzi i środowiska naturalnego. Należy jak najszybciej 
zaprzestać jego stosowania w modułach fotowoltaicznych. Musi istnieć możliwość 
przyznawania wnioskom tymczasowego wyłączenia z zakresu przedmiotowej dyrektywy. 
Uwzględniając jednak obecną sytuację pod względem dostępności danych, odrzuca się 
decyzję sprawozdawczyni dotyczącą określenia wyłączenia dla kadmu w modułach 
fotowoltaicznych.

Poprawka 338
Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik VIb
Wniosek o przyznanie wyłączenia, o 



PE439.897v01-00 116/117 AM\809039PL.doc

PL

którym mowa w art. 4 ust. 1, lub o 
przedłużenie takiego wyłączenia
Wnioski mogą być składane przez 
producenta, upoważnionego 
przedstawiciela producenta lub każdy 
podmiot w łańcuchu dostaw i zawierają 
przynajmniej następujące elementy:
a) nazwisko, adres i dane kontaktowe 
wnioskodawcy;
b) informacje dotyczące materiału lub 
części składowej i konkretnych 
zastosowań danej substancji w tym 
materiale i części składowej, dla których 
wnioskuje się o wyłączenie, a także ich 
cechy charakterystyczne;
c) możliwe do zweryfikowania i 
zawierające wszelkie niezbędne 
odniesienia uzasadnienie przyznania 
wyłączenia w oparciu o warunki 
określone w art. 5;
d) analizę ewentualnych alternatywnych 
substancji, materiałów lub projektów w 
oparciu o cykl życia, obejmującą – o ile to 
możliwe – informacje i recenzowane prace 
na temat niezależnych badań naukowych i 
prac rozwojowych prowadzonych przez 
wnioskodawcę;
e) analizę dostępności substancji 
alternatywnych, o których mowa w lit. d);
f) plan zastąpienia, o którym mowa w 
rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006, 
obejmujący harmonogram 
proponowanych działań podejmowanych 
przez wnioskodawcę;
g) w stosownych przypadkach – wskazanie 
informacji, które powinny być traktowane 
jako zastrzeżone wraz z dającym się 
zweryfikować uzasadnieniem; 
h) propozycję precyzyjnego i jasnego 
brzmienia danego wyłączenia;
i) streszczenie wniosku.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest zainspirowana bardzo podobną poprawką omawianą w Radzie. Oprócz 
brzmienia omawianego w Radzie poprawka ta we wszystkich przypadkach uwzględnia: a) 
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wezwanie do przedstawiania możliwego do zweryfikowania uzasadnienia zawierającego 
wszelkie niezbędne odniesienia, b) ocenę dostępności substancji alternatywnych oraz c) plan 
zastąpienia.

Poprawka 339
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Jeżeli stosowne, jednostka 
notyfikowana … (nazwa, numer)… 
przeprowadziła … (opis interwencji)… i 
wydała świadectwo: …

skreślony

Or. pl

Uzasadnienie

Ten podpunkt jest nie potrzebny, jako że nie istnieją normy zharmonizowane, których 
zgodność mogłaby być sprawdzana przez jednostki notyfikowane.


