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Изменение 172
Oreste Rossi

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Относно всички  ОЕЕО, събрани 
разделно и  изпратени за третиране  в 
съответствие с членове 8, 9 и 10 или за 
подготовка за повторна употреба,
държавите-членки гарантират, че до 
31 декември 2011 г.  производителите са 
постигнали най-малко следните цели:

1. Относно всички  ОЕЕО, събрани 
разделно и  изпратени за третиране  в 
съответствие с членове 8, 9 и 10 или за 
подготовка за повторна употреба,
държавите-членки гарантират, че до 
31 декември 2011 г.  производителите и 
останалите участници в сферата на 
ОЕЕО са постигнали следните цели:

Or. en

Обосновка

Обхватът на Директивата за ОЕЕО следва да бъде ясно определен в самата 
директива, без никакви препратки към разпоредби от  Директивата за ограничение на 
опасните вещества, за да се избегне правна несигурност.

Изменение 173
Chris Davies

Предложение за директива
Член 11 - параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) за ОЕЕО, попадащи в категории 1 и 
10 от приложение I към Директива 
20хх/хх/ЕО (Директива за ограничение 
на опасните вещества)  , 

a) за ОЕЕО, попадащи в категории 1 и 
10 от приложение I към Директива 
20хх/хх/ЕО (Директива за ограничение 
на опасните вещества)  , 

– се оползотворяват 85 %, и – се оползотворяват 85 %, и
– 80 % се подготвят за повторна 
употреба и се рециклират;

– 80 % от съответните компоненти, 
материали и вещества се подготвят за 
повторна употреба и се рециклират;

Or. en
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Обосновка

Не всички части на електрическите и електронни уреди могат да бъдат 
оползотворени и/или рециклирани.  Целта следва да представлява процент от 
стойност, която може да бъде постигната.

Изменение 174
Oreste Rossi

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 - буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) за ОЕЕО, попадащи в категории 1 и 
10 от приложение I към Директива 
20хх/хх/ЕО (Директива за ограничение 
на опасните вещества) ,

a) за ОЕЕО, попадащи в категории 1 и 
10 на приложение I A към 
настоящата директива,

– се оползотворяват 85 %  , и – се оползотворяват 85 %  , и

– 80 % се подготвят за повторна 
употреба и се рециклират;

– 80 % се подготвят за повторна 
употреба и се рециклират;

Or. enОбосновка

Обхватът на Директивата за ОЕЕО следва да бъде ясно определен в самата 
директива, без никакви препратки към разпоредби от  Директивата за ограничение на 
опасните вещества, за да се избегне правна несигурност.

Изменение 175
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi, 
Corinne Lepage, Michail Tremopoulos

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) за ОЕЕО, попадащи в категории 1 и 
10 от приложение I към Директива 
20хх/хх/ЕО (Директива за ограничение 
на опасните вещества),

a) за ОЕЕО, попадащи в категории 1 и 4
на приложение I A,
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– се оползотворяват 85 %  , и - се оползотворяват 85 % ,

– 80 % се подготвят за повторна 
употреба и се рециклират;

- 75% се рециклират и

- 5% се подготвят за повторна 
употреба;

Or. en

Обосновка

Повторното използване не бива да предшества рециклирането и оползотворяването. 
Максимизирането на потенциала за повторна употреба (оценяван на 5 до 20%) не 
може да се постигне чрез включването на целите за повторно използване в обща цел, 
съчетаваща повторната употреба и рециклирането, тъй като производителите ще 
бъдат в състояние да достигнат целта само чрез рециклиране и следователно могат 
да продължат да пренебрегват възможностите за повторна употреба. Тъй като 
въвеждането на отделна цел за повторна употреба би било ново, 5% изглежда 
разумна стойност.

Изменение 176
Esther de Lange

Предложение за директива
Член 11 - параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) за ОЕЕО, попадащи в категории 1 и 
10 от приложение I към Директива 
20хх/хх/ЕО (Директива за ограничение 
на опасните вещества)  , 

(a) за ОЕЕО, попадащи в категории 1 и 
10 от приложение I към Директива 
20хх/хх/ЕО (Директива за ограничение 
на опасните вещества)  ,

– се оползотворяват 85 %, и – се оползотворяват 85 %, и
- 75% се рециклират и– 80 % се подготвят за повторна 

употреба и се рециклират; - 5% се подготвят за повторна 
употреба;

Or. en
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Изменение 177
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi, 
Corinne Lepage, Michail Tremopoulos

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за ОЕЕО, попадащи в категории 3 и 
4 от приложение I към Директива 
20хх/хх/ЕО (Директива за ограничение 
на опасните вещества),

б) ОЕЕО, попадащо в категория 2 от 
приложение IА

– се оползотворяват 80%  , и - се оползотворяват 80% ,

– 70% се подготвят за повторна 
употреба и се рециклират;

- 65% се рециклират и

- 5% се подготвят за повторна 
употреба;

Or. en

Обосновка

Повторното използване не бива да предшества рециклирането и оползотворяването. 
Максимизирането на потенциала за повторна употреба (оценяван на 5 до 20%) не 
може да се постигне чрез включването на целите за повторно използване в обща цел, 
съчетаваща повторната употреба и рециклирането, тъй като производителите ще 
бъдат в състояние да достигнат целта само чрез рециклиране и следователно могат 
да продължат да пренебрегват възможностите за повторна употреба. Тъй като 
въвеждането на отделна цел за повторна употреба би било ново, 5% изглежда 
разумна стойност.

Изменение 178
Oreste Rossi

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 - буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за ОЕЕО, попадащи в категории 3 и 4 
от приложение I към Директива 
20хх/хх/ЕО (Директива за ограничение 
на опасните вещества),

б) за ОЕЕО, попадащи в категории 3 и 4 
на приложение I A към настоящата 
директива 20х,

– се оползотворяват 80%, и – се оползотворяват 80%, и
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– 70% се подготвят за повторна 
употреба и се рециклират;

– 70% се подготвят за повторна 
употреба и се рециклират;

Or. enОбосновка

Обхватът на Директивата за ОЕЕО следва да бъде ясно определен в самата 
директива, без никакви препратки към разпоредби от  Директивата за ограничение на 
опасните вещества, за да се избегне правна несигурност.

Изменение 179
Chris Davies

Предложение за директива
Член 11 - параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за ОЕЕО, попадащи в категории 3 и 4 
от приложение I към Директива 
20хх/хх/ЕО (Директива за ограничение 
на опасните вещества)  , 

б) за ОЕЕО, попадащи в категории 3 и 4 
от приложение I към Директива 
20хх/хх/ЕО (Директива за ограничение 
на опасните вещества)  , 

– се оползотворяват 80%, и – се оползотворяват 80%, и
– 70% се подготвят за повторна 
употреба и се рециклират; 

– 70% от съответните компоненти, 
материали и вещества се подготвят за 
повторна употреба и се рециклират; 

Or. en

Обосновка

Не всички части на електрическите и електронни уреди могат да бъдат 
оползотворени и/или рециклирани.  Целта следва да представлява процент от 
стойност, която може да бъде постигната.

Изменение 180
Esther de Lange

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 - буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за ОЕЕО, попадащи в категории 3 и 4 б) за ОЕЕО, попадащи в категории 3 и 4 
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от приложение I към Директива 
20хх/хх/ЕО (Директива за ограничение 
на опасните вещества)  , 

от приложение I към Директива 
20хх/хх/ЕО (Директива за ограничение 
на опасните вещества)  ,

– се оползотворяват 80%, и – се оползотворяват 80%, и
– 70% се подготвят за повторна 
употреба и се рециклират; 

- 65% се рециклират и

- 5% се подготвят за повторна 
употреба;

Or. en

Изменение 181
Chris Davies

Предложение за директива
Член 11 - параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) за ОЕЕО, попадащи в категории 2, 5, 
6 и  7, 8 и 9 от приложение I към 
Директива 20хх/хх/ЕО (Директива за 
ограничение на опасните вещества), 

в) за ОЕЕО, попадащи в категории 2, 5, 
6 и 7, 8 и 9 от приложение I към 
Директива 20хх/хх/ЕО (Директива за 
ограничение на опасните вещества), 

– се оползотворяват 75%, и – се оползотворяват 75%, и
– 55% се подготвят за повторна 
употреба и се рециклират; 

– 55% от съответните компоненти, 
материали и вещества се подготвят за 
повторна употреба и се рециклират; 

Or. en

Обосновка

Не всички части на електрическите и електронни уреди могат да бъдат 
оползотворени и/или рециклирани.  Целта следва да представлява процент от 
стойност, която може да бъде постигната.
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Изменение 182
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi, 
Corinne Lepage, Michail Tremopoulos

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) за ОЕЕО, попадащи в категории 2, 
5, 6 и 7, 8  и 9 от приложение I към 
Директива 20хх/хх/ЕО (Директива за 
ограничение на опасните вещества),

в) ОЕЕО, попадащо в категория 5 от 
приложение -IА

– се оползотворяват 75%  , и – се оползотворяват 75% ,

– 55% се подготвят за повторна 
употреба и се рециклират;

- 50% се рециклират и

- 5% се подготвят за повторна 
употреба;

Or. en

Обосновка

Повторното използване не бива да предшества рециклирането и оползотворяването. 
Максимизирането на потенциала за повторна употреба (оценяван на 5 до 20%) не 
може да се постигне чрез включването на целите за повторно използване в обща цел, 
съчетаваща повторната употреба и рециклирането, тъй като производителите ще 
бъдат в състояние да достигнат целта само чрез рециклиране и следователно могат 
да продължат да пренебрегват възможностите за повторна употреба. Тъй като 
въвеждането на отделна цел за повторна употреба би било ново, 5% изглежда 
разумна стойност.

Изменение 183
Esther de Lange

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 - буква в  

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) за ОЕЕО, попадащи в категории 2, 5, 
6 и 7, 8 и 9 от приложение I към 
Директива 20хх/хх/ЕО (Директива за 
ограничение на опасните вещества), 

c) за ОЕЕО, попадащи в категории 2, 5, 
6 и 7, 8  и 9 от приложение I към 
Директива 20хх/хх/ЕО (Директива за 
ограничение на опасните вещества)  ,

– се оползотворяват 75%, и се оползотворяват -75%  , и
– 55% се подготвят за повторна - 50% се рециклират и
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употреба и се рециклират; 
- 5% се подготвят за повторна 
употреба;

Or. en

Изменение 184
Chris Davies

Предложение за директива
Член 11 - параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) за газоразрядни лампи — 85 % се 
подготвят за повторна употреба и се 
рециклират.

г) – за газоразрядни лампи — 85% от 
съответните компоненти, 
материали и вещества се подготвят за 
повторна употреба и се рециклират;

Or. en

Обосновка

Не всички части на електрическите и електронни уреди могат да бъдат 
оползотворени и/или рециклирани.  Целта следва да представлява процент от 
стойност, която може да бъде постигната.

Изменение 185
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Karin 
Kadenbach, Åsa Westlund, Michail Tremopoulos

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 - буква -г a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) за ОЕЕО, попадащо в категория 6 
от приложение IА
- се оползотворяват 85% ,
- 75% се рециклират и
- 5% се подготвят за повторна 
употреба;

Or. en
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Обосновка

Дребното оборудване в областта на ИТ и телекомуникациите, като преносими 
компютри, ноутбук компютри и мобилни телефони, има кратък жизнен цикъл и 
новите модели навлизат бързо на пазара. Те са пионери в прехода към високо равнище 
на рециклиране и поради недостига на съдържащите се в тях ценни суровини, 
определените за тях цели следва да бъдат високи.

Въвеждането на отделна цел за повторна употреба би било ново, следователно 5% 
изглежда разумна стойност.

Изменение 186
Vladko Todorov Panayotov

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 - буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) малките уреди, съдържащи ценни 
компоненти и ценни метали се 
рециклират с оглед оползотворяване 
на ценните метали.

Or. en

Обосновка

От съществено значение е оползотворяването на ценните метали, които се 
съдържат в малките  уреди. Това следва да бъде специфична цел при събирането и 
рециклирането на малки уреди. В противен случай, съществува възможност един 
важен канал за обезпечаване на ресурси за ЕС да не бъде използван.

Изменение 187
Jens Rohde

Предложение за директива
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Посочените целеви равнища се 
изчисляват като процент от теглото на 
разделно събраните ОЕЕО, които са 
изпратени към съоръжения за 
оползотворяване.

2. Посочените целеви равнища се 
изчисляват като процент от теглото на 
разделно събраните ОЕЕО, които са 
изпратени към съоръжения за 
оползотворяване. Съхраняването, 
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сортирането и дейностите по 
предварителната обработка в 
съоръженията за оползотворяване не 
се включват в изчисляването на 
изпълнението на съответните цели.

Or. en

Обосновка

Това гарантира, че само окончателните дейности по оползотворяване се отчитат 
като оползотворяване. В противен случай, ще се счита, че отпадъците, изпратени 
към съоръжения за оползотворяване, които участват само в дейности по 
предварителна преработка като сортиране и съхраняване, но след това се изхвърлят, 
са били оползотворени.

Изменение 188
Michail Tremopoulos

Предложение за директива
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Посочените целеви равнища се 
изчисляват като процент от теглото на 
разделно събраните ОЕЕО, които са 
изпратени към съоръжения за 
оползотворяване.

2. Посочените целеви равнища се 
изчисляват като процент от теглото на 
разделно събраните ОЕЕО, които са 
действително повторно използвани, 
рециклирани или оползотворени.

Or. en

Обосновка

Настоящата разпоредба предполага, че 100% от количествата, изпратени за 
оползотворяване наистина се използват повторно, рециклират или оползотворяват. 
Това е очевидно невярно, тъй като съществуват части, които не могат да бъдат 
напълно използвани повторно, рециклирани или оползотворени. Ето защо целите 
следва да се изчисляват въз основа на количествата, които действително се 
използват повторно, рециклират или оползотворяват.
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Изменение 189
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Предложение за директива
Член 11– параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Посочените целеви равнища се 
изчисляват като процент от теглото на 
разделно събраните ОЕЕО, които са 
изпратени към съоръжения за 
оползотворяване. 

2. Посочените целеви равнища се 
изчисляват като процент от теглото на 
разделно събраните ОЕЕО, които са 
изпратени към съоръжения за 
оползотворяване и са действително 
повторно използвани, рециклирани 
или оползотворени.

Or. en

Обосновка

Recital 24 states that information about the weight of electrical and electronic equipment 
placed on the market in the Community and the rates of collection, re-use, including as far as 
possible re-use of whole appliances, recovery or recycling and export of WEEE collected in 
accordance with this Directive is necessary to monitor the achievement of the objectives of 
this Directive. By ensuring the reporting of the outputs of recycling facilities, and not only of 
the inputs, Member States would be able to assess the actual valorisation of the product, and 
not only the potential valorisation. This report should not be considered an extra 
administrative burden, as any recycling facility already keep data of the outputs of their 
activities. In addition, such reports of the outputs would enable incremental knowledge on 
recycling of products to lever possible eco-design requirements in the future.

Изменение 190
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, 
Åsa Westlund

Предложение за директива
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Посочените целеви равнища се 
изчисляват като процент от теглото на 
разделно събраните ОЕЕО, които са 
изпратени към съоръжения за 
оползотворяване.

2. Посочените целеви равнища се 
изчисляват като процент от теглото на 
разделно събраните ОЕЕО, които са 
изпратени към съоръжения за 
оползотворяване. Съхраняването, 
сортирането и дейностите по 
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предварителната обработка (в 
изключение на подготовката за 
повторна употреба) не се включват в 
изчисляването на съответните цели.

Or. en

Обосновка

Новият параграф 11.2 на преработената директива ОЕЕО е прекалено неточен, за да 
осигури действия, полезни за околната среда. Основната дейност на голям брой 
съоръжения за оползотворяване в много от по-малките държави-членки включва 
единствено съхраняване, сортиране и предварителна преработка, съгласно дейност по 
оползотворяване R12–R13 от директивата за отпадъците 2008/98/ЕО.. Ползите за 
околната страна не се постигат докато не бъде осъществена „окончателна“ 
дейност по оползотворяване ((R1-R11). Ето защо целите и тяхното изпълнение следва 
да се изчисляват само по отношение на ОЕЕО, подложени на „окончателна“ дейност 
по оползотворяване.

Изменение 191
Jens Rohde

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки гарантират, че за 
определяне на тези целеви равнища 
производителите или третите страни, 
действащи от тяхно име, запазват данни 
относно масата на ОЕЕО, техните 
компоненти, материали и вещества, 
когато те влизат и излизат от 
съоръженията за третиране  и/или
когато влизат в съоръженията за 
оползотворяване или рециклиране.

3. Държавите-членки гарантират, че за 
определяне на тези цели 
производителите или третите страни, 
действащи от тяхно име, запазват данни 
относно масата от ОЕЕО, техните 
компоненти, материали и вещества, 
когато те влизат и излизат от 
съоръженията за третиране и когато 
влизат и излизат от съоръжение за 
оползотворяване или рециклиране.

Or. en

Обосновка

Това ще гарантира съхраняването на данни за ОЕЕО, излезли от съоръжението и 
следователно по-добра запознатост с окончателната дестинация на 
сортираните/предварително обработени ОЕЕО.
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Изменение 192
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, 
Vittorio Prodi, Åsa Westlund, Michail Tremopoulos

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки гарантират, че за 
определяне на тези целеви равнища 
производителите или третите страни, 
действащи от тяхно име, запазват данни 
относно масата на ОЕЕО, техните 
компоненти, материали и вещества, 
когато те влизат и излизат от 
съоръженията за третиране  и/или
когато влизат в съоръженията за 
оползотворяване или рециклиране.

3. Държавите-членки гарантират, че за 
определяне на тези цели 
производителите или третите страни, 
действащи от тяхно име, запазват данни 
относно масата от ОЕЕО, техните 
компоненти, материали и вещества, 
когато те влизат и излизат от 
съоръженията за третиране
 и когато влизат и излизат (като общ 
процент)  от съоръжение за 
оползотворяване или рециклиране.

Or. en

Обосновка

Понастоящем целите могат да бъдат изпълнени само ако в съоръжение за 
оползотворяване от тип R12 се извършва сортиране  и предварителна обработка, 
като след това всички сортирани фракции от ОЕЕО се изпращат за истински 
дейности по оползотворяване в друго съоръжение за оползотворяване. По този начин 
лесно се достига процент на оползотворяване/рециклиране от порядъка на 80-95%, без 
значение какво се случва със сортираните фракции ОЕЕО в съоръжението за 
окончателно оползотворяване. Следва да не е позволено за постигането на целите да 
се вземат предвид единствено количествата, които влизат и излизат от съоръжения 
за оползотворяване от тип R12-13. Следва да се вземат предвид постигнатите 
оползотворяване и рециклиране в съоръжението за окончателно оползотворяване.

Изменение 193
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Предложение за директива
Член 11– параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки гарантират, че за 
определяне на тези целеви равнища 
производителите или третите страни, 

3. Държавите-членки гарантират, че за 
определяне на тези цели 
производителите или третите страни, 
действащи от тяхно име, запазват данни 
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действащи от тяхно име, запазват данни 
относно масата на ОЕЕО, техните 
компоненти, материали и вещества, 
когато те влизат и излизат от 
съоръженията за третиране  и/или 
когато влизат в съоръженията за 
оползотворяване или рециклиране.

относно масата от използвани ОЕЕО,
ОЕЕО, техните компоненти, материали 
и вещества, когато те влизат и излизат 
от съоръженията за третиране или 
рециклиране и/или когато влизат в 
съоръжение за оползотворяване.

Or. en

Обосновка

Recital 24 states that information about the weight of electrical and electronic equipment 
placed on the market in the Community and the rates of collection, re-use, including as far as 
possible re-use of whole appliances, recovery or recycling and export of WEEE collected in 
accordance with this Directive is necessary to monitor the achievement of the objectives of 
this Directive. By ensuring the reporting of the outputs of recycling facilities, and not only of 
the inputs, Member States would be able to assess the actual valorisation of the product, and 
not only the potential valorisation. This report should not be considered an extra 
administrative burden, as any recycling facility already keeps data of the outputs of their 
activities. In addition, such reports of the outputs would enable incremental knowledge on 
recycling of products to lever possible eco-design requirements in the future.

Изменение 194
Linda McAvan

Предложение за директива
Член 11 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. За да се позволят иновациите в 
тези технологии, категориите 
оборудване, посочени в член 11 и 
приложение 1А се преразглеждат и 
актуализират на всеки 3 години чрез 
делегирани актове в съответствие с 
член 18а, 18б и 18 в.

Or. en

Обосновка

Категориите ОЕЕО следва редовно да се преразглеждат и актуализират.  
Напредъкът в технологиите за рециклиране би могъл да промени изискваните групи на 
събиране с цел оптимизиране на процеса на рециклиране и осигуряване на по-чисти 
продукти от него.  Категориите, определени въз основа на настоящата практика на 
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събиране и преработка, биха могли да се окажат препятствие за иновациите.

Изменение 195
Corinne Lepage

Предложение за директива
Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
производителите осигуряват най-малко 
финансиране за събирането, 
третирането , оползотворяването и 
екологосъобразното обезвреждане  на 
ОЕЕО от домакинствата, поставени в 
съоръженията за събиране, 
предоставени в съответствие с член 5, 
параграф 2. Държавите-членки 
насърчават производителите да 
финансират всички разходи, които 
възникват за съоръжения за 
събирането на ОЕЕО от 
домакинствата.

1. Държавите-членки гарантират, че 
производителите осигуряват най-малко 
финансиране за събирането, 
третирането  , оползотворяването и 
екологосъобразното обезвреждане  на 
ОЕЕО от домакинствата, поставени в 
съоръженията за събиране, 
предоставени в съответствие с член 5, 
параграф 2. В допълнение, държавите-
членки, по целесъобразност, 
гарантират, че за целите на 
подобряване на  събирането на ОЕЕО, 
се набират достатъчни финансови 
средства в съответствие с принципа 
„замърсителя плаща“ (от 
търговците на дребно, 
потребителите и производителите, а 
не от данъкоплатците), с които да се 
покриват разходите по събиране на 
ОЕЕО от домакинствата, 
включително оперативните разходи 
за съоръженията за събиране и 
свързаните с тях кампании за 
повишаване на осведомеността, 
посветени на управлението на ОЕЕО. 
Тези финансови средства се 
предоставят само на субекти, които 
за законово задължени да събират 
ОЕЕО. Когато техните разходи са 
напълно покрити, общините и 
частните оператори, законово 
задължени да изпълняват ролята на 
събирателни пунктове, предават 
цялото събрано количество ОЕЕО на 
прозиводителите или на 
съответните схеми за отговорност 
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на производителите.  Финансирането 
на събирането на ОЕЕО от 
домакинствата до съоръженията за 
събиране следва да не попада под 
индивидуалната финансова 
отговорност на производителя, както 
се изисква по член 12.2.

Or. en

Обосновка

To increase the collection rate, it is important to have local authorities, or any other actor 
required by law to act as a collection point, organize awareness campaign, door to door 
collection events and other potential actions to collect as much as possible. The associated 
costs to these actions should be fully covered according to the polluter pays principle, where 
polluters are producers, retailers and consumers, but not the general tax payers. Some 
flexibility should be given to Member States to set the preferred system to raise the financial 
resources dedicated to these actions. To ensure predictability and availabilities of resources, 
the financial resources should be raised at the moment of selling new EEE. The financial 
resources for collection from household should be raised independently of the existing 
individual responsibility for financing the end of life processing of WEEE, as the possibility 
for a producer to individually take charge of the collection from household is neither cost 
effective, nor environmentally desirable. Collection needs to be optimized collectively, and the 
whole idea of this provision is to ensure that local authorities and other mandatory collectors 
would have the resources to increase the collection from household, ensure a handover to 
organisations guaranteeing proper treatment, and in consequences avoid parallel suboptimal 
collection and treatment systems. In addition, the producers' eco-design initiatives, which 
EPR incentivizes, can influence the end of life processing, but hardly the collection part.

Изменение 196
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
производителите осигуряват най-малко 
финансиране за събирането, 
третирането  , оползотворяването и 
екологосъобразното обезвреждане  на 
ОЕЕО от домакинствата, поставени в 
съоръженията за събиране, 
предоставени в съответствие с член 5, 
параграф 2. Държавите-членки 

1. Държавите-членки гарантират, че 
производителите осигуряват най-малко 
финансиране за събирането, 
третирането  , оползотворяването и 
екологосъобразното обезвреждане  на 
ОЕЕО от домакинствата, поставени в 
съоръженията за събиране, 
предоставени в съответствие с член 5, 
параграф 2. 
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насърчават производителите да 
финансират всички разходи, които 
възникват за съоръжения за 
събирането на ОЕЕО от 
домакинствата.

Or. en

Обосновка

В областта на рециклирането съществуват големи разлики по отношение на 
качеството, а по този начин и по отношение на ефективността при боравенето с 
ресурси. Освен това различните стандарти водят до изкривяване на условията на 
конкуренцията, поради което трябва да се създаде единна рамка. Стандартите, 
които предстои да се разработят, следва да стимулират екологично проектиране по 
отношение на продуктите след цикъла на тяхната употреба и да не се позовават 
единствено на съществуващите практики за рециклиране.

Изменение 197
Judith A. Merkies

Предложение за директива
Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
производителите осигуряват най-малко 
финансиране за събирането,
третирането  , оползотворяването и 
екологосъобразното обезвреждане  на 
ОЕЕО от домакинствата, поставени в 
съоръженията за събиране, 
предоставени в съответствие с член 5, 
параграф 2. Държавите-членки 
насърчават производителите да 
финансират всички разходи, които 
възникват за съоръжения за 
събирането на ОЕЕО от 
домакинствата.

1. Държавите-членки гарантират, че 
производителите осигуряват най-малко 
финансиране за събирането, 
третирането  , оползотворяването и 
екологосъобразното обезвреждане  на 
ОЕЕО от домакинствата, поставени в 
съоръженията за събиране, 
предоставени в съответствие с член 5, 
параграф 2. В допълнение, държавите-
членки, по целесъобразност, 
гарантират, че за целите на 
подобряване на  събирането на ОЕЕО, 
се набират достатъчни финансови 
средства в съответствие с принципа 
„замърсителя плаща“ (когато 
замърсителят е търговец на дребно, 
потребител и производители, а не 
данъкоплатците) в момента на 
продажба на ново ЕЕО, с които да се 
покриват разходите по събиране на 
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ОЕЕО от домакинствата, 
включително оперативните разходи 
за съоръженията за събиране и 
свързаните с тях кампании за 
повишаване на осведомеността, 
посветени на управлението на ОЕЕО. 
Тези финансови средства се 
предоставят само на субекти, които 
за законово задължени да събират 
ОЕЕО. Когато техните разходи са 
напълно покрити, общините и 
частните събирателни пунктове, 
предават цялото събрано количество 
ОЕЕО на съответните схеми за 
отговорност на производителите. 
Финансирането на събирането на 
ОЕЕО от домакинствата до 
съоръженията за събиране следва да 
не попада под индивидуалната 
финансова отговорност на 
производителя, както се изисква по 
член 12.2.

Or. en

Обосновка

To increase the collection rate, it is important to have the Municipalities, or any other actor 
required by law to act as a collection point, organize awareness campaign, door to door 
collection events and other potential actions to collect as much as possible. The associated 
costs to these actions should be fully covered according to the polluter pays principle, where 
polluters are producers, retailers and consumers, but not the general tax payers. Some 
flexibility should be given to MS to set the preferred system to raise the financial resources 
dedicated to these actions. To ensure predictability and availabilities of resources, the 
financial resources should be raised at the moment of selling new EEE.The financial 
resources for collection from household should be raised independently of the existing 
individual responsibility for financing the end of life processing of WEEE, as the possibility 
for a producer to individually take charge of the collection from household is neither cost 
effective, nor environmentally desirable. Collection needs to be optimized collectively, and the 
whole idea of this provision is to ensure that the Municipalities and other mandatory 
collectors would have the resources to increase the collection from household, ensure a 
handover to organisations guaranteeing proper treatment, and in consequences avoid 
parallel suboptimal collection and treatment systems. In addition, the producers' eco-design 
initiatives, which EPR incentivizes, can influence the end of life processing, but hardly the 
collection part.
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Изменение 198
Dirk Sterckx, Vladko Todorov Panayotov

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
производителите осигуряват най-малко 
финансиране за събирането, 
третирането  , оползотворяването и 
екологосъобразното обезвреждане  на 
ОЕЕО от домакинствата, поставени в 
съоръженията за събиране, 
предоставени в съответствие с член 5, 
параграф 2. Държавите-членки 
насърчават производителите да
финансират всички разходи, които 
възникват за съоръжения за събирането 
на ОЕЕО от домакинствата.

1. Държавите-членки гарантират, че 
производителите осигуряват най-малко 
финансиране за събирането, 
третирането  , оползотворяването и 
екологосъобразното обезвреждане  на 
ОЕЕО от домакинствата, поставени в 
съоръженията за събиране, 
предоставени в съответствие с член 5, 
параграф 2. Държавите-членки 
гарантират, че производителите 
финансират всички разходи, които 
възникват за събиране и съоръжения за 
събирането на ОЕЕО от частни 
домакинства. Държавите-членки 
могат да определят допълнителни 
правила относно методите за 
изчисляване на разходите за събиране 
и съоръженията за събиране.

Or. en

Обосновка

The costs of collection must be covered by the consumer of the electrical and electronic 
equipment, not the taxpayer. Through internalisation of the complete cost for collection, 
producers and importers can carry the costs through to the consumers. A developed and long-
term collection can be provided by mandatory collectors of household waste under the 
condition of the producers’ full financial responsibility for the complete collection system. A 
full cost coverage will generate higher collection rates and will reduce the risks of 
environmental, health and sanitary risks of WEEE handled outside controlled recycling and 
transportation systems.
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Изменение 199
Esther de Lange

Предложение за директива
Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
производителите осигуряват най-малко 
финансиране за събирането, 
третирането  , оползотворяването и 
екологосъобразното обезвреждане  на 
ОЕЕО от домакинствата, поставени в 
съоръженията за събиране, 
предоставени в съответствие с член 5, 
параграф 2. Държавите-членки 
насърчават производителите да
финансират всички разходи, които 
възникват за съоръжения за събирането 
на ОЕЕО от домакинствата.

1. Държавите-членки гарантират, че 
производителите осигуряват най-малко 
финансиране за събирането, 
третирането  , оползотворяването и 
екологосъобразното обезвреждане  на 
ОЕЕО от домакинствата, поставени в 
съоръженията за събиране, 
предоставени в съответствие с член 5, 
параграф 2. Държавите-членки 
гарантират, че производителите 
финансират всички разходи, които 
възникват за събирането на ОЕЕО и 
съоръжения за събирането на ОЕЕО от 
частни домакинства. Държавите-
членки могат да определят 
допълнителни правила относно 
методите за изчисляване на 
разходите за събиране и 
съоръженията за събиране.

Or. en

Изменение 200
Chris Davies

Предложение за директива
Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
производителите осигуряват най-малко 
финансиране за събирането, 
третирането  , оползотворяването и 
екологосъобразното обезвреждане  на 
ОЕЕО от домакинствата, поставени в 
съоръженията за събиране, 
предоставени в съответствие с член 5, 
параграф 2. Държавите-членки 

1. Държавите-членки гарантират, че 
производителите осигуряват поне 
финансиране за събирането, 
третирането , оползотворяването и 
екологосъобразното обезвреждане  на 
ОЕЕО от домакинствата, поставени в 
съоръженията за събиране, 
предоставени в съответствие с член 5, 
параграф 2, които са им предадени 
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насърчават производителите да 
финансират всички разходи, които 
възникват за съоръжения за 
събирането на ОЕЕО от 
домакинствата.

безплатно.

Or. en

Изменение 201
Theodoros Skylakakis

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че 
производителите осигуряват поне 
финансиране за събирането, 
третирането , оползотворяването и 
екологосъобразното обезвреждане  на 
ОЕЕО от домакинствата, поставени в 
съоръженията за събиране, 
предоставени в съответствие с член 5, 
параграф 2. Когато е подходящо, 
държавите-членки следва да 
насърчават производителите да 
поемат всички разходи, възникващи за 
съоръженията за събиране на ОЕЕО 
от домакинствата.

Държавите-членки гарантират, че 
производителите осигуряват поне 
финансиране за събирането, 
третирането , оползотворяването и 
екологосъобразното обезвреждане  на 
ОЕЕО от домакинствата, поставени в 
съоръженията за събиране, 
предоставени в съответствие с член 5, 
параграф 2. Member States shall also 
ensure, in cooperation with interested 
parties and producers, that a full 
assessment is made of the possibility of 
introducing a reimbursement coupon for 
appliances for which the heaviest losses 
are recorded in terms of illegal collection 
and shipment. Този талон ще 
придружава продукта в опаковката 
му, ще има парична стойност, ще се 
включва в началната цена и ще се 
осребрява на пункта за събиране. 
Стойността на обезщетението ще 
бъде за сметка на производителите.

Or. el

Обосновка

Тази практика има за цел да насърчава потребителите да връщат използваните 
уреди, като избират надеждни пътища за събиране, а същевременно е от полза и за 
производителите, тъй като улеснява постигането на целта за събиране.



PE439.905v01-00 24/88 AM\809098BG.doc

BG

Изменение 202
Kathleen Van Brempt, Justas Vincas Paleckis, Vittorio Prodi

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
производителите осигуряват най-малко 
финансиране за събирането, 
третирането  , оползотворяването и 
екологосъобразното обезвреждане  на 
ОЕЕО от домакинствата, поставени в 
съоръженията за събиране, 
предоставени в съответствие с член 5, 
параграф 2. Държавите-членки 
насърчават производителите да 
финансират всички разходи, които 
възникват за съоръжения за 
събирането на ОЕЕО от 
домакинствата.

1. Държавите-членки гарантират, че 
производителите осигуряват най-малко 
финансиране за събирането, 
третирането  , оползотворяването и 
екологосъобразното обезвреждане  на 
ОЕЕО от домакинствата, поставени в 
съоръженията за събиране, 
предоставени в съответствие с член 5, 
параграф 2. В допълнение, държавите-
членки, по целесъобразност, 
гарантират, че за целите на 
подобряване на  събирането на ОЕЕО, 
се набират достатъчни финансови 
средства в съответствие с принципа 
„замърсителя плаща“ (когато за 
замърсители се считат е търговци на 
дребно, потребители и 
производители, а не данъкоплатците) 
в момента на продажба на ново ЕЕО, 
с които да се покриват разходите по 
събиране на ОЕЕО от 
домакинствата, включително 
оперативните разходи за 
съоръженията за събиране и 
свързаните с тях кампании за 
повишаване на осведомеността, 
посветени на управлението на ОЕЕО. 
Тези финансови средства се 
предоставят само на субекти, които 
за законово задължени да събират 
ОЕЕО.
Когато техните разходи са напълно 
покрити, общините и частните 
събирателни пунктове, предават 
цялото събрано количество ОЕЕО на 
съответните схеми за отговорност 
на производителите.
Финансирането на събирането на 
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ОЕЕО от домакинствата до 
съоръженията за събиране следва да 
не попада под индивидуалната 
финансова отговорност на 
производителя, както се изисква по 
член 12.2.
Държавите-членки могат да 
определят допълнителни правила 
относно методите за изчисляване на 
разходите за събиране и 
съоръженията за събиране.

Or. en

Обосновка

За повишаване на процента на събиране е важно общините, и всички останали 
субекти, законово задължени за изпълняват ролята на събирателни пунктове, да 
организират кампании за повишаване на осведомеността, акции за събиране „от 
врата на врата“, както и други потенциални действия за събиране на възможно най-
голямо количество ОЕЕО. Разходите, свързани с тези дейности, следва да се 
покриват в съответствие с принципа „замърсителят плаща“, когато замърсителите 
са производители, търговци на дребно и потребители (а не данъкоплатците). На 
държавите-членки следва да се предостави гъвкавост да установяват 
предпочитаната от тях система за набиране на финансови средства, предназначени 
за тези дейности.

Изменение 203
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
производителите осигуряват най-малко 
финансиране за събирането, 
третирането  , оползотворяването и 
екологосъобразното обезвреждане  на 
ОЕЕО от домакинствата, поставени в 
съоръженията за събиране, 
предоставени в съответствие с член 5, 
параграф 2. Държавите-членки 
насърчават производителите да 
финансират всички разходи, които 
възникват за съоръжения за събирането 

1. Държавите-членки гарантират, че
производителите осигуряват най-малко 
финансиране за събирането, 
третирането  , оползотворяването и 
екологосъобразното обезвреждане  на 
ОЕЕО от домакинствата, поставени в 
съоръженията за събиране, 
предоставени в съответствие с член 5, 
параграф 2. По целесъобразност и с 
оглед повишаване на събирането на 
ОЕЕО от домакинствата, държавите-
членки гарантират, че за целите на 
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на ОЕЕО от домакинствата. подобряване на  събирането на ОЕЕО, 
се набират достатъчни финансови 
средства в съответствие с принципа 
„замърсителя плаща“ (когато 
замърсителят е търговец на дребно, 
потребител и производителите, а не 
данъкоплатец) в момента на 
продажбата на нов ЕЕО, с които да 
се покриват разходите по събиране на 
ОЕЕО от домакинствата, 
включително оперативните разходи 
за съоръженията за събиране о 
свързаните с тях кампании за 
повишаване на осведомеността, 
посветени на управлението на ОЕЕО.
Тези финансови средства се 
предоставят само на субекти, които 
за законово задължени да събират 
ОЕЕО.
Когато техните разходи са напълно 
покрити, общините и частните 
субекти, които събират ОЕЕО, 
законово задължени да изпълняват 
ролята на събирателни пунктове, 
предават цялото събрано количество 
ОЕЕО на съответните схеми за 
отговорност на производителите. 
Настоящата разпоредба за 
финансирането на събирането на 
ОЕЕО от домакинствата следва да не 
попада под индивидуалната 
финансова отговорност на 
производителя, както се изисква по 
член 12.2.

Or. en
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Обосновка

To increase the collection rate, it is important to have the municipalities, or any other actor 
required by law to act as a collection point, organize awareness campaign, door to door 
collection events and other potential actions to collect as much as possible. The associated 
costs to these actions should be fully covered according to the polluter pays principle, where 
polluters are producers, retailers and consumers. Some flexibility should be given to MS to 
set the preferred system to raise the financial resources dedicated to these actions. To ensure 
predictability and availabilities of resources, the financial resources should be raised at the 
moment of selling new EEE.

The financial resources for collection from household should be raised independently of the 
existing individual responsibility for financing the end of life processing of WEEE, as the 
possibility for a producer to individually take charge of the collection from household is 
neither cost effective, nor environmentally desirable. Collection needs to be optimized 
collectively, and the whole idea of this provision is to ensure the Municipalities and other 
mandatory collectors would have the resources to increase the collection from household, 
ensure a handover to organisations guaranteeing proper treatment, and in consequences 
avoid parallel suboptimal collection and treatment systems.

Изменение 204
Chris Davies

Предложение за директива
Член 12 - параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За продукти, пуснати на пазара след 
13 август 2005 г., всеки производител 
носи отговорност за финансирането на 
дейностите, посочени в параграф 1 и 
отнасящи се до отпадъците от 
продуктите, които той произвежда.  
Производителите могат да изберат да 
изпълнят това задължение 
индивидуално или чрез колективна
схема за събиране. 

2. За продукти, пуснати на пазара след 
13 август 2005 г., всеки производител 
носи отговорност за финансирането на 
дейностите, посочени в параграф 1 и 
отнасящи се до отпадъците от 
продуктите, които той произвежда.  
Производителите могат да изберат да 
изпълнят това задължение 
индивидуално или чрез колективна
схема за събиране. Производителите 
следва да могат да изпълнят своите 
задължения чрез един или чрез 
комбинация от посочените методи.

Or. en

Обосновка

Производителите следва да имат максимална гъвкавост по отношение на 
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средствата, чрез които обезопасяват своите ОЕЕО.

Изменение 205
Corinne Lepage

Предложение за директива
Член 12 - параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За продукти, пуснати на пазара след 
13 август 2005 г., всеки производител 
носи отговорност за финансирането на 
дейностите, посочени в параграф 1 и 
отнасящи се до отпадъците от 
продуктите, които той произвежда. 
Производителите могат да изберат да 
изпълнят това задължение 
индивидуално или чрез колективна
схема за събиране. 

2. За продукти, пуснати на пазара след 
13 август 2005 г., всеки производител 
носи отговорност за финансирането на 
дейностите, посочени в параграф 1 и 
отнасящи се до отпадъците от 
продуктите, които той произвежда. 
Производителите могат да изберат да 
изпълнят това задължение 
индивидуално или чрез колективна
схема за събиране. Колективните 
схеми следва да въведат 
диференцирани такси по отношение 
на производителите, в зависимост от 
степента на трудност, с която 
продуктите и съдържащите се в тях 
стратегически материали, могат да 
бъдат рециклирани. 

Or. en

Обосновка

Единствено производителите има влияние върху процеса на проектиране. Необходимо 
е производителите да бъдат стимулирани да разработват проекти, които 
позволяват лесното рециклиране на техните продукти. Диференцираните структури 
на таксите в рамките на колективните схеми биха третирали преференциално 
производителите, в зависимост от това колко лесно могат да се рециклират техните 
продукти.
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Изменение 206
Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 - алинея 2 a - 2 в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изпълнението на задължението от 
страна на производителите, 
участващи в колективна схема, се 
осъществява при ежегодното 
заплащане в схемата, в момента на 
пускане на продуктите на пазара и 
пропорционално с техния съответен 
годишен пазарен дял, на разходите, 
понесени от въпросната схема по вид 
оборудване, определен в приложение 
1Б.
След извършване на горепосоченото 
плащане от производителя на 
колективната схема, задължението 
на производителя за финансиране на 
дейностите, посочени в параграф 1, се 
прехвърля на колективната схема.
Изпълнението на задължението от 
страна на производителите, 
участващи в акредитирана 
индивидуална схема, се осъществява 
чрез финансирането и 
организирането на дейностите, 
посочени в параграф 1 единствено на 
техните собствени продукти, 
етикетирани в съответствие с член 
15. Производителите, които 
изпълняват своето задължение чрез 
създаването на подобна индивидуална 
схема, в момента на пускане на 
своите продукти на пазара и в 
допълнение към финансирането и 
организирането на дейностите, 
посочени в параграф 1, за текущата 
година, осигуряват достатъчно 
финансово покритие в блокирана 
банкова сметка, с което гарантират 
бъдещи дейности, посочени в 
параграф 1, за всички пуснати от тях 
продукти на пазара, които не са 
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събрани. Блокираната банкова 
сметка има за бенефициент трета 
страна, която е акредитирана 
колективна схема, която носи 
задължението да гарантира 
извършването на дейностите, 
посочени в параграф 1, в случай че 
горепосоченият производител бъде 
обявен в несъстоятелност, банкрут 
или сходно положение, или в случай 
на неговото оттегляне от пазара.

Or. en

Изменение 207
Esther de Lange

Предложение за директива
Член 12 - параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите-членки гарантират, 
че производителите или 
действащите от тяхно име трети 
страни докладват ежегодно за 
финансирането и разходите за 
системите за събиране, третиране и 
обезвреждане, както и за тяхната 
ефикасност.

Or. en

Изменение 208
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 12 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. В допълнение към посочената в 
член 12, параграф 1 финансова 
отговорност на производителите и с 
цел повишаване на нивото на 
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събираемост на отпадъците от 
електрическо и електронно 
оборудване, държавите-членки 
гарантират предоставянето на 
достатъчно финансиране в 
съответствие с принципа 
„замърсителят плаща“. Това 
финансиране трябва да бъде 
предоставено, от датата на 
продажба на оборудването, на 
отговарящите за това общини и на 
други участници, които имат 
задължението за събиране на ОЕЕО, с 
цел гарантиране на събирането на 
ОЕЕО от частни потребители, 
приемането на това оборудване на 
сборните пунктове, както и 
финансирането на информационни 
кампании. Държавите-членки 
насърчават усърдно осъществяването 
на прозрачна информационна 
политика; те оповестяват разходите 
и методите на събиране на ОЕЕО.

Or. de

Обосновка

За постигането на едно възможно най-високо равнище на събиране са необходими 
множество дейности по събиране и множество участници. Тъй като държавите-
членки трябва да публикуват разходите и методите на събиране на ОЕЕО, всички 
участници оповестяват открито, по необходимост, постигнатите от тях 
резултати. 
Принципът „замърсителят плаща“ включва производители, търговци на дребно и 
потребители. Принципът „замърсителят плаща“ гарантира, че данъкоплатецът не 
участва в покриването на разходите.Същевременно в държавите-членки се запазва 
гъвкавостта по отношение на изграждането на системата на събиране.
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Изменение 209
Dirk Sterckx, Vladko Todorov Panayotov

Предложение за директива
Член 12 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите-членки гарантират, 
че производителите или 
действащите от тяхно име трети 
страни докладват за финансирането 
и разходите за системите за 
събиране, третиране и обезвреждане 
веднъж на всеки две години. С цел да 
се осигури правилното функциониране 
на системата за докладване, 
допълнителни правила относно 
формата на съответния доклад 
могат да бъдат определени чрез 
делегирани актове в съответствие с 
член 18а, 18б и 18в.

Or. en

Обосновка

За да събират информация и да бъдат в състояние да оценяват процеса на събиране 
на ОЕЕО, държавите-членки следва да докладват за финансирането и разходите за 
системата за събиране, третиране и обезвреждане. За да се избегне създаването на 
допълнителна административна работа, се предлага изготвянето на доклад веднъж 
на две години.

Изменение 210
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Предложение за директива
Член 12 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Държавите-членки могат да 
освободят от задълженията по 
членове 12 и 16 малките 
производители, които в сравнение с 
размера на пазара на отделната 
държава-членка предлагат малки 
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количества електрическо и 
електронно оборудване, доколкото 
това не застрашава системите за 
приемане, събиране и рециклиране.

Or. de

Обосновка

Изискванията към малките и средни предприятия за регистриране, осведомяване и 
докладване, както и за финансиране на събирането, обработването, рециклирането и 
обезвреждането на ОЕЕО са свързани със значителни разходи. Поради тази причина е 
необходимо изключение за малките производители, което би могло да се предостави 
при проверка на всеки отделен случай.

Изменение 211
Chris Davies

Предложение за директива
Член 12 - параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите-членки изискват от 
производителите или третире 
страни, сключили договор да 
действат от тяхно име, да 
публикуват ежегодно доклад за 
финансирането и разходите за 
системите за събиране, третиране и 
обезвреждане.

Or. en

Обосновка

Прозрачността в това отношение ще позволи на държавите-членки да осигурят 
подходящо идентифициране и разпределяне на разходите и ще насърчава най-
изгодните практики.



PE439.905v01-00 34/88 AM\809098BG.doc

BG

Изменение 212
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки осигуряват 
правото на производителите да 
представят на купувачите в момента 
на продажбата на нови продукти 
разходите за събиране, третиране и 
обезвреждане по екологосъобразен 
начин. Упоменатите разходи не следва 
да превишават действителните разходи.

1. Държавите-членки, в които са 
предприети мерки, така че 
купувачите да могат да бъдат 
информирани, в момента на покупката
на нови продукти, относно разходите за 
събиране, третиране и обезвреждане по 
екологосъобразен начин, гарантират, 
че на производителите е разрешено да 
съблюдават съответната разпоредба.
Упоменатите разходи не следва да 
превишават действителните разходи.

Or. fr

Обосновка

Ползвателите на електрическо и електронно оборудване следва да бъдат запознати с 
най-удобните за тях пунктове за връщане. Като се има предвид факта, че 
съществуват различни механизми за разделно събиране, съществува риск ползвателят 
да бъде затруднен в намирането на събирателен пункт, с което той може да бъде 
възпрепятстван да предостави своите ОЕЕО на даден център за оползотворяване.
Необходимо е следователно да се създаде механизъм за координиране на данните, 
който да позволява да ползвателя да се запознае със събирателните пунктове на 
негово разположение.

Изменение 213
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Åsa Westlund, Corinne 
Lepage

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки осигуряват 
правото на производителите да 
представят на купувачите в момента на 
продажбата на нови продукти 
разходите за събиране, третиране и 

1. Държавите-членки осигуряват 
правото на производителите да 
представят на купувачите, в пункта на 
продажба на нови продукти, подходяща 
информация относно жизнения цикъл 
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обезвреждане по екологосъобразен 
начин. Упоменатите разходи не 
следва да превишават 
действителните разходи.

и околната среда относно разумното 
събиране, третиране и обезвреждане на 
въпросните продукти, включва най-
малко информация относно 
химическия състав и токсичност, 
възможностите за поправка и 
рециклиране. Тази информация за 
околната среда би могла да включва и 
разходите, свързани с края на 
жизнения цикъл на въпросния 
продукт. Нито държавите-членки, 
нито производителите имат право да 
налагат задължителна или 
фиксирана видима такса, която да се 
прилага по отношение на цял набор 
от продукти, или цяла категория 
продукти.

Or. en

Обосновка

По целесъобразност, държавите-членки следва да позволят на производителите да 
предоставят на потребителите информация, която може да им позволи да правят 
устойчив избор между подобни продукти. Фиксираните такси за цели набори или 
категории продукти следва да не е позволено, тъй като подобни такси не отразяват 
разликите между продуктите що се отнася до техните екологични характеристики, 
възможности за поправка или рециклиране и истинските разходи, свързани с края на 
жизнения им цикъл.

Изменение 214
Chris Davies

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки осигуряват 
правото на производителите да 
представят на купувачите в момента на 
продажбата на нови продукти разходите 
за събиране, третиране и обезвреждане 
по екологосъобразен начин. 
Упоменатите разходи не следва да 
превишават действителните разходи.

1. Държавите-членки позволяват на 
производителите доброволно да 
представят на купувачите в момента на 
продажбата на нови продукти разходите 
за събиране, третиране и обезвреждане 
по екологосъобразен начин.
Упоменатите разходи не следва да 
превишават действителните разходи. 
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Or. en

Изменение 215
Michail Tremopoulos

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки осигуряват 
правото на производителите да
представят на купувачите в момента на 
продажбата на нови продукти, 
разходите за събиране, третиране и 
обезвреждане по екологосъобразен 
начин. Упоменатите разходи не следва 
да превишават действителните разходи.

1. Държавите-членки гарантират, че 
производителите представят на 
купувачите в момента на продажба на 
нови продукти, информация относно 
съдържанието на опасни химикали, 
както и относно тяхното събиране, 
третиране и обезвреждане по 
екологосъобразен начин. Тази 
информация може да включва 
разходите, свързани с третирането 
на въпросния продукт. Упоменатите 
разходи не следва да превишават 
действителните разходи.

Or. en

Обосновка

Производителите следва да са задължени да предоставят уместна информация, в 
т.ч. относно съдържанието на опасни вещества, както и възможностите за 
поправка и рециклиране. Разходите, които възникват при събирането и третирането, 
следва да бъдат включени в цената на продукта, за да съществува стимул за тяхното 
намаляване. Обобщените разходи не отразяват нито реалните разходи при 
приключване на употребата му, нито степента на екологична тежест на даден 
продукт.

Изменение 216
Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 14 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки осигуряват 1. Държавите-членки осигуряват 
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правото на производителите да 
представят на купувачите в момента на 
продажбата на нови продукти разходите 
за събиране, третиране и обезвреждане 
по екологосъобразен начин. 
Упоменатите разходи не следва да 
превишават действителните разходи.

правото на производителите да 
представят на купувачите в момента на 
продажбата на нови продукти разходите 
за събиране, третиране и обезвреждане 
по екологосъобразен начин. 
Упоменатите разходи не следва да 
превишават действителните разходи и 
отразяват екологичното въздействие 
на оборудването в края на жизнения 
му цикъл.

Or. fr

Обосновка

Предвижда се създаването на о-добра рамка на настоящата разпоредба. Разходите 
следва да отразяват и екологичното въздействие на оборудването в края на жизнения 
му цикъл с цел да се насърчи екологосъобразното разработвате на оборудване, което 
подлежи на поправка, повторна употреба и рециклиране.

Изменение 217
Peter Liese, Theodoros Skylakakis, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. С цел да се повиши 
осведомеността на ползвателите, 
държавите-членки гарантират, че 
дистрибуторите - с изключение на 
МСП - въвеждат подходящи схеми за 
събиране и осведоменост за много 
малки обеми отпадъци. Тези схеми за 
събиране:
a) дават възможност на крайните 
потребители да изхвърлят този вид 
отпадъци в достъпен и ясно видим 
събирателен пункт в магазина на 
търговеца на дребно;
б) задължават търговците на дребно 
да приемат обратно безплатно много 
малки количества отпадъци от ЕЕО , 
когато предлагат много малки обеми 
ЕЕО;
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в) не предвиждат никакви такси за 
крайния потребител при изхвърляне 
на отпадъците, нито задължение за 
закупуване на нов продукт от същия 
вид;

Or. en

Обосновка

The experience over the last years has shown that consumers are not very well informed 
about the ways to discard their very small volume WEEE. This is especially true for small 
devices such as mobile phones, chargers or compact fluorescent lamps. Considering that 
these lamps will dominate the market for private use lamps due to the phasing-out of 
incandescent light bulbs, consumers need to be better informed about how to properly and 
environmentally correct discard this kind of waste. The collection points shall raise 
awareness for the need for collection, link usage with information and ensure that a high 
collection rate of mercury-containing light bulbs and other very small devices is achieved.

Изменение 218
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 - буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) системите за връщане и събиране, 
които са на разположение;

б) системите за връщане и събиране, 
които са на разположение,  като се 
насърчава координацията на данни, 
позволяващи посочването на всички 
пунктове за връщане, които са на 
разположение, независимо от това от 
кой производител са създадени.

Or. fr

Обосновка

Ползвателите на електрическо и електронно оборудване следва да бъдат запознати с 
най-удобните за тях пунктове за връщане. Като се има предвид факта, че 
съществуват различни механизми за разделно събиране, съществува риск ползвателят 
да бъде затруднен в намирането на събирателен пункт, с което той може да бъде 
възпрепятстван да предостави своите ОЕЕО на даден център за оползотворяване. 
Необходимо е следователно да се създаде механизъм за координиране на данните, 
който да позволява да ползвателя да се запознае със събирателните пунктове на 
негово разположение.
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Изменение 219
Julie Girling

Предложение за директива
Член 14 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите-членки гарантират, 
че информацията, упомената в член 
14, параграф 2 се предоставя по видим 
начин, чрез ясно посочване на 
продукта, в отделни инструкции, 
приложени към продукта или в 
пункт, достъпен за потребителя на 
мястото на покупка.

Or. en

Обосновка

На потребителите следва да се предоставя адекватна информация относно техните 
задължения и права по възможно най-видимия и привлекателен начин. Провеждането 
на по-добра информационна кампания относно ОЕЕО и рециклирането могат да 
доведат до по високи равнища на събиране.

Изменение 220
Judith A. Merkies

Предложение за директива
Член 14– параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите-членки могат да изискат 
част от или цялата информация, 
посочена в параграфи 2—4, да бъде 
предоставена от производителите и/или 
разпространителите в инструкциите за 
употреба или на мястото на продажбата.

5. Държавите-членки могат да изискат 
част от или цялата информация, 
посочена в параграфи 2—4, да бъде 
предоставена от производителите и/или 
разпространителите в инструкциите за 
употреба или на мястото на продажбата, 
като например публични кампании за 
повишаване на осведомеността.

Or. en
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Обосновка

Настоящото изменение дава пояснителен пример относно начина на предлагане на 
информацията от страна на производителите, както това се прави в някои от 
държавите-членки.

Изменение 221
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Justas Vincas 
Paleckis, Karin Kadenbach, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Vladko Todorov 
Panayotov

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С цел да се улесни подготовката за
повторна употреба и , правилното и 
екологосъобразно третиране  , 
включително поддръжката, 
подобряването, подновяването и 
рециклирането, държавите-членки 
предприемат необходимите мерки, за да 
гарантират, че производителите 
осигуряват информация за повторна 
употреба и третиране  за всички видове 
ново ЕЕО, пуснато на пазара, в периода 
от една година след пускането на пазара 
на оборудването. Информацията 
показва, доколкото това е необходимо, 
за да могат центровете за повторна 
употреба  и съоръженията за третиране
и рециклиране да постигнат 
съответствие с разпоредбите на 
настоящата директива, различните 
компоненти и материали в ЕЕО, както и 
местоположението на опасните 
вещества и препарати в ЕЕО. Тя се 
предоставя на разположение на 
центровете за повторна употреба  и 
съоръженията за третиране  и 
рециклиране от производителите на 
ЕЕО във формата на наръчници или на 
електронен носител  (т.е. CD-ROM, 
онлайн услуги).

1. С цел да се улесни употребата и, 
правилното и екологосъобразно 
третиране, включително поддръжката, 
подобряването, повторната употреба, 
подготовката за повторна употреба,
подновяването и рециклирането, 
държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че производителите осигуряват 
безплатно информация за повторна 
употреба и третиране  за всички видове 
ново ЕЕО, пуснато на пазара, в периода 
от една година след пускането на пазара 
на оборудването. Информацията 
показва, доколкото това е необходимо, 
за да могат центровете за повторна 
употреба  и съоръженията за третиране
и рециклиране да постигнат 
съответствие с разпоредбите на 
настоящата директива, различните 
компоненти и материали в ЕЕО, както и 
местоположението на опасните 
вещества и препарати в ЕЕО. Тя се 
предоставя на разположение на 
центровете за повторна употреба  и 
съоръженията за третиране  и 
рециклиране от производителите на 
ЕЕО във формата на наръчници или на 
електронен носител  (т.е. CD-ROM, 
онлайн услуги).
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Or. en

Обосновка

Повторната употреба следва да се насърчава като средство за предотвратяване на 
отпадъците, както и като част от екологосъобразното третиране. И за двете цели е 
необходима информацията, изисквана от настоящия член.

Изменение 222
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посоченият регистър служи за 
наблюдаване на изпълнението на 
финансовите задължения по членове 12 
и 13.

Посоченият регистър служи за 
наблюдаване на изпълнението на 
финансовите задължения по членове 12 
и 13. Задължението за финансова 
гаранцията по отношение на края на 
жизнения цикъл на продуктите 
следва да бъде изчислена така, че да се 
гарантира интернализирането на 
разходите, свързани с края на 
жизнения цикъл на продукта на даден 
производител, като се имат предвид 
стандартите за третиране и 
рециклиране, предвидени в член 8.

Or. en

Обосновка

При положение че разполагаме със стандарти за рециклиране и третиране, 
последните следва да бъдат елемент, който се взема предвид, при изчисляването на 
финансовите гаранции, които следва да се предоставят от производителите за 
покриване на разходите, свързани с края на жизнения цикъл на техните собствени 
продукти, както се изисква в членове 12 и 13. Те следва да се отразяват от 
системите за регистрация, прилагани на равнището на държавите-членки. 
Необходими са хармонизирани минимални изисквания за финансовите гаранции, за да 
се даде възможност да се проверява истинското спазване на финансовите гаранции, 
което понастоящем е възможно чрез регистъра, предвиден в член 16, и се изисква в 
член 20 относно инспекциите.

Изменение 223
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
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Sârbu, Adina-Ioana Vălean

Предложение за директива
Член 16– параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки гарантират, че 
всеки производител на тяхна територия 
може да въведе в националния им 
регистър цялата необходима 
информация, включително за 
изискванията за изготвянето на доклади
и за таксите, която отразява 
дейностите му във всички останали 
държави-членки. 

2. Държавите-членки гарантират, че 
всеки производител на тяхна територия 
може да въведе в националния им 
регистър цялата необходима 
информация, включително за 
изискванията за изготвянето на доклади, 
която отразява дейностите му 
държавата-членка. 

Регистрите са оперативно съвместими и 
позволяват обмен на подобна 
информация, включително относно 
количествата електрическо и 
електронно оборудване, пуснато на 
националния пазар, и за прехвърлянето 
на средства, свързани с 
вътреобщностното прехвърляне на 
продукти или ОЕЕО.

Регистрите са оперативно съвместими и 
позволяват обмен на подобна 
информация, включително относно 
количествата електрическо и 
електронно оборудване, пуснато на 
националния пазар.

Or. en

Обосновка

Регистрите не се занимават с финансови въпроси и не могат да участват в 
прехвърлянето на средства, свързани с трансфер на продукти или ОЕЕО в рамките на 
Общността. Това може да се извършва само от отделните производители или 
колективни схеми, тъй като те събират пари за управлението на ОЕЕО от крайния 
купувач.



AM\809098BG.doc 43/88 PE439.905v01-00

BG

Изменение 224
Horst Schnellhardt

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Производителите имат право да 
кандидатстват, чрез регистъра на 
една държава-членка, за регистрация 
в регистрите на всички останали 
държави-членки. 

Or. en

Обосновка

Provisions ensuring the identification of all economic operators involved in EEE are essential 
for the traceability of product and WEEE flows, in order to avoid illegal shipments of waste.
The format for registration and reporting and the frequency of reporting as well as online-
registration should be harmonised at Community level to reduce administrative burden. As 
long as there is no general European legal framework for the interoperability of registers to 
provide sufficient safeguard against free riding, the natural or legal persons who make the 
product available for the first time on a national territory from countries inside the 
Community should also be adressed.

Изменение 225
Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите-членки гарантират, 
че колективните схеми предоставят 
доказателства че изпълнението на 
задължението към колективната 
схема, се осъществява при 
ежегодното заплащане в схемата, в 
момента на пускане на продуктите 
на пазара и пропорционално с техния 
съответен годишен пазарен дял, на 
разходите, понесени от въпросната 
схема по вид оборудване, определен в 
приложение 1Б.
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Or. en

Изменение 226
Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива
Член 16  – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Държавите-членки гарантират и 
предоставят  информация, че след 
горепосоченото плащане в колектива 
схема, задължението за финансиране 
на дейностите, посочени в параграф 1 
на член 12 относно отпадъците от 
техни собствени продукти, се 
прехвърля на колективната схема.

Or. en

Изменение 227
Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2 c (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. Държавите-членки предоставят 
доказателства, че изпълнението на 
задължението от страна на 
производителите, участващи в 
акредитирана индивидуална схема, се 
осъществява чрез финансирането и 
организирането на дейностите, 
посочени в параграф 1 на член 12, 
единствено на техните собствени 
продукти, етикетирани в 
съответствие с член 15.

Or. en
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Изменение 228
Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2г. Производителите, които 
изпълняват своето задължение чрез 
създаването на подобна индивидуална 
схема, предоставят достатъчни 
доказателства, че в момента на 
пускане на своите продукти на пазара 
и в допълнение към финансирането и 
организирането на дейностите, 
посочени в параграф 1 на член 12, за 
текущата година, те са предоставили 
достатъчно финансово покритие в 
блокирана банкова сметка, с което 
гарантират бъдещи дейности, 
посочени в параграф 1 на член 12, за 
всички пуснати от тях продукти на 
пазара, които не са събрани.
В допълнение, информацията 
предоставя доказателства за 
идентифицирането на третата 
страна-бенефициент, посочена в член 
12.

Or. en

Изменение 229
Karl-Heinz Florenz

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Определя се формата на регистрация 
и честотата на изготвяне на доклади.
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива чрез 
допълването Й. се приемат в 

3. С цел да се гарантира гладкото 
функциониране на системата за 
регистрация, информация и 
докладване. Комисията приема чрез 
делегирани актове в съответствие с 
член 18а, 18б и 18 в, формата на 



PE439.905v01-00 46/88 AM\809098BG.doc

BG

съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 18, параграф 3.

регистрация и честотата на изготвяне на 
доклади.

Or. en

Обосновка

Това изменение привежда старата процедура – така наречената „процедура на 
комитология“ – в съответствие с новата процедура съгласно член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз.

Изменение 230
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. С цел да се позволи хармонизиран 
подход към изпълнението на 
изискванията за финансови гаранции 
съгласно предвиденото в член 12, не 
по-късно от (12 месеца след влизането 
в сила) Комисията определя 
минимални изисквания и методология 
за изчислението на равнището на 
тези гаранции и установява насоки за 
тяхната проверка и одит.
Тези изисквания следва най-малко да 
гарантират, че: 
a) гаранцията поражда 
интернализиране на разходите, 
свързани с края на жизнения цикъл на 
продукта на даден производител, 
като се имат предвид стандартите 
за третиране и рециклиране;
б) разходите, свързани със 
задълженията на производителя, не 
се заплащат от другите участници 
понастоящем или в бъдеще и
в) гаранцията е действителна и в 
бъдеще и може да се използва за 
покриване на неизпълнени задължения 
за рециклиране на производителя в 
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случай на несъстоятелност.

Or. en

Обосновка

Ако наистина искаме да въведем и приложим принципа за индивидуална отговорност 
на производителя като основен лост за интернализиране на разходите, свързани с 
края на жизнения цикъл на продуктите, и стимул за екодизайн, ще е необходимо 
Комисията да установи критерии, за се определи как да се извършва оценката на 
равнището на финансовите гаранции, като се включат стандартите за рециклиране и 
третиране и се определят правилата за тяхната проверка.

Изменение 231
Horst Schnellhardt

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Регистърът може да се ръководи 
от колективни схеми за отговорност 
на производителя, създадени по
член 12, параграф 2.

заличава се

Or. de

Обосновка

Воденето на регистър чрез колективни схеми за отговорност на производителя е 
свързано с определени рискове, тъй като води до съхраняване на чувствителни данни 
по централизиран начин и от частния сектор.

Изменение 232
Chris Davies

Предложение за директива
Член 16– параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите-членки ежегодно
събират информация, включително 
доказани оценки, относно
количествата и категориите 

5. Държавите-членки ежегодно  събират 
информация, включително доказани 
оценки, относно  количествата и 
категориите електрическо и електронно 
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електрическо и електронно 
оборудване, пуснато на пазара, 
събрано чрез всички начини, повторно 
използвано, рециклирано и 
оползотворено в държавите-членки, 
както и относно изнесените разделно
събрани ОЕЕО, по тегло.

оборудване, достъпно на пазара,  и 
ОЕЕО, събрани чрез всички начини, 
повторно използвани, рециклирани и 
оползотворени в държавите-членки от 
производители, от трети страни по 
договор с производители или от други 
участници в сектора на ОЕЕО, както 
и относно изнесените разделно  събрани 
ОЕЕО, по тегло, прехвърлени към друга 
държава-членка или получени от нея.

Or. en

Обосновка

Всички икономически оператори, участващи в ЕЕО, трябва да бъдат 
идентифицирани, за да се ограничат незаконните превози на отпадъци.

Изменение 233
Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива
Член 16 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 16a

Минимални изисквания за 
индивидуалните и колективните 

схеми
Държавите-членки гарантират, че 
колективните и съответно 
индивидуалните схеми, установени 
съгласно настоящата директива, 
могат да:
a) докажат:

i) устойчиво финансиране, 
предоставящо достатъчно финансово 
покритие за финансирането на 
събирането, третирането, 
оползотворяването и 
екологосъобразното обезвреждане  на 
ОЕЕО в момента, когато ЕЕО се 
пуска на пазара в съответствие с член 
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12, параграф 2; 
ii) мерки за изпълнение на целите за 
събиране и третиране, включително:
1. пълно географско покритие за 
събирането;

планиране на дейностите по 
информиране и комуникация;

б) потвърждават спазването на 
всички приложими правила и норми, 
включително:

i) мерки за осигуряване на 
поверителния характер на 
чувствителните данни;

ii) мерки за осигуряване на свободен 
пазар за събирането и рециклирането;

iii) доказателство за гаранциите в 
съответствие с член 12, параграф 2.

Or. en

Изменение 234
Chris Davies

Предложение за директива
Член 16 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 16a

Идентификация на икономическите 
оператори

Държавите-членки въвеждат 
системи, гарантиращи, че 
информацията се събира, с цел да се 
позволи на регулаторните органи, 
производителите и дистрибуторите 
да идентифицират:
a) всеки икономически оператор, 
който им е доставял ЕЕО;
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б) всеки икономически оператор, на 
когото те са доставяли ЕЕО.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира, че източниците на ОЕЕО могат да бъдат идентифицирани, е 
необходимо държавите-членки да предприемат мерки за ограничаване на 
недобросъвестното поведение.

Изменение 235
Karl-Heinz Florenz (PPE)

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В член 16, параграф 6 и в приложенията 
могат да бъдат правени  изменения, 
ако това е  необходимо за 
адаптирането към научния и 
техническия прогрес и на . Мерките, 
предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 18, параграф 3.

С цел да се позволи адаптирането на 
разпоредбите на настоящата 
директива към  научния и 
техническия прогрес, Комисията 
може да адаптира член 16, параграф 6 
и приложенията   посредством 
делегирани актове в съответствие с 
членове 18а, 18б и 18 в.

Or. en

Обосновка

Това изменение привежда старата процедура – така наречената „процедура на 
комитети“ – в съответствие с новата процедура съгласно член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз.

Изменение 236
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Karl-Heinz Florenz (PPE)

Предложение за директива
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Това изменение привежда старата процедура – така наречената „процедура на 
комитети“ – в съответствие с новата процедура съгласно член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз.

Изменение 237
Karl-Heinz Florenz (PPE)

Предложение за директива
Член 18 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18a

Делегиране
1. Правомощията за приемане на 
делегираните актове, посочени в 
членове 7, 8, 10, 16, 17 и 20, се 
предоставят на Комисията за 
неопределен срок.
2. Веднага след като приеме делегиран 
акт, Комисията уведомява 
едновременно Европейския парламент 
и Съвета за това.
3. Правомощията за приемане на 
делегирани актове се предоставят на 
Комисията при условията, 
предвидени в членове 18б и 18в.

Or. en
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Обосновка

Това изменение привежда старата процедура – така наречената „процедура на 
комитети“ – в съответствие с новата процедура съгласно член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз.

Изменение 238
Karl-Heinz Florenz (PPE)

Предложение за директива
Член 18 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18б

Оттегляне на делегирането
1. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 18а, може да бъде 
оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от 
Съвета.
2. Институцията, започнала 
вътрешна процедура за вземане на 
решение дали да оттегли 
делегирането на правомощията, 
полага усилия да информира другата 
институция и Комисията в разумни 
срокове, преди да вземе окончателно 
решение, като посочва делегираните 
правомощия, които биха могли да 
бъдат оттеглени, както и възможни 
причини за оттеглянето.
3. Решението за оттегляне 
прекратява делегирането на 
правомощията, посочени в същото 
решение. То поражда действие 
незабавно или на по-късна дата, 
посочена в него. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила. 
Решението си публикува в Официален 
вестник на Европейския съюз.

Or. en
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Обосновка

Това изменение привежда старата процедура – така наречената „процедура на 
комитети“ – в съответствие с новата процедура съгласно член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз.

Изменение 239
Karl-Heinz Florenz (PPE)

Предложение за директива
Член 18 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18в

Възражения по делегирани актове
1. Европейският парламент или 
Съветът може да възрази срещу 
делегиран акт в срок от два месеца, 
считано от датата на 
уведомлението. По инициатива на 
Европейския парламент или на 
Съвета този период се удължава с два 
месеца.
2. Ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът не е 
възразил срещу делегирания акт, той 
се публикува в Официален вестник на 
Европейския съюз и влиза в сила на 
датата, предвидена в него.
3. Ако Европейският парламент или 
Съветът възразят срещу делегирания 
акт, той не влиза в сила. 
Институцията, която възразява 
срещу делегирания акт, посочва 
причините за това.

Or. en

Обосновка

Това изменение привежда старата процедура – така наречената „процедура на 
комитети“ – в съответствие с новата процедура съгласно член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз.
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Изменение 240
Corinne Lepage

Предложение за директива
Член 20 - параграф 1 - алинея 2  

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези проверки обхващат най-малко 
износа на ОЕЕО извън Общността в 
съответствие с Регламента относно 
превоза на отпадъци и операциите в 
съоръжения за третиране в съответствие 
с Директива 2008/хх/ЕО относно 
отпадъците и приложение II към 
настоящата директива.

Тези проверки обхващат най-малко 
износа на ОЕЕО извън Общността в 
съответствие с Регламента относно 
превоза на отпадъци и операциите в 
съоръжения за третиране в съответствие 
с Директива 2008/хх/ЕО относно 
отпадъците и приложение II към 
настоящата директива. С цел да се 
позволи хармонизиран подход към 
изпълнението на изискванията за 
финансови гаранции съгласно 
предвиденото в член 12, не по-късно 
от (12 месеца след влизането в сила 
на настоящата директива) 
Комисията определя минимални 
изисквания и методология за 
изчислението на равнището на тези 
гаранции и установява насоки за 
тяхната проверка и одит. Тези 
изисквания следва най-малко да 
гарантират, че:
a) гаранцията поражда 
интернализиране на разходите, 
свързани с края на жизнения цикъл на 
продукта на даден производител, 
като се имат предвид стандартите 
за третиране и рециклиране;
б) разходите, свързани със 
задълженията на производителя, не 
се заплащат от другите участници 
понастоящем или в бъдеще;
в) гаранцията е действителна и в 
бъдеще и може да се използва за 
покриване на неизпълнени задължения 
за рециклиране на производителя в 
случай на несъстоятелност.

Or. en
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Обосновка

Въвеждането и прилагането индивидуалната отговорност на производителя като 
основен лост за интернализиране на разходите, свързани с края на жизнения цикъл на 
продуктите, и стимул за екодизайн, ще бъде подпомогнато, ако Комисията установи 
критерии, за се определи как да се извършва оценката на равнището на финансовите 
гаранции, като се включат стандартите за рециклиране и третиране и се определят 
правилата за тяхната проверка.

Изменение 241
Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1 - алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези проверки обхващат най-малко 
износа на ОЕЕО извън Общността в 
съответствие с Регламента относно 
превоза на отпадъци и операциите в 
съоръжения за третиране в съответствие 
с Директива 2008/хх/ЕО относно 
отпадъците и приложение II към 
настоящата директива.

Тези проверки обхващат най-малко:

a) износа на ОЕЕО извън Общността в 
съответствие с Регламента относно 
превоза на отпадъци и операциите в 
съоръжения за третиране в съответствие 
с Директива 2008/хх/ЕО относно 
отпадъците и приложение II към 
настоящата директива;
б) спазването от страна на 
производителите на финансовите им 
задължения в съответствие с членове 
12 и 13 от настоящата директива; 
в) спазването от страна на 
индивидуалните и колективните 
схеми на техните задължения в 
съответствие с членове 12 и 16 (нов) 
от настоящата директива.

Or. en



PE439.905v01-00 56/88 AM\809098BG.doc

BG

Изменение 242
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1 – алинея 2 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Финансовата гаранцията следва 
да бъде изчислена така, че да се 
гарантира интернализирането на 
разходите, свързани с края на 
жизнения цикъл на продукта на даден 
производител, както се изисква по 
член 12, параграф 2, като се имат 
предвид стандартите за третиране и 
рециклиране, предвидени в член 8.

Or. en

Обосновка

Параметрите на рециклирането и третирането все още не са подложени на строги 
проверки. Те обаче следва да окажат влияние върху финансирането и гаранциите. 
Необходими са хармонизирани изисквания за финансовите гаранции, за да се даде 
възможност да се проверява спазването на финансовите гаранции, което 
понастоящем е възможно чрез регистъра, предвиден в член 16, и се изисква в член 20 
относно инспекциите. Интернализирането на разходите, свързани с края на жизнения 
цикъл на продуктите, ще намали разходите за пускането на пазара на  продукти, 
които по-лесно ще бъдат подготвени за повторна употреба или за рециклиране, 
отколкото на продукти, при които има високи разходи, свързани с края на жизнения 
цикъл, и загуба на ресурси.

Изменение 243
Karl-Heinz Florenz (PPE)

Предложение за директива
Член 20 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Могат да бъдат определени
допълнителни правила за проверките и 
мониторинга.

3. С цел да се гарантира правилното 
функциониране на проверките и 
мониторинга, Комисията може да 
приема допълнителни правила за 
проверките и мониторинга 
посредством делегирани актове в 
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съответствие с членове 18а, 18б и 18 
в.

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива чрез 
допълването ѝ, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
18, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Това изменение привежда старата процедура – така наречената „процедура на 
комитети“ – в съответствие с новата процедура съгласно член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз.

Изменение 244
Chris Davies

Предложение за директива
Член 20 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите-членки създават 
национален регистър на признатите 
съоръжения за събиране и третиране. 
Само съоръженията, чиито 
оператори спазват изискванията, 
предвидени в член 8, параграф 3, се 
допускат за включване в националния 
регистър, предвиден в настоящия 
член.  Съдържанието на регистъра се 
оповестява публично.

Or. en

Обосновка

Създаването на централен регистър ще предостави обща картина на дейностите на 
всички съоръжения, извършващи събиране, третиране, оползотворяване и 
рециклиране, и ще засили възможността за мониторинг на дейностите по 
оползотворяването.
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Изменение 245
Chris Davies

Предложение за директива
Член 20  – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Ежегодно операторите на 
съоръжения представят 
доказателство за това, че спазват 
изискванията на директивата, и 
докладват в съответствие с параграф 
6 и 7, за да запазят статута си на 
признато съоръжение за третиране.

Or. en

Обосновка

Създаването на централен регистър ще предостави обща картина на дейностите на 
всички съоръжения, извършващи събиране, третиране, оползотворяване и 
рециклиране, и ще засили възможността за мониторинг на дейностите по 
оползотворяването.

Изменение 246
Chris Davies

Предложение за директива
Член 20 – параграф 3 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3в. Операторите на съоръжения за
събиране представят ежегодни 
доклади, позволяващи на 
националните органи да сравнят 
обема на събрани ОЕЕО с обема 
ОЕЕО, действително прехвърлени 
към съоръжения за оползотворяване и 
рециклиране. ОЕЕО се прехвърлят 
единствено към признати 
съоръжения за оползотворяване и 
третиране.

Or. en
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Обосновка

Създаването на централен регистър ще предостави обща картина на дейностите на 
всички съоръжения, извършващи събиране, третиране, оползотворяване и 
рециклиране, и ще засили възможността за мониторинг на дейностите по 
оползотворяването.

Изменение 247
Chris Davies

Предложение за директива
Член 20 – параграф 3 г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3г. Операторите на съоръжения за 
третиране представят ежегодни 
доклади, позволяващи на 
националните органи да сравнят 
обема на ОЕЕО, върнати от 
собственици или взети от признати 
съоръжения за събиране, с обема на 
ОЕЕО, действително оползотворени, 
рециклирани или изнесени в 
съответствие с член 10.

Or. en

Обосновка

Създаването на централен регистър ще предостави обща картина на дейностите на 
всички съоръжения, извършващи събиране, третиране, оползотворяване и 
рециклиране, и ще засили възможността за мониторинг на дейностите по 
оползотворяването.

Изменение 248
Chris Davies

Предложение за директива
Член 20 – параграф 3 д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3д. Държавите-членки гарантират, 
че собствениците предават своите 
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ОЕЕО единствено на регистрирани и 
признати съоръжения за събиране, 
оползотворяване и/или рециклиране.

Or. en

Обосновка

Създаването на централен регистър ще предостави обща картина на дейностите на 
всички съоръжения, извършващи събиране, третиране, оползотворяване и 
рециклиране, и ще засили възможността за мониторинг на дейностите по 
оползотворяването.

Изменение 249
Corinne Lepage

Предложение за директива
Член 21 - параграф 1 - алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с 
членове 2, 3, 5, 6, 7, 11, 14, 16, 19, 20 и 
приложение I най-късно до [18 месеца 
след деня на публикуване на настоящата 
директива в Официален вестник на 
Европейския съюз] . Те незабавно 
предоставят на  Комисията текста на 
тези разпоредби и таблица на 
съответствието на тези разпоредби с 
настоящата директива. 

1. Държавите-членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с 
членове 2, 3, 5, 6, 7, 11, 14, 16, 19, 20 и 
приложение I най-късно до [18 месеца 
след деня на публикуване на настоящата 
директива в Официален вестник на 
Европейския съюз] . Те незабавно 
предоставят на  Комисията текста на 
тези разпоредби и таблица на 
съответствието на тези разпоредби с 
настоящата директива. Държавите-
членки въвеждат в сила законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби, необходими за спазването 
на член 12, параграф 2 от 
настоящата директива, така че 
всеки производител да финансира 
единствено дейностите, свързани с 
отпадъците от неговите собствени 
продукти, пуснати на пазара след 13 
август 2005 г., и да се предоставят 
подходящи финансови гаранции, 
както се предвижда в член 12, 
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параграф 2 от настоящата 
директива. 

Or. en

Обосновка

С оглед на това, че принципът за индивидуалната отговорност на производителя  не 
се взема предвид при прилагането на финансовите задължения, и предвид това, че 
стандартите за рециклиране и третиране по отношение на екологичните показатели 
на продуктите в края на жизнения им цикъл са слабо застъпени, е от значение да се 
настоява за включването на членове 8 и 12, за да се гарантира правилното прилагане 
на тези принципи в националното право. 

Изменение 250
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите-членки въвеждат 
законовите, подзаконови и 
административни разпоредби, 
необходими за спазването на член 12, 
не по-късно от [18 месеца след 
датата на публикуването на 
настоящата директива в Официален 
вестник на Европейския съюз], за да 
бъде предоставена достатъчна 
финансова гаранция, в съответствие 
с член 12, параграф 2 от директивата.

Or. de

Обосновка

В предложението на Комисията не се разглежда в достатъчна степен въпросът за 
отговорността на индивидуалния производител. Поради тази причина е необходимо 
позоваването на член 12 от директивата, според който производителите 
финансират разходите за събирането на ОЕЕО от домакинствата. Цел на 
отговорността на индивидуалния производител е насърчаването на екодизайн 
посредством създаване на стимули за производителите.
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Изменение 251
Karl-Heinz Florenz

Предложение за директива
Член 21 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. В допълнение към предвидените в 
член 2 и в член 7 от настоящата 
директива възможности за 
преразглеждане, в срок от пет години 
след влизане в сила на настоящата 
директива Комисията представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
доклад, който се основава върху 
опита, придобит при прилагане на 
настоящата директива. Към доклада 
се добавят, ако е уместно, 
предложения за изменение на 
директивата.

Or. de

Обосновка

Следва да бъде извършван по-широк мониторинг на директивата и нейното прилагане, 
в допълнение към преразглеждането на приложното поле и нивото на събираемост.

Изменение 252
Michail Tremopoulos

Предложение за директива
Член 22 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Директива 2002/96/ЕО, изменена с 
директивите, посочени в приложение V, 
част А, се отменя считано от деня след 
датата, упомената в член 21, без да се 
засягат задълженията на държавите-
членки относно сроковете за 
транспониране в националното право и 
за прилагане на директивите, посочени в 
приложение V, част Б.

1. Директива 2002/96/ЕО, изменена с 
директивите, посочени в приложение V, 
част А, се отменя считано от деня след 
датата, упомената в член 21, с 
изключение на член 5, параграф 5, 
който се отменя считано от [...*], без 
да се засягат задълженията на 
държавите-членки относно сроковете за 
транспониране в националното право и 
за прилагане на директивите, посочени в 
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приложение V, част Б.
* датата, от която се прилагат новите 
задължения, свързани с разделното събиране, 
предвидени в настоящата директива

Or. en

Обосновка

Съществуващите минимални задължения за разделно събиране трябва да се запазят, 
докато не започнат да се прилагат новите задължения. В противен случай 
държавите-членки, които не са изпълнили тези задължения в миналото, ще бъдат 
освободени.

Изменение 253
Michail Tremopoulos

Предложение за директива
Приложение I - Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Минимални изисквания за мониторинг 
на превозите на ОЕЕО

Минимални изисквания за превози на 
използвано ЕЕО

Or. en

Обосновка

Следва да се извършва мониторинг на превозите на всяко използвано ЕЕО, а не само на 
това, за което се „подозира“, че представлява ОЕЕО.

Изменение 254
Christofer Fjellner

Предложение за директива
Приложение I – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) копие на фактурата и договора, 
свързани с продажбата и/или 
прехвърлянето на правото на 
собственост върху електрическото и 
електронното оборудване, в които се 

a) копие на фактурата и договора, 
свързани с продажбата и/или 
прехвърлянето на правото на 
собственост върху електрическото и 
електронното оборудване, в които се 
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посочва, че въпросното оборудване е 
предназначено за директна повторна 
употреба и че е напълно функционално;

посочва, че въпросното оборудване: е 
предназначено за повторна употреба и е

–) напълно функционално,

–) предназначено за поправка,

–) предназначено за подновяване или 
се превозва за свързан с осигуряването 
на качеството анализ на 
неизправностите и проучвания, 
необходими за  следпазарното 
наблюдение.

Or. en

Обосновка

За да се създаде зелена икономика, е необходимо да се насърчава поправянето и 
повторната употреба на ЕЕО. Следователно трябва да разполагаме с нормативна 
уредба, която насърчава и подпомага поправянето и повторната употреба на ЕЕО. 
Това заема централно място в обхвата на ОЕЕО – да се използват повторно, за да 
ограничат отпадъците до минимум.

Изменение 255
Christofer Fjellner

Предложение за директива
Приложение I – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) доказателство за оценката или 
изпитването под формата на копие 
от протокола от изпитването 
(сертификат за изпитване, 
доказателство за годност) за всяка 
единица оборудване в пратката и 
протокол, съдържащ цялата 
информация от протокола по
изпитването съгласно точка 2;

заличава се

Or. en
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Обосновка

За да се създаде зелена икономика, е необходимо да се насърчава поправянето и 
повторната употреба на ЕЕО. Следователно трябва да разполагаме със нормативна 
уредба, която насърчава и подпомага поправянето и повторната употреба на ЕЕО.
Това заема централно място в обхвата на ОЕЕО – да се използват повторно, за да 
ограничат отпадъците до минимум.

Изменение 256
Christofer Fjellner

Предложение за директива
Приложение 1 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) декларация, изготвена от 
държателя, който организира 
транспортирането на 
електрическото и електронното 
оборудване, че нито един от 
материалите или оборудването от 
пратката не представлява отпадък 
по смисъла на определението в член 3, 
параграф 1 от Директива 2008/хх/ЕО 
относно отпадъците, и

заличава се

Or. en

Обосновка

За да се създаде зелена икономика, е необходимо да се насърчава поправянето и 
повторната употреба на ЕЕО. Следователно трябва да разполагаме със нормативна 
уредба, която насърчава и подпомага поправянето и повторната употреба на ЕЕО. 
Това заема централно място в обхвата на ОЕЕО – да се използват повторно, за да 
ограничат отпадъците до минимум.
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Изменение 257
Michail Tremopoulos

Предложение за директива
Приложение I – параграф 1 - буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) достатъчна здрава опаковка, която да 
предпазва превозваните продукти от 
повреда по време на транспортирането, 
натоварването и разтоварването.

г) достатъчна здрава опаковка и 
подходящо стифиране на товара, 
които да предпазват превозваните 
продукти от повреда по време на 
транспортирането, натоварването и 
разтоварването.

Or. en

Обосновка

Използваното ЕЕО често може да бъде различено от ОЕЕО по подходящото 
стифиране по време на транспортирането.

Изменение 258
Michail Tremopoulos

Предложение за директива
Приложение I – параграф 2 - стъпка 1 - буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) Следва да бъде изпитана годността и 
да бъдат преценени опасните вещества. 
Тестовете, които трябва да бъдат 
проведени, зависят от вида 
електрическо и електронно оборудване. 
За по-голямата част от използваното 
електрическо и електронно оборудване 
е достатъчен тест за оперативността на 
основните функции.

a) Изпитва се годността и се 
преценяват опасните вещества. 
Тестовете, които трябва да бъдат 
проведени, зависят от вида 
електрическо и електронно оборудване. 
За по-голямата част от използваното 
електрическо и електронно оборудване 
е достатъчен тест за оперативността на 
основните функции.

Or. en

Обосновка

Необходимо е тези изисквания да бъдат правообвързващи.
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Изменение 259
Michail Tremopoulos

Предложение за директива
Приложение I – параграф 2 –  стъпка 1 - буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Резултатите от оценката и 
изпитването се документират.

б) Документират се резултатите от 
оценката и изпитването.

Or. en

Обосновка

Необходимо е това изискване да бъде правообвързващо.

Изменение 260
Michail Tremopoulos

Предложение за директива
Приложение I – параграф 2 - стъпка 2 - буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) Протоколът от изпитването следва да
бъде стабилно прикрепен (но да може 
да се отстранява) или към самото 
електрическо и електронно оборудване 
(ако то не е опаковано), или към 
опаковката така, че да може да бъде 
прочетено без разопаковане на 
оборудването;

a) Протоколът от изпитването се 
прикрепя стабилно (но да може да се 
отстранява) или към самото 
електрическо и електронно оборудване 
(ако то не е опаковано), или към 
опаковката така, че да може да бъде 
прочетен без разопаковане на 
оборудването;

Or. en

Обосновка

Необходимо е това изискване да бъде правообвързващо.
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Изменение 261
Michail Tremopoulos

Предложение за директива
Приложение I – параграф 2 - стъпка 2 - буква б - тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

- Наименование на артикула 
(наименование на артикула в 
съответствие с приложение II и 
категория в съответствие с 
приложение I към Директива 
20/хх/хх/ЕО (Директива за 
ограничение на опасните вещества),

- Наименование на артикула 
(наименование на артикула в 
съответствие с приложение IБ и 
категория в съответствие с 
приложение ІА);

Or. en

Обосновка

Поправка на изменение 39 на докладчика, в което се съдържа препратка, която е 
погрешна поради изменението на препратката от Директивата за ограничение на 
опасните вещества към ОЕЕО. Обхватът на директивата следва да бъде посочен в 
настоящата директива, а не в Директивата за ограничение на опасните вещества.
Предлага се също така неизчерпателен списък на ЕЕО за настоящата директива 
(приложение ІБ), като това следва да бъде препратката относно наименованието в 
контекста на настоящата директива, като в приложение ІА са предвидени 
категориите.

Изменение 262
Michail Tremopoulos

Предложение за директива
Приложение I – параграф 3  – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен необходимите документи по 
точка 1 всеки товар (напр. контейнер за 
превоз, камион) използвано 
електрическо и електронно оборудване 
следва да бъде придружаван от:

Освен необходимите документи по 
точки 1 и 2 всеки товар (напр. 
контейнер за превоз, камион) 
използвано електрическо и електронно 
оборудване се придружава от:

Or. en
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Обосновка

Необходимо е товарът да се придружава от документните, посочени както в точка 
1, така и в точка 2 (записи от изпитването), така че да може да се определи дали 
въпросното оборудване е за повторна употреба или за отпадъци.

Изменение 263
Michail Tremopoulos

Предложение за директива
Приложение I – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При липса на необходимата 
документация, изисквана по точки 1 и 
3, и на опаковка органите на държавите-
членки приемат, че артикулът е опасен 
ОЕЕО и приемат, че товарът включва 
незаконен превоз. При тези 
обстоятелства съответните компетентни 
органи биват информирани и товарът се 
третира в съответствие с членове 24 и 25 
от Регламента за превоз на отпадъци. В 
повечето случаи се налага лицата, 
отговорни за превоза, да върнат 
обратно отпадъците в страната на 
изпращане за своя сметка, като 
могат да бъдат подведени под 
наказателна отговорност. В 
държавите-членки, в които 
тежестта за доказване, че 
артикулите са ОЕЕО вместо 
електрическо и електронно 
оборудване лежи върху държавните 
власти, има вероятност 
отсъствието на необходимата 
документация и опаковка да доведе до 
значителни закъснения в 
транспортирането на отпадъците, 
докато междувременно се правят 
нужните разследвания за 
установяване статуса на 
превозваните стоки.

4. При липса на необходимата 
документация, изисквана по точки 1, 2 
и 3, или на подходяща опаковка, или на 
подходящо стифиране на товара, за 
осигуряването на които носи 
отговорност собственикът на 
превозваното оборудване, органите на 
държавите-членки приемат, че 
артикулът е опасен ОЕЕО, и приемат, че 
товарът включва незаконен превоз. При 
тези обстоятелства съответните 
компетентни органи биват 
информирани и товарът се третира в 
съответствие с членове 24 и 25 от 
Регламента за превоз на отпадъци.

Or. en
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Обосновка

Документацията трябва да включва и трите точки. Освен това е необходимо да се 
осигури/гарантира подходящо опаковане и стифиране. Ако липсва някое от 
посочените, товарът се счита за отпадък. 

Пояснение, че тежестта за доказването лежи върху собственика на предмета. 

Всички относими разпоредби се съдържат в членове 24 и 25.

Изменение 264
Oreste Rossi

Предложение за директива
Приложение I A (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ IA

1. Големи домакински уреди

2. Малки домакински уреди

3. Информационно-технологични и 
телекомуникационни уреди

4. Потребителски уреди

5. Осветителни тела

6. Електрически и електронни 
средства (с изключение на широки 
неподвижни промишлени 
устройства)

7. Играчки, уреди за спорт и отдих

8. Медицински уреди (с изключение на 
всички присадени и замърсени 
продукти)

9. Инструменти за мониторинг и 
контрол

10. Автоматични дозатори



AM\809098BG.doc 71/88 PE439.905v01-00

BG

Or. en

Обосновка

Съществуващият списък от категории, обхванати от законодателството, е 
необходим с цел яснота по отношение на обхвата на  директивата. Ако този списък 
бъде заличен, обхватът ще бъде по-неясен, отколкото е днес. Цялата дейност във 
връзка с тълкуването, извършена след приемането на директивата от Комитета за 
привеждане в съответствие с техническия прогрес, би станала излишна и 
следователно би се създала правна несигурност и възможност за недобросъвестно 
поведение.

Изменение 265
Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива
Приложение I A (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ IA
Категории оборудване съгласно член 

11
1. Уреди за охлаждане и радиатори;
2. Екрани и монитори;
3. Лампи и осветителни тела;
4. Големи уреди, с изключение на уреди 
за охлаждане и радиатори, екрани и 
монитори и лампи;
Големи уреди са всички уреди, които 
не могат да бъдат местени по 
принцип или които по принцип са 
предназначени за пребиваване на 
мястото на ползване за целия период 
на експлоатацията;
5. Малки уреди, с изключение на уреди 
за охлаждане и радиатори, екрани и 
монитори и лампи;
Малки уреди са всички уреди, които по 
принцип могат да бъдат местени и 
които по принцип не са 
предназначени за трайно пребиваване 
на мястото на използване.

Or. es



PE439.905v01-00 72/88 AM\809098BG.doc

BG

Обосновка

Дава се много положителна оценка на предложението на докладчика за опростяване 
на 5 категории, но е целесъобразно да се посочат осветителните тела като отделна 
разпоредба в трета категория. 

Изменение 266
Sabine Wils

Предложение за директива
Приложение I A (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ IA

 Категории оборудване, обхванати от 
настоящата директива
1. Уреди за охлаждане и радиатори
2. Екрани и монитори
3. Лампи
4. Голямо оборудване с изключение на 
уредите, изброени в точки 1, 2, 3 и 6. 
Голямо оборудване означава уреди, 
които не могат да бъдат пренасяни 
ръчно от едно лице.
5. Малко оборудване с изключение на 
уредите, изброени в точки 1, 2, 3 и 6. 
Малко оборудване означава уреди, 
които могат да бъдат лесно 
пренасяни ръчно от едно лице.
6. Оборудване, свързано с 
информационните и 
комуникационните технологии (ИКТ)

Or. de

Обосновка

Основаният върху пет категории подход би затруднил сериозно развитието на 
екодизайна в областта на ИКТ. Поставянето на ИКТ в отделна категория гарантира, 
че успехите по отношение на екодизайна в областта на ИКТ не се смесват с продукти 
като нагреватели за вода и играчки.
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Изменение 267
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Karin 
Kadenbach, Åsa Westlund, Michail Tremopoulos

Предложение за директива
Приложение I A (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ IA

  Категории оборудване съгласно член 
11
(1) Уреди за охлаждане и радиатори
(2) Отделни екрани и монитори
(3) Лампи
(4) Големи уреди, с изключение на 
уреди за охлаждане и радиатори, 
екрани и монитори и лампи. Големи 
уреди са всички уреди, които не могат 
да бъдат местени по принцип или 
които по принцип са предназначени за 
пребиваване на мястото на ползване 
за целия период на експлоатацията.
(5) Малки уреди, с изключение на уреди 
за охлаждане и радиатори, екрани и 
монитори и лампи, както и 
информационно-технологично и 
телекомуникационно оборудване. 
Малки уреди са всички уреди, които по 
принцип могат да бъдат местени и 
които по принцип не са 
предназначени за трайно пребиваване 
на мястото на използване.
(6) Малки информационно-
технологични и телекомуникационни 
уреди.

Or. en

Обосновка

Шестте категории съответстват на вече съществуващата практика за събиране в 
държавите-членки и това намаляване на броя на категориите ще доведе до по-ниски 
бюрократични разходи. Разделянето по групи на видовете уреди отразява свързани с 
околната среда съображения и има за цел да се постигне максималният потенциал за 
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повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на различните видове оборудване.

Изменение 268
Chris Davies

Предложение за директива
Приложение I Б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ IБ

  Категории електрическо и 
електронно оборудване в обхвата на 
настоящата директива
(1) Оборудване за охлаждане
(2) Екрани
(3) Осветителни тела
(4) Тежко оборудване
(5) Малки уреди
(6) Информационно-технологично и 
телекомуникационно оборудване

Or. en

Обосновка

Отделна категория за информационно-технологично и телекомуникационно 
оборудване ще насърчи създаването на оборудване, което може по-лесно да се 
рециклира.

Изменение 269
Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива
Приложение I Б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ IБ

Неизчерпателен списък на примери за 
оборудване, което спада към 
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категориите от приложение ІА
1. Уреди за охлаждане и радиатори
– хладилници
– фризери
– уреди, които автоматично 
доставят или продават охладени 
продукти
– климатични инсталации
– маслени радиатори и други уреди за 
топлообмен, които за пренасяне на 
топлината използват средства, 
различни от вода (напр. термопомпи 
и изсушители на въздуха)
2. Екрани и монитори
– екрани
– телевизори
– рамки за цифрови фотографии
– монитори
– лаптопи
– лаптопи
3. Осветителни тела
a)лампи като 

 газоразрядни лампи;
– газоразрядни лампи с ниско 
налягане: флуоресцентни 
(компактни, линейни и нелинейни, и 
нефлуоресцентни (натриеви лампи с 
ниско налягане, живачни лампи с 
ниско налягане);
- газоразрядни лампи с висок 
интензитет: натриеви лампи с 
високо налягане, метал-халогенни 
лампи, живачни лампи с високо 
налягане, ксенонови лампи;

 лампи за специални цели;
 модернизирани лампи с 

органични светодиоди (OLED) 
(с фасунги std, подходящи да 
заменят лампите);
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б) осветители: устройства, които 
разпределят, филтрират или 
преобразуват светлината, излъчвана 
от един или повече електрически 
светлинни източници, и които 
включват всички части, необходими 
за носене, закрепване и защита на 
светлинните източници, но не 
включват самите светлинни 
източници, и когато е необходимо 
включват спомагателните схеми 
заедно със средствата за свързването 
им към захранването.

4. Голямо оборудване
– голямо оборудване за готвене или за 
друга преработка на хранителни 
продукти (напр. котлони, фурни, 
готварски печки, микровълнови фурни 
и неподвижно монтирани кафе 
машини) 
– аспиратори
– голямо оборудване за почистване 
(напр. перални, сушилни, миялни 
машини)
– голямо оборудване за отопление 
(напр. големи отоплителни уреди с 
вентилатор, електрически камини, 
системи за отопление посредством 
мрамор и естествен камък и друго 
оборудване за отопляване на 
помещения, легла и мебели за сядане)
– голямо оборудване за грижи за 
тялото (напр. солариуми, сауни, 
масажни столове)
– голямо оборудване за 
информационни технологии или 
телекомуникации (напр. големи 
компютри, сървъри, неподвижни 
мрежови инсталации и устройства, 
принтери, копирни машини, монетни 
телефонни апарати)
– голямо оборудване за спорт и отдих 
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(напр. уреди за спорт с електрически 
или електронни компоненти, 
монетни игрални автомати)

– големи електрически и електронни 
инструменти и машини за 
промишлеността
– голямо оборудване за производство 
или пренос на електричество (напр. 
генератори, трансформатори, 
непрекъсваемо електрозахранване 
(НЕЗ), инвертори)
– голямо медицинско оборудване 
– инструменти за мониторинг и 
контрол
– големи измервателни съоръжения и 
оборудване (напр. везни, фиксирани 
машини)
– голямо оборудване за автоматично 
доставяне/приемане на продукти и за 
извършване на елементарни услуги 
(автомати за продажба, банкомати, 
автомати за приемане на амбалаж, 
машини за снимки)
5. Малко оборудване
– малко оборудване за готвене или за 
друга преработка на хранителни 
продукти (напр. тостери, преносими 
котлони, електрически ножове, 
потопяеми водонагреватели и уреди 
за рязане)
– малко оборудване за почистване
(напр. прахосмукачки, ютии и др.)
– вентилатори, освежители на 
въздуха
– малки отоплителни уреди (напр. 
електрически одеяла)
– часовници и ръчни часовници и други 
приспособления за измерване на 
времето
– малко оборудване за грижи за 
тялото (напр. самобръсначки, четки 



PE439.905v01-00 78/88 AM\809098BG.doc

BG

за зъби, сешоари, уреди за масаж)
– малко оборудване за информационни 
технологии или телекомуникации 
(напр. персонални компютри, 
принтери, калкулатори, телефони, 
мобилни телефони, рутери, 
радиостанции, бебефони, 
прожектори)
– камери
– битова електроника (напр. 
радиоапарати, звукови усилватели, 
радиоапарати за автомобили, DVD 
устройства)
– музикални инструменти и 
музикално оборудване (напр. 
усилватели, смесителни пултове, 
слушалки и високоговорители, 
микрофони)
– играчки (напр. влакчета, модели на 
въздухоплавателни средства и др.)
– малко оборудване за спорт (напр. 
велокомпютри, водолазни компютри, 
компютри за бягане, гребане и др.)
– малко оборудване за отдих (напр. 
видеоигри, съоръжения за риболов и 
голф и др.)
– електрически и електронни 
инструменти, включително 
градинско оборудване (напр. 
бормашини, триони, помпи, косачки)
– малко оборудване за производство 
или пренос на електричество (напр. 
генератори, трансформатори, 
непрекъсваемо електрозахранване 
(НЕЗ), захранващи блокове)
– малко оборудване в хуманната и 
ветеринарната медицина
– малки инструменти за мониторинг 
и контрол (напр. детектори за дим, 
регулатори за отоплителни системи, 
термостати, сензори за движение, 
съоръжения и продукти за 
мониторинг, дистанционни
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управления)
– малко измервателно оборудване 
(напр. везни, индикатори, далекомери, 
термометри)
– малко оборудване за автоматично 
доставяне/приемане на продукти

Or. en

Обосновка

Това изменение засяга само Категория 3

Изменение 270
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Приложение - 1 Б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ IБ

Категории електрическо и 
електронно оборудване в обхвата на 
настоящата директива
1. Оборудване за охлаждане
2. Екрани
3. Осветителни тела
4. Тежко оборудване
5. Малки уреди
6. Информационно-технологично и 
телекомуникационно оборудване

Or. en

Обосновка

Обхват, включващ пет категории, би бил пречка за екодизайна на информационно-
технологичното и телекомуникационното оборудване и в противоречие с 
индивидуалната отговорност на производителя. Ползите от екодизайна за 
информационно-технологичното и телекомуникационното оборудване биха били 
намалени, ако то се смеси с продукти като тостери, играчки и прахосмукачки. За да 
се подпомогне екодизайнът, е важно да се създаде отделна категория за това 
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оборудване.

Изменение 271
Sabine Wils

Предложение за директива
Приложение I Б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ IБ
Неизчерпателен списък на примери за 

оборудване, което спада в 
категориите от приложение - І А

1. Уреди за охлаждане и радиатори
- хладилници
- фризери
- уреди, които автоматично 
доставят охладени продукти
- климатични инсталации
- маслени радиатори и други уреди за 
топлообмен, които за пренасяне на 
топлината използват средства 
различни от вода (напр. термопомпи 
и изсушители на въздуха)
2. Екрани и монитори
- екрани
- телевизори
- рамки за цифрови фотографии
- монитори
3. Лампи
- прави луминисцентни лампи
- малки луминесцентни лампи
- високо интензивни газоразрядни 
лампи, включително натриеви лампи 
с високо налягане и метал-халогенни 
лампи
- натриеви лампи с ниско налягане
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- светодиоди (LED)
4. Голямо оборудване
- голямо оборудване за готвене или за 
друга преработка на хранителни 
продукти (напр. вградени котлони, 
фурни, готварски печки, 
микровълнови фурни и неподвижно 
монтирани кафе машини)
- аспиратори
- голямо оборудване за почистване 
(напр. перални, сушилни, съдомиялни 
машини)
- голямо оборудване за отопление 
(напр. отоплителни уреди с 
вентилатор, електрически камини, 
отопление посредством мрамор и 
естествен камък, отопление за 
плувни басейни и друго оборудване за 
отопляване на помещения, легла и 
мебели за сядане)

- голямо оборудване за грижи за 
тялото (напр. солариуми, сауни, 
масажни столове)
- голямо оборудване за спорт и отдих 
(уреди за спорт с  електрически или 
електронни компоненти, монетни 
игрални автомати)
- големи осветителни тела и друго 
оборудване за разпръскване и 
насочване на светлина
- големи електрически и електронни 
инструменти и машини за 
промишлеността  
- голямо оборудване за производство 
или пренос на електричество (напр.
генератори, трансформатори, 
непрекъсваемо електрозахранване 
(НЕЗ), инвертори)
- голямо медицинско оборудване

- инструменти за мониторинг и 
контрол
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- големи измервателни съоръжения и 
оборудване (напр. везни, фиксирани 
машини)
- голямо оборудване за автоматично 
доставяне/приемане на  продукти и за 
извършване на елементарни услуги 
(автомати за продажба, банкомати, 
автомати за приемане на амбалаж, 
машини за снимки)
5. Малко оборудване
- малко оборудване за готвене или за 
друга преработка на хранителни 
продукти (напр. тостери, преносими 
котлони, ножове, потопяеми 
водонагреватели и уреди за рязане)
- малко оборудване за почистване 
(напр. прахосмукачки, ютии и др.)
- вентилатори, освежители на 
въздуха
- малки отоплителни уреди 
(електрическо одеяло)
- часовници и ръчни часовници и други 
приспособления за измерване на 
времето
- малко оборудване за грижи за 
тялото (напр. самобръсначки, четки 
за зъби, сешоари, уреди за масаж)
- камери

- битова електроника (напр.
радиоапарати, звукови усилватели, 
радиоапарати за автомобили, DVD 
устройства)
- музикални инструменти и 
музикално оборудване (напр.
усилватели, електронни усилватели, 
смесителни пултове, микрофони)
- малки осветителни тела и друго 
оборудване за разпръскване и 
насочване на светлина
- играчки (напр. влакчета, модели на 
въздухоплавателни средства и др.)
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- малко оборудване за спорт 
(велокомпютри, водолазни компютри, 
компютри за бягане, гребане и др.)
- малко оборудване за отдих (напр.
видеоигри, съоръжения за риболов и 
голф и др.)
- електрически и електронни 
инструменти, включително 
градинско оборудване (напр.
бормашини, триони, помпи, косачки)
- малко оборудване за производство 
или пренос на електричество (напр.
генератори, трансформатори, 
непрекъсваемо електрозахранване 
(НЕЗ), захранващи блокове)
- малко оборудване в хуманната и 
ветеринарната медицина

- малки инструменти за мониторинг 
и контрол (напр. детектори за дим, 
регулатори за отоплителни системи, 
термостати, сензори за движение, 
съоръжения и продукти за 
мониторинг, дистанционни 
управления)
- малко измервателно оборудване 
(напр. везни, индикатори, далекомери, 
термометри)
- малко оборудване за автоматично 
доставяне/приемане на продукти
6. Оборудване, свързано с 
информационните и 
комуникационните технологии (ИКТ)
- лаптопи
- преносими компютри
- голямо оборудване за ИТ и 
далекосъобщения (напр. централни 
компютри, сървъри, стационарни 
мрежови съоръжения и оборудване, 
принтери, копирни машини, монетни 
телефони)
- малко оборудване за ИТ и 
далекосъобщения (напр. персонални 
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компютри, принтери, калкулатори, 
телефони, мобилни телефони, 
рутери, радиостанции, бебефони, 
прожектори)

Or. de

Изменение 272
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Karin 
Kadenbach, Åsa Westlund, Michail Tremopoulos

Предложение за директива
Приложение I Б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ IБ

  Неизчерпателен списък на примери 
за оборудване, което спада към 
категориите от приложение ІА 
(ново)
1. Уреди за охлаждане и радиатори
– хладилници
– фризери
– уреди, които автоматично 
доставят или продават охладени 
продукти
– климатични инсталации
– маслени радиатори и други уреди за 
топлообмен, които за пренасяне на 
топлината използват средства, 
различни от вода (напр. термопомпи 
и изсушители на въздуха)
2. Отделни екрани и монитори 
– екрани
– телевизори
– рамки за цифрови фотографии
– монитори
3. Лампи
– прави луминесцентни лампи
– компактни луминесцентни лампи
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– високо интензивни газоразрядни 
лампи, включително натриеви лампи 
с високо налягане и метал-халогенни 
лампи
– натриеви лампи с ниско налягане
– светодиоди (LED)
4. Голямо оборудване
– голямо оборудване за готвене или за 
друга преработка на хранителни 
продукти (напр. котлони, фурни, 
готварски печки, микровълнови фурни 
и неподвижно монтирани кафе 
машини) 
– аспиратори
– голямо оборудване за почистване 
(напр. перални, сушилни, миялни 
машини)
– голямо оборудване за отопление 
(напр. отоплителни уреди с 
вентилатор, електрически камини, 
системи за отопление посредством 
мрамор и естествен камък и друго 
оборудване за отопляване на 
помещения, легла и мебели за сядане)
– голямо оборудване за грижи за 
тялото (напр. солариуми, сауни, 
масажни столове)
– голямо оборудване за 
информационни технологии или 
телекомуникации (напр. големи 
компютри, сървъри, неподвижни 
мрежови инсталации и устройства, 
принтери, копирни машини, монетни 
телефонни апарати)
– голямо оборудване за спорт и отдих 
(уреди за спорт с електрически или 
електронни компоненти, монетни 
игрални автомати)
– големи осветителни тела и друго 
оборудване за разпръскване и 
насочване на светлина
– големи електрически и електронни 
инструменти и машини за 
промишлеността
– голямо оборудване за производство 
или пренос на електричество (напр. 
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генератори, трансформатори, 
непрекъсваемо електрозахранване 
(НЕЗ), инвертори)
– голямо медицинско оборудване 
– инструменти за мониторинг и 
контрол
– големи измервателни съоръжения и 
оборудване (напр. везни, фиксирани 
машини)
– голямо оборудване за автоматично 
доставяне/приемане на продукти и за 
извършване на елементарни услуги 
(автомати за продажба, банкомати, 
автомати за приемане на амбалаж, 
машини за снимки)
5. Малко оборудване
– малко оборудване за готвене или за 
друга преработка на хранителни
продукти (напр. тостери, преносими 
котлони, електрически ножове, 
потопяеми водонагреватели и уреди 
за рязане)
– малко оборудване за почистване 
(напр. прахосмукачки, ютии и др.)
– вентилатори, освежители на 
въздуха
– малки отоплителни уреди (напр. 
електрическо одеяло)
– часовници и ръчни часовници и други 
приспособления за измерване на 
времето
– малко оборудване за грижи за 
тялото (напр. самобръсначки, четки 
за зъби, сешоари, уреди за масаж)
– камери
– битова електроника (напр. 
радиоапарати, звукови усилватели, 
радиоапарати за автомобили, DVD 
устройства)
– музикални инструменти и 
музикално оборудване (напр. 
усилватели, смесителни пултове, 
слушалки и високоговорители, 
микрофони)
– малки осветителни тела и друго 
оборудване за разпръскване и 
насочване на светлина
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– играчки (напр. влакчета, модели на 
въздухоплавателни средства и др.)
– малко оборудване за спорт 
(велокомпютри, водолазни компютри, 
компютри за бягане, гребане и др.)
– малко оборудване за отдих (напр. 
видеоигри, съоръжения за риболов и 
голф и др.)
– електрически и електронни 
инструменти, включително 
градинско оборудване (напр. 
бормашини, триони, помпи, косачки)
– малко оборудване за производство 
или пренос на електричество (напр. 
генератори, трансформатори, 
непрекъсваемо електрозахранване 
(НЕЗ), захранващи блокове)
– малко оборудване в хуманната и 
ветеринарната медицина
– малки инструменти за мониторинг 
и контрол (напр. детектори за дим, 
регулатори за отоплителни системи, 
термостати, сензори за движение, 
съоръжения и продукти за 
мониторинг, дистанционни 
управления)
– малко измервателно оборудване 
(напр. везни, индикатори, далекомери, 
термометри)
– малко оборудване за автоматично 
доставяне/приемане на продукти
6. Малки информационно-
технологични и телекомуникационни 
уреди
– лаптопи
– преносими компютри
– малки информационно-
технологични и телекомуникационни 
уреди (напр. персонални компютри, 
принтери, калкулатори, телефони, 
мобилни телефони, рутери, 
радиостанции, бебефони, 
прожектори).

Or. en
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Обосновка

Един неизчерпателен списък с примери следва да улесни категоризирането в шестте 
категории в приложение І А и да допринесе за разбираемостта. Така следва да се 
улесни хармонизираното прилагане на директивата.

Изменение 273
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Предложение за директива
Приложение II – параграф 1 - тире 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

- външните електрически кабели, заличава се

Or. de

Обосновка

Предвиденото в приложение II от предложението разделно отстраняване и 
селективно третиране на външни електрически кабели не е лесно осъществимо и не е 
необходимо за постигането на желаното равнище на защита на околната среда.


