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Pakeitimas 172
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal 8, 9 ir 10 straipsnių nuostatas visų 
atskirai surinktų ir  išsiųstų apdoroti EEĮ 
atliekų arba išsiųstų parengti pakartotinai 
naudoti EEĮ atliekų  atžvilgiu valstybės 
narės užtikrina, kad iki 2011 m. 
gruodžio 31 d. gamintojai įvykdytų tokias 
minimalias  normas:

1. Pagal 8, 9 ir 10 straipsnių nuostatas visų 
atskirai surinktų ir  išsiųstų apdoroti EEĮ 
atliekų arba išsiųstų parengti pakartotinai 
naudoti EEĮ atliekų atžvilgiu valstybės 
narės užtikrina, kad iki 2011 m. 
gruodžio 31 d. gamintojai ir bet kuris kitas 
EEĮ atliekų tvarkytojas įvykdytų tokias 
normas:

Or. en

Pagrindimas

EEĮ direktyvos taikymo sritis turėtų būti aiškiai apibrėžta pačioje EEĮ atliekų direktyvoje, 
neteikiant nuorodų į tam tikras Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvos 
nuostatas, kad būtų išvengta teisinio netikrumo.

Pakeitimas 173
Chris Davies

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Direktyvos 20xx/xx/EB (Pavojingų 
medžiagų naudojimo apribojimo 
direktyvos) I priedo 1 ir 10 kategorijoms 
priskirtų EEĮ atliekų 

a) Direktyvos 20xx/xx/EB (Pavojingų 
medžiagų naudojimo apribojimo 
direktyvos) I priedo 1 ir 10 kategorijoms 
priskirtų EEĮ atliekų 

– panaudojama 85 %, ir – panaudojama 85 % ir 
– parengiama pakartotinai naudoti ir 
perdirbama 80 %;

– parengiama pakartotinai naudoti ir 
perdirbama 80 % jų komponentų, 
medžiagų ir sudedamųjų medžiagų;

Or. en
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Pagrindimas

Ne visos elektros ir elektroninės įrangos dalys gali būti panaudojamos atgavimui ir (arba) 
perdirbamos.  Nustatant normą reikėtų numatyti tokį procentinį santykį, kurį įmanoma 
pasiekti.

Pakeitimas 174
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Direktyvos 20xx/xx/EB (Pavojingų 
medžiagų naudojimo apribojimo 
direktyvos) I priedo 1 ir 10 kategorijoms 
priskirtų EEĮ atliekų

a) Šios direktyvos I.A priedo 1 ir 
10 kategorijoms priskirtų EEĮ atliekų

– panaudojama 85 %, ir – panaudojama 85 %, ir

– parengiama pakartotinai naudoti ir 
perdirbama 80 %;

– parengiama pakartotinai naudoti ir 
perdirbama 80 %;

Or. en

Pagrindimas

EEĮ direktyvos taikymo sritis turėtų būti aiškiai apibrėžta pačioje EEĮ atliekų direktyvoje, 
neteikiant nuorodų į tam tikras Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvos 
nuostatas, kad būtų išvengta teisinio netikrumo.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Direktyvos 20xx/xx/EB (Pavojingų 
medžiagų naudojimo apribojimo 

a) IA priedo 1 ir 4 kategorijoms priskirtų 
EEĮ atliekų
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direktyvos) I priedo 1 ir 10 kategorijoms 
priskirtų EEĮ atliekų

– panaudojama 85 %, ir – panaudojama 85 %,

– parengiama pakartotinai naudoti ir 
perdirbama 80 %;

– perdirbama 75 % ir

– parengiama pakartotinai naudoti 5 %;

Or. en

Pagrindimas

Prieš perdirbimą ir panaudojimą atgavimui reikėtų numatyti pakartotinį naudojimą. 
Neįmanoma padidinti pakartotinio naudojimo galimybių (numatoma nuo 5 iki 20 % ), 
įtraukus pakartotinio naudojimo normas į bendrą pakartotinio naudojimo ir grąžinamojo 
perdirbimo normą, nes gamintojai galės įvykdyti šią normą tik atlikdami grąžinamąjį 
perdirbimą, taigi galės ir toliau nekreipti dėmesio į pakartotinio naudojimo galimybes. 
Atskira pakartotinio naudojimo norma yra nauja, todėl prasminga nustatyti 5 % dydį.

Pakeitimas 176
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalies a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Direktyvos 20xx/xx/EB (Pavojingų 
medžiagų naudojimo apribojimo 
direktyvos) I priedo 1 ir 10  kategorijoms 
priskirtų EEĮ atliekų 

a) Direktyvos 20xx/xx/EB (Pavojingų 
medžiagų naudojimo apribojimo 
direktyvos) I priedo 1 ir 10 kategorijoms 
priskirtų EEĮ atliekų

– panaudojama 85 %, ir – panaudojama 85 % ir
– perdirbama 75 % ir– parengiama pakartotinai naudoti ir

perdirbama 80 %; – parengiama pakartotinai naudoti 5 %;

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Direktyvos 20xx/xx/EB (Pavojingų 
medžiagų naudojimo apribojimo 
direktyvos) I priedo 3 ir 4 kategorijoms
priskirtų EEĮ atliekų

b) IA priedo 2 kategorijai priskirtų EEĮ 
atliekų

– panaudojama 80 %, ir – panaudojama 80 %,

– parengiama pakartotinai naudoti ir 
perdirbama 70 %;

– perdirbama 65 % ir

– parengiama pakartotinai naudoti 5 %;

Or. en

Pagrindimas

Prieš perdirbimą ir panaudojimą atgavimui reikėtų numatyti pakartotinį naudojimą. 
Neįmanoma padidinti pakartotinio naudojimo galimybių (numatoma nuo 5 iki 20 % ), 
įtraukus pakartotinio naudojimo normas į bendrą pakartotinio naudojimo ir grąžinamojo 
perdirbimo normą, nes gamintojai galės įvykdyti šią normą tik atlikdami grąžinamąjį 
perdirbimą, taigi galės ir toliau nekreipti dėmesio į pakartotinio naudojimo galimybes. 
Atskira pakartotinio naudojimo norma yra nauja, todėl prasminga nustatyti 5 % dydį.

Pakeitimas 178
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Direktyvos 20xx/xx/EB (Pavojingų 
medžiagų naudojimo apribojimo 
direktyvos) I priedo 3 ir 4 kategorijoms 
priskirtų EEĮ atliekų

b) Šios direktyvos 20x I.A priedo 3 ir 
4 kategorijoms priskirtų EEĮ atliekų

– panaudojama 80 %, ir – panaudojama 80 %, ir
– parengiama pakartotinai naudoti ir 
perdirbama 70 %;

– parengiama pakartotinai naudoti ir 
perdirbama 70 %;
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Or. enPagrindimas

EEĮ direktyvos taikymo sritis turėtų būti aiškiai apibrėžta pačioje EEĮ atliekų direktyvoje, 
neteikiant nuorodų į tam tikras Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvos 
nuostatas, kad būtų išvengta teisinio netikrumo.

Pakeitimas 179
Chris Davies

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Direktyvos 20xx/xx/EB (Pavojingų 
medžiagų naudojimo apribojimo 
direktyvos) I priedo 3 ir 4 kategorijoms 
priskirtų EEĮ atliekų 

b) Direktyvos 20xx/xx/EB (Pavojingų 
medžiagų naudojimo apribojimo 
direktyvos) I priedo 3 ir 4 kategorijoms 
priskirtų EEĮ atliekų 

– panaudojama 80 %, ir – panaudojama 80 % ir 
– parengiama pakartotinai naudoti ir 
perdirbama 70 %; 

– parengiama pakartotinai naudoti ir 
perdirbama 70 % jų komponentų, 
medžiagų ir sudedamųjų medžiagų;

Or. en

Pagrindimas

Ne visos elektros ir elektroninės įrangos dalys gali būti panaudojamos atgavimui ir (arba) 
perdirbamos. Nustatant normą reikėtų numatyti tokį procentinį santykį, kurį įmanoma 
pasiekti.

Pakeitimas 180
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalies b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Direktyvos 20xx/xx/EB (Pavojingų 
medžiagų naudojimo apribojimo 
direktyvos) I priedo 3 ir 4 kategorijoms 
priskirtų EEĮ atliekų

b) Direktyvos 20xx/xx/EB (Pavojingų 
medžiagų naudojimo apribojimo 
direktyvos) I priedo 3 ir 4 kategorijoms 
priskirtų EEĮ atliekų

– panaudojama 80 %, ir – panaudojama 80 %, ir
– parengiama pakartotinai naudoti ir – perdirbama 65%  ir
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perdirbama 70 %;
– parengiama pakartotinai naudoti 5 %;

Or. en

Pakeitimas 181
Chris Davies

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalies c punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Direktyvos 20xx/xx/EB (Pavojingų 
medžiagų naudojimo apribojimo 
direktyvos) I priedo 2, 5, 6, 7 ir 
9 kategorijoms priskirtų EEĮ atliekų

c) Direktyvos 20xx/xx/EB (Pavojingų 
medžiagų naudojimo apribojimo 
direktyvos) I priedo 2, 5, 6, 7 ir 
9 kategorijoms priskirtų EEĮ atliekų

– panaudojama 75 %, ir – panaudojama 75 %, ir 
– parengiama pakartotinai naudoti ir 
perdirbama 55 %; 

– parengiama pakartotinai naudoti ir 
perdirbama 55 % jų komponentų, 
medžiagų ir sudedamųjų medžiagų;

Or. en

Pagrindimas

Ne visos elektros ir elektroninės įrangos dalys gali būti panaudojamos atgavimui ir (arba) 
perdirbamos.  Nustatant normą reikėtų numatyti tokį procentinį santykį, kurį įmanoma 
pasiekti.

Pakeitimas 182
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi, 
Corinne Lepage, Michail Tremopoulos

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Direktyvos 20xx/xx/EB (Pavojingų 
medžiagų naudojimo apribojimo 
direktyvos) I priedo 2, 5, 6, 7, 8 ir 
9 kategorijoms priskirtų EEĮ atliekų

c) IA priedo 5 kategorijai priskirtų EEĮ 
atliekų

– panaudojama 75 %, ir – panaudojama 75 %,
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– parengiama pakartotinai naudoti ir 
perdirbama 55 %;

– perdirbama 50 % ir

– parengiama pakartotinai naudoti 5 %;

Or. en

Pagrindimas

Prieš perdirbimą ir panaudojimą atgavimui reikėtų numatyti pakartotinį naudojimą. 
Neįmanoma padidinti pakartotinio naudojimo galimybių (numatoma nuo 5 iki 20 % ), 
įtraukus pakartotinio naudojimo normas į bendrą pakartotinio naudojimo ir grąžinamojo 
perdirbimo normą, nes gamintojai galės įvykdyti šią normą tik atlikdami grąžinamąjį 
perdirbimą, taigi galės ir toliau nekreipti dėmesio į pakartotinio naudojimo galimybes. 
Atskira pakartotinio naudojimo norma yra nauja, todėl prasminga nustatyti 5 % dydį.

Pakeitimas 183
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalies c punktas  

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Direktyvos 20xx/xx/EB (Pavojingų 
medžiagų naudojimo apribojimo 
direktyvos) I priedo 2, 5, 6, 7 ir 
9 kategorijoms priskirtų EEĮ atliekų 

c) Direktyvos 20xx/xx/EB (Pavojingų 
medžiagų naudojimo apribojimo 
direktyvos) I priedo 2, 5, 6, 7, 8 ir 
9 kategorijoms priskirtų EEĮ atliekų

– panaudojama 75 %, ir – panaudojama 75%  ir
– parengiama pakartotinai naudoti ir 
perdirbama 55 %; 

– perdirbama 50 % ir

– parengiama pakartotinai naudoti 5 %;

Or. en

Pakeitimas 184
Chris Davies

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) parengiama pakartotinai naudoti ir 
perdirbama 85 % dujošvyčių lempų.

d) parengiama pakartotinai naudoti ir 
perdirbama 85 % dujošvyčių lempų 



PE439.905v01-00 10/79 AM\809098LT.doc

LT

komponentų, medžiagų ir sudedamųjų 
medžiagų;

Or. en

Pagrindimas

Ne visos elektros ir elektroninės įrangos dalys gali būti panaudojamos atgavimui ir (arba) 
perdirbamos. Nustatant normą reikėtų numatyti tokį procentinį santykį, kurį įmanoma 
pasiekti.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) IA priedo 6 kategorijai priskirtų EEĮ 
atliekų
– panaudojama 85 %,
– perdirbama 75 % ir
– parengiama pakartotinai naudoti 5 %;

Or. en

Pagrindimas

Maži informacinių technologijų ir telekomunikacijų įrenginiai, pvz., skreitiniai kompiuteriai, 
knyginiai kompiuteriai ir mobilieji telefonai, turi trumpą gyvavimo ciklą, o nauji modeliai 
rinkoje atsiranda labai greitai. Šie įrenginiai yra pirmieji, kurie gali užtikrinti didelį 
grąžinamąjį perdirbamumą, ir dėl jų sudėtyje esančių vertingų žaliavų stygiaus, jiems turėtų 
būti nustatytos didesnės normos.

Atskira pakartotinio naudojimo norma yra nauja, todėl prasminga nustatyti 5 % dydį.
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Pakeitimas 186
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) turėtų būti atliekamas mažų įrenginių, 
kurių sudėtyje yra vertingų komponentų ir 
tauriųjų metalų, grąžinamasis 
perdirbimas siekiant atgauti tauriuosius 
metalus.

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu atgauti tauriuosius metalus, esančius mažų įrenginių sudėtyje. Tai turėtų būti 
konkretus tikslas renkant ir perdirbant mažus įrenginius. Priešingu atveju, gali būti, kad 
svarbi ES išteklių saugumo užtikrinimo priemonė nebus įgyvendinta.

Pakeitimas 187
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šios normos apskaičiuojamos kaip 
atskirai surinktų EEĮ atliekų, kurios 
siunčiamos į naudojimo įrenginius, svorio 
procentinė dalis.

2. Šios normos apskaičiuojamos kaip 
atskirai surinktų EEĮ atliekų, kurios 
siunčiamos į naudojimo objektus, svorio 
procentinė dalis. Skaičiuojant, ar 
pasiektos minėtosios normos, neturėtų 
būti atsižvelgiama į naudojimo objektuose 
atliekamas saugojimo, rūšiavimo ir 
parengiamojo apdirbimo operacijas.

Or. en

Pagrindimas

Taip užtikrinama, kad tik galutinės panaudojimo operacijos būtų laikomos panaudojimu 
atgavimui. Priešingu atveju, bus laikoma, kad atliekos, kurios buvo išsiųstos į naudojimo 
objektus ir apdorotos tik parengiamojo apdorojimo operacijų, pvz., rūšiavimo ir saugojimo 
proceso, metu, o vėliau pašalinamos, buvo panaudotos atgavimui.
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Pakeitimas 188
Michail Tremopoulos

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šios normos apskaičiuojamos kaip 
atskirai surinktų EEĮ atliekų, kurios 
siunčiamos į naudojimo įrenginius, svorio 
procentinė dalis.

2. Šios normos apskaičiuojamos kaip 
atskirai surinktų EEĮ atliekų, kurios buvo
veiksmingai pakartotinai naudotos, 
perdirbtos ar panaudotos atgavimui, 
svorio procentinė dalis.

Or. en

Pagrindimas

Pagal šią nuostatą atrodo, kad 100 proc. atliekų, kurios buvo perduotos naudoti atgavimui, iš 
tiesų buvo pakartotinai panaudotos, perdirbtos ar panaudotos atgavimui. Akivaizdu, kad taip 
nėra, nes visada yra dalių, kurios negali būti visiškai pakartotinai panaudotos, perdirbtos ar 
panaudotos atgavimui. Taigi skaičiuojant normas reikėtų remtis iš tiesų pakartotinai 
naudotais, perdirbtais ar atgavimui panaudotais kiekiais.

Pakeitimas 189
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šios normos apskaičiuojamos kaip 
atskirai surinktų EEĮ atliekų, kurios 
siunčiamos į naudojimo įrenginius, svorio 
procentinė dalis. 

2. Šios normos apskaičiuojamos kaip 
atskirai surinktų EEĮ atliekų, kurios 
siunčiamos į naudojimo objektus ir kurios 
buvo veiksmingai pakartotinai naudotos, 
perdirbtos ar panaudotos atgavimui, 
svorio procentinė dalis.

Or. en

Pagrindimas

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 
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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.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šios normos apskaičiuojamos kaip 
atskirai surinktų EEĮ atliekų, kurios 
siunčiamos į naudojimo įrenginius, svorio 
procentinė dalis.

2. Šios normos apskaičiuojamos kaip 
atskirai surinktų EEĮ atliekų, kurios 
siunčiamos į naudojimo objektus, svorio 
procentinė dalis. Skaičiuojant šias normas 
neatsižvelgiama į saugojimo, rūšiavimo ir 
parengiamojo apdirbimo operacijas 
(kurios nėra parengimas pakartotiniam 
naudojimui).

Or. en

Pagrindimas

Naujos redakcijos EEĮ direktyvos nauja 11 straipsnio 2 dalis yra per daug netiksli, kad būtų 
užtikrintas veiksmų naudingumas aplinkai. Daugelyje mažų valstybių narių pagrindinė 
daugumos naudojimo objektų operacija apima tik saugojimą, rūšiavimą ir parengiamąjį 
apdirbimą, kurie atitinka Atliekų direktyvos 2008/98/EB R12–R13 naudojimo operacijas. 
Naudos aplinkai nebus, kol neįvyks galutinio naudojimo operacijos (R1-R11). Taigi 
apskaičiuojant normas ir nustatant, ar jos įvykdytos, reikėtų atsižvelgti tik į įvykdytas EEĮ 
atliekų galutinio naudojimo operacijas.
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Pakeitimas 191
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kad būtų galima apskaičiuoti šias 
normas, valstybės narės užtikrina, kad 
gamintojai ar jų vardu veikiančios 
trečiosios šalys apskaitytų EEĮ atliekų 
masę, komponentus, medžiagas ar turinį, 
kai jie patenka (įvedami) į apdorojimo 
įrenginį ir grįžta (išimami) iš jo ir (arba)
kai patenka (įvedami) į naudojimo ar 
perdirbimo įrenginį.

3. Kad būtų galima apskaičiuoti šias 
normas, valstybės narės užtikrina, kad 
gamintojai ar jų vardu veikiančios 
trečiosios šalys apskaitytų EEĮ atliekų 
masę, komponentus, medžiagas ar turinį, 
kai jie patenka (įvedami) į apdorojimo 
įrenginį ir grįžta (išimami) iš jo ir kai 
patenka (įvedami) į naudojimo ar 
perdirbimo įrenginį ir grįžta (išimami) iš 
jo.

Or. en

Pagrindimas

Taip bus užtikrinta, kad bus saugomi duomenys apie EEĮ atliekas, kurios grįžta iš įrenginio, 
taigi bus geriau žinoma surūšiuotų ir parengtų apdoroti EEĮ atliekų galutinė paskirtis.

Pakeitimas 192
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, 
Vittorio Prodi, Åsa Westlund, Michail Tremopoulos

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kad būtų galima apskaičiuoti šias 
normas, valstybės narės užtikrina, kad 
gamintojai ar jų vardu veikiančios 
trečiosios šalys apskaitytų EEĮ atliekų 
masę, komponentus, medžiagas ar turinį, 
kai jie patenka (įvedami) į apdorojimo 
įrenginį ir grįžta (išimami) iš jo ir (arba)
kai patenka (įvedami) į naudojimo ar 
perdirbimo įrenginį.

3. Kad būtų galima apskaičiuoti šias 
normas, valstybės narės užtikrina, kad 
gamintojai ar jų vardu veikiančios 
trečiosios šalys apskaitytų EEĮ atliekų 
masę, komponentus, medžiagas ar turinį, 
kai jie patenka (įvedami) į apdorojimo 
įrenginį ir grįžta (išimami) iš jo ir kai
patenka (įvedami) į naudojimo ar 
perdirbimo įrenginį ir grįžta (išimami –
bendras procentinis santykis) iš jo.

Or. en
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Pagrindimas

Esamas normas galima įvykdyti tik atlikus rūšiavimą ir parengtinį apdorojimą R12 operacijos 
naudojimo įrenginyje ir visas surūšiuotas EEĮ atliekų frakcijas nusiuntus į kitus naudojimo 
įrenginius, kuriuose bus iš tikrųjų įvykdytos naudojimo operacijos. Taip bus gana paprasta 
pasiekti 80–95 % panaudojimo atgavimui (perdirbimo) normą, neatsižvelgiant į tai, kaip bus 
tvarkomos EEĮ atliekų frakcijos galutinio naudojimo įrenginyje. Nereikėtų tik leisti stebėti 
įvedamų ir išvedamų atliekų kiekį R12–13 tipo naudojimo įrenginyje siekiant įvykdyti normas. 
Reikėtų atsižvelgti į panaudotų atgavimui ir perdirbtų atliekų kiekį galutinio naudojimo 
įrenginyje.

Pakeitimas 193
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kad būtų galima apskaičiuoti šias 
normas, valstybės narės užtikrina, kad 
gamintojai ar jų vardu veikiančios 
trečiosios šalys apskaitytų EEĮ atliekų 
masę, komponentus, medžiagas ar turinį, 
kai jie patenka (įvedami) į apdorojimo 
įrenginį ir grįžta (išimami) iš jo ir (arba) 
kai patenka (įvedami) į naudojimo ar 
perdirbimo įrenginį.

3. Kad būtų galima apskaičiuoti šias 
normas, valstybės narės užtikrina, kad 
gamintojai ar jų vardu veikiančios 
trečiosios šalys apskaitytų naudotą EEĮ, 
EEĮ atliekų masę, komponentus, medžiagas 
ar turinį, kai jie patenka (įvedami) į 
apdorojimo ar perdirbimo įrenginį ir grįžta 
(išimami) iš jo ir (arba) kai patenka 
(įvedami) į naudojimo įrenginį.

Or. en

Pagrindimas

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.
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Pakeitimas 194
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Siekiant diegti šių technologijų 
inovacijas reikia kas trejus metus 
persvarstyti ir atnaujinti 11 straipsnyje ir 
1A priede minimas įrangos kategorijas, 
priimant deleguotuosius teisės aktus pagal 
18a, 18b ir 18c straipsnius.

Or. en

Pagrindimas

EEĮ atliekų kategorijos turėtų būti reguliariai persvarstomos ir atnaujinamos. Vykstant 
grąžinamojo perdirbimo technologijų pažangai gali prireikti pakeisti reikiamas surinkimo 
grupes, siekiant pagerinti grąžinamąjį perdirbimą ir užtikrinti grynesnę perdirbtą medžiagą. 
Taigi, kategorijos, kurios buvo nustatytos remiantis esama surinkimo ir apdorojimo tvarka, 
galėtų sudaryti kliūčių inovacijų diegimui.

Pakeitimas 195
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
gamintojai numatytų bent jau pagal 
5 straipsnio 2 dalį įrengtuose surinkimo 
įrenginiuose sukauptų privačių namų ūkių 
EEĮ atliekų surinkimo, apdorojimo, 
naudojimo ir aplinkai tinkamo šalinimo 
finansavimą. Valstybės narės prireikus 
skatina gamintojus finansuoti visas su 
privačių namų ūkių EEĮ atliekų surinkimo
įrenginiais susijusias išlaidas.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
gamintojai numatytų bent jau pagal 
5 straipsnio 2 dalį įrengtuose surinkimo 
objektuose sukauptų privačių namų ūkių 
EEĮ atliekų surinkimo, apdorojimo, 
naudojimo ir aplinkai tinkamo šalinimo 
finansavimą. Be to, valstybės narės 
prireikus užtikrina, kad, siekiant pagerinti 
EEĮ atliekų surinkimą, vadovaujantis 
principu „teršėjas moka“ (iš 
prekybininkų, vartotojų ir gamintojų, bet 
ne iš mokesčių mokėtojų) būtų sukaupta 
pakankamai finansinių išteklių, skirtų 
privačių namų ūkių EEĮ atliekų surinkimo
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išlaidoms, įskaitant surinkimo objektų 
eksploatavimo ir atitinkamos informavimo 
apie EEĮ atliekų tvarkymą kampanijos 
išlaidas, finansuoti. Šie finansiniai 
ištekliai turėtų būti skiriami tik tiems 
veikėjams, kurie yra teisiškai įpareigoti 
rinkti EEĮ atliekas. Jei apmokamos visos 
savivaldybių ar privačių ūkio subjektų, 
kurie pagal įstatymus yra įpareigoti veikti 
kaip surinkimo punktai, išlaidos, jie 
perduoda visas surinktas EEĮ atliekas 
gamintojams ar gamintojų atsakomybės 
sistemos struktūroms. Individualus 
gamintojas neturėtų būti atsakingas už 
surinkimo objektuose sukauptų privačių 
namų ūkių EEĮ atliekų surinkimo 
finansavimą, kaip numatyta pagal 
12 straipsnio 2 dalį.

Or. en

Pagrindimas

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.
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Pakeitimas 196
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
gamintojai numatytų bent jau pagal 
5 straipsnio 2 dalį įrengtuose surinkimo 
įrenginiuose sukauptų privačių namų ūkių 
EEĮ atliekų surinkimo, apdorojimo, 
naudojimo ir aplinkai tinkamo šalinimo 
finansavimą. Valstybės narės prireikus 
skatina gamintojus finansuoti visas su 
privačių namų ūkių EEĮ atliekų 
surinkimo įrenginiais susijusias išlaidas.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
gamintojai numatytų bent jau pagal 
5 straipsnio 2 dalį įrengtuose surinkimo 
objektuose sukauptų privačių namų ūkių 
EEĮ atliekų surinkimo, apdorojimo, 
naudojimo ir aplinkai tinkamo šalinimo 
finansavimą. 

Or. en

Pagrindimas

Esama didelių grąžinamojo perdirbimo kokybės ir išteklių naudojimo veiksmingumo skirtumų. 
Dėl skirtingų standartų iškraipomos konkurencijos sąlygos, todėl reikia sukurti vienodas 
pagrindines sąlygas. Rengiant būsimus standartus reikėtų pabrėžti nebetinkamų naudoti 
produktų ekologinį planavimą, o ne tik atsižvelgti į galiojančią grąžinamojo perdirbimo 
tvarką.

Pakeitimas 197
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
gamintojai numatytų bent jau pagal 
5 straipsnio 2 dalį įrengtuose surinkimo 
įrenginiuose sukauptų privačių namų ūkių 
EEĮ atliekų surinkimo, apdorojimo, 
naudojimo ir aplinkai tinkamo šalinimo 
finansavimą. Valstybės narės prireikus 
skatina gamintojus finansuoti visas su 
privačių namų ūkių EEĮ atliekų surinkimo 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
gamintojai numatytų bent jau pagal 
5 straipsnio 2 dalį įrengtuose surinkimo 
objektuose sukauptų privačių namų ūkių 
EEĮ atliekų surinkimo, apdorojimo, 
naudojimo ir aplinkai tinkamo šalinimo 
finansavimą. Be to, valstybės narės 
prireikus užtikrina, kad, siekiant pagerinti 
EEĮ atliekų surinkimą, naujos EEĮ 
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įrenginiais susijusias išlaidas. pardavimo metu vadovaujantis principu 
„teršėjas moka“ (kai „teršėjas“ yra 
prekybininkas, vartotojas ir gamintojas, 
bet ne mokesčių mokėtojas) būtų 
sukaupta pakankamai finansinių išteklių, 
skirtų privačių namų ūkių EEĮ atliekų
surinkimo išlaidoms, įskaitant surinkimo 
objektų eksploatavimo ir atitinkamos 
informavimo apie EEĮ atliekų tvarkymą 
kampanijos išlaidas, finansuoti. Šie 
finansiniai ištekliai skirti tik tiems 
veikėjams, kurie yra teisiškai įpareigoti 
rinkti EEĮ atliekas. Jei apmokamos visos 
savivaldybių ar privačių ūkio subjektų 
išlaidos, jie perduoda visas surinktas EEĮ 
atliekas gamintojų atsakomybės sistemos 
struktūroms Individualus gamintojas 
neturėtų būti atsakingas už surinkimo 
objektuose sukauptų privačių namų ūkių 
EEĮ atliekų surinkimo finansavimą, kaip 
numatyta pagal 12 straipsnio 2 dalį.

Or. en

Pagrindimas

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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Pakeitimas 198
Dirk Sterckx, Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
gamintojai numatytų bent jau pagal 
5 straipsnio 2 dalį įrengtuose surinkimo 
įrenginiuose sukauptų privačių namų ūkių 
EEĮ atliekų surinkimo, apdorojimo, 
naudojimo ir aplinkai tinkamo šalinimo 
finansavimą. Valstybės narės prireikus
skatina gamintojus finansuoti visas su 
privačių namų ūkių EEĮ atliekų surinkimo 
įrenginiais susijusias išlaidas.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
gamintojai numatytų bent jau pagal 
5 straipsnio 2 dalį įrengtuose surinkimo 
objektuose sukauptų privačių namų ūkių 
EEĮ atliekų surinkimo, apdorojimo, 
naudojimo ir aplinkai tinkamo šalinimo 
finansavimą. Valstybės narės užtikrina, 
kad gamintojai finansuotų visas su 
privačių namų ūkių EEĮ atliekų surinkimu 
ir jų surinkimo objektais susijusias 
išlaidas. Valstybės narės gali papildomai 
reglamentuoti surinkimo ir surinkimo 
objektų išlaidų skaičiavimo metodus.

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 199
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
gamintojai numatytų bent jau pagal 
5 straipsnio 2 dalį įrengtuose surinkimo 
įrenginiuose sukauptų privačių namų ūkių 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
gamintojai numatytų bent jau pagal 
5 straipsnio 2 dalį įrengtuose surinkimo 
objektuose sukauptų privačių namų ūkių 
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EEĮ atliekų surinkimo, apdorojimo, 
naudojimo ir aplinkai tinkamo šalinimo 
finansavimą. Valstybės narės prireikus 
skatina gamintojus finansuoti visas su 
privačių namų ūkių EEĮ atliekų surinkimo 
įrenginiais susijusias išlaidas.

EEĮ atliekų surinkimo, apdorojimo, 
naudojimo ir aplinkai tinkamo šalinimo 
finansavimą. Valstybės narės užtikrina, 
kad gamintojai finansuotų visas su 
privačių namų ūkių EEĮ atliekų surinkimu 
ir jų surinkimo objektais susijusias 
išlaidas. Valstybės narės gali papildomai 
reglamentuoti surinkimo ir surinkimo 
objektų išlaidų skaičiavimo metodus.

Or. en

Pakeitimas 200
Chris Davies

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
gamintojai numatytų bent jau pagal 
5 straipsnio 2 dalį įrengtuose surinkimo 
įrenginiuose sukauptų privačių namų ūkių 
EEĮ atliekų surinkimo, apdorojimo, 
naudojimo ir aplinkai tinkamo šalinimo 
finansavimą. Valstybės narės prireikus 
skatina gamintojus finansuoti visas su 
privačių namų ūkių EEĮ atliekų 
surinkimo įrenginiais susijusias išlaidas.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
gamintojai numatytų bent jau pagal 
5 straipsnio 2 dalį įrengtuose surinkimo 
objektuose sukauptų privačių namų ūkių 
EEĮ atliekų, kurios jiems perduodamos
nemokamai, surinkimo, apdorojimo, 
naudojimo ir aplinkai tinkamo šalinimo 
finansavimą.

Or. en

Pakeitimas 201
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad gamintojai 
numatytų bent jau pagal 5 straipsnio 2 dalį 
įrengtuose surinkimo įrenginiuose 
sukauptų privačių namų ūkių EEĮ atliekų 

Valstybės narės užtikrina, kad gamintojai 
numatytų bent jau pagal 5 straipsnio 2 dalį 
įrengtuose surinkimo įrenginiuose 
sukauptų privačių namų ūkių EEĮ atliekų 
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surinkimo, apdorojimo, naudojimo ir 
aplinkai tinkamo šalinimo finansavimą. 
Valstybės narės prireikus skatina 
gamintojus finansuoti visas su privačių 
namų ūkių EEĮ atliekų surinkimo 
įrenginiais susijusias išlaidas.

surinkimo, apdorojimo, naudojimo ir 
aplinkai tinkamo šalinimo finansavimą.
Valstybės narės, bendradarbiaudamos su 
suinteresuotomis šalimis ir gamintojais,
taip pat užtikrina, kad būtų visapusiškai 
įvertinta galimybė įvesti kompensavimo 
kuponą, skirtą tokiai įrangai, kurios 
daugiausia buvo prarasta dėl netesėto 
rinkimo ir išvežimo. Šis kuponas 
pridedamas prie produkto kaip jo 
pakuotės dalis, jis įvertinamas pinigine 
išraiška, įtraukiamas į pradinę kainą ir 
išperkamas surinkimo punkte. Išpirkimo 
išlaidas apmoka gamintojas.

Or. el

Pagrindimas

Šia priemone siekiama paskatinti vartotojus grąžinti naudotą įrangą tinkamiems surinkimo 
punktams. Ji taip pat naudinga ir gamintojams, nes padeda jiems įvykdyti surinkimo normą.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
gamintojai numatytų bent jau pagal 
5 straipsnio 2 dalį įrengtuose surinkimo 
įrenginiuose sukauptų privačių namų ūkių 
EEĮ atliekų surinkimo, apdorojimo, 
naudojimo ir aplinkai tinkamo šalinimo 
finansavimą. Valstybės narės prireikus 
skatina gamintojus finansuoti visas su
privačių namų ūkių EEĮ atliekų surinkimo 
įrenginiais susijusias išlaidas.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
gamintojai numatytų bent jau pagal 
5 straipsnio 2 dalį įrengtuose surinkimo 
objektuose sukauptų privačių namų ūkių 
EEĮ atliekų surinkimo, apdorojimo, 
naudojimo ir aplinkai tinkamo šalinimo 
finansavimą. Be to, valstybės narės 
prireikus užtikrina, kad, siekiant pagerinti 
EEĮ atliekų surinkimą, naujos EEĮ 
pardavimo metu vadovaujantis principu 
„teršėjas moka“ (kai teršėjais laikomi 
prekybininkai, vartotojai ir gamintojai, 
bet ne mokesčių mokėtojai) būtų sukaupta 
pakankamai finansinių išteklių, skirtų 
privačių namų ūkių EEĮ atliekų surinkimo
išlaidoms, įskaitant surinkimo objektų 
eksploatavimo ir atitinkamų informavimo 
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apie EEĮ atliekų tvarkymą kampanijų 
išlaidas, finansuoti. Šie finansiniai 
ištekliai skirti tik tiems veikėjams, kurie 
yra teisiškai įpareigoti rinkti EEĮ atliekas.
Jei apmokamos visos savivaldybių ar 
privačių ūkio subjektų išlaidos, jie 
perduoda visas surinktas EEĮ atliekas 
gamintojų atsakomybės sistemos 
struktūroms.
Individualus gamintojas neturėtų būti 
atsakingas už surinkimo objektuose 
sukauptų privačių namų ūkių EEĮ atliekų 
surinkimo finansavimą, kaip numatyta 
pagal 12 straipsnio 2 dalį.
Valstybės narės gali papildomai 
reglamentuoti surinkimo ir surinkimo 
objektų išlaidų skaičiavimo metodus.

Or. en

Pagrindimas

Norint padidinti surinktų atliekų kiekį reikia, kad savivaldybės ar kiti veikėjai, kurie teisiškai 
įpareigoti veikti kaip surinkimo punktai, organizuotų informavimo kampanijas, rinkimą „nuo 
durų iki durų“ ar imtųsi kitų veiksmų, kurie galėtų padėti surinkti kuo daugiau atliekų. Su šia 
veikla susijusios išlaidos turėtų būti finansuojamas vadovaujantis principu „teršėjas moka“, 
kai teršėjai yra gamintojai, prekybininkai ir vartotojai (bet ne mokesčių mokėtojai). Reikėtų 
užtikrinti valstybių narių lankstumą, kad jos galėtų nustatyti joms priimtinas šios veiklos 
finansavimo išteklių rinkimo sistemas.

Pakeitimas 203
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
gamintojai numatytų bent jau pagal 
5 straipsnio 2 dalį įrengtuose surinkimo 
įrenginiuose sukauptų privačių namų ūkių 
EEĮ atliekų surinkimo, apdorojimo, 
naudojimo ir aplinkai tinkamo šalinimo 
finansavimą. Valstybės narės prireikus 
skatina gamintojus finansuoti visas su 
privačių namų ūkių EEĮ atliekų surinkimo 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
gamintojai numatytų bent jau pagal 
5 straipsnio 2 dalį įrengtuose surinkimo 
objektuose sukauptų privačių namų ūkių 
EEĮ atliekų surinkimo, apdorojimo, 
naudojimo ir aplinkai tinkamo šalinimo 
finansavimą. Prireikus, norėdamos
padidinti surinktų EEĮ atliekų kiekį, 
valstybės narės užtikrina, kad, siekiant 
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įrenginiais susijusias išlaidas. pagerinti EEĮ atliekų surinkimą, naujos 
EEĮ pardavimo metu vadovaujantis 
principu „teršėjas moka“ (kai teršėjais yra 
prekybininkas, vartotojas ir gamintojas, 
bet ne mokesčių mokėtojas) būtų 
sukaupta pakankamai finansinių išteklių, 
skirtų privačių namų ūkių EEĮ atliekų 
surinkimo išlaidoms, įskaitant surinkimo 
objektų eksploatavimo ir atitinkamų 
informavimo apie EEĮ atliekų tvarkymą 
kampanijų išlaidas, finansuoti. Šie 
finansiniai ištekliai skirti tik tiems 
veikėjams, kurie yra teisiškai įpareigoti 
rinkti EEĮ atliekas.
Jei apmokamos visos savivaldybių ar 
privačių surinkėjų, kurie pagal įstatymus 
yra įpareigoti veikti kaip surinkimo 
punktai, išlaidos, jie perduoda visas 
surinktas EEĮ atliekas gamintojų 
atsakomybės sistemos struktūroms.
Individualus gamintojas neturėtų būti 
atsakingas už privačių namų ūkių EEĮ 
atliekų finansavimą, kaip numatyta pagal 
12 straipsnio 2 dalį.

Or. en

Pagrindimas

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.
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Pakeitimas 204
Chris Davies

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Produktų, kurie bus pateikti rinkai po 
2005 m. rugpjūčio 13 d., atžvilgiu 
kiekvienas gamintojas yra atsakingas už šio
straipsnio 1 dalyje nurodytų operacijų, 
vykdomų su jo produktų atliekomis, 
finansavimą.  Gamintojas gali nuspręsti, ar 
šį įsipareigojimą jis vykdys individualiai, 
ar prisijungdamas prie kolektyvinio plano. 

2. Produktų, kurie bus pateikti rinkai po 
2005 m. rugpjūčio 13 d., atžvilgiu 
kiekvienas gamintojas yra atsakingas už šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytų operacijų, 
vykdomų su jo produktų atliekomis, 
finansavimą. Gamintojas gali nuspręsti, ar 
šį įsipareigojimą jis vykdys individualiai, 
ar prisijungdamas prie kolektyvinės 
atsakomybės sistemos. Gamintojas turėtų 
gebėti įvykdyti savo įsipareigojimus 
pasirinkdamas vieną iš šių dviejų būdų, ar 
abu.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti užtikrintas kuo didesnis gamintojų lankstumas, jiems renkantis savo atsakomybės 
už EEĮ atliekas prisiėmimo būdus.

Pakeitimas 205
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Produktų, kurie bus pateikti rinkai po 
2005 m. rugpjūčio 13 d., atžvilgiu 
kiekvienas gamintojas yra atsakingas už šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytų operacijų, 
vykdomų su jo produktų atliekomis, 
finansavimą. Gamintojas gali nuspręsti, ar 
šį įsipareigojimą jis vykdys individualiai, 
ar prisijungdamas prie kolektyvinio plano. 

2. Produktų, kurie bus pateikti rinkai po 
2005 m. rugpjūčio 13 d., atžvilgiu 
kiekvienas gamintojas yra atsakingas už šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytų operacijų, 
vykdomų su jo produktų atliekomis, 
finansavimą. Gamintojas gali nuspręsti, ar 
šį įsipareigojimą jis vykdys individualiai, 
ar prisijungdamas prie kolektyvinės 
atsakomybės sistemos. Pagal kolektyvinės 
atsakomybės sistemą turėtų būti numatyti 
diferencijuotieji gamintojų mokesčiai, 
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pagrįstu tuo, kaip lengvai gali būti atliktas 
grąžinamasis produktų ir jų sudėtyje 
esančių strateginių medžiagų 
perdirbimas. 

Or. en

Pagrindimas

Tik gamintojai turi įtakos produkto projektavimo procesui. Taigi būtina skatinti gamintojus 
taip projektuoti produktus, kad juos būtų galima lengvai perdirbti. Pagal kolektyvinės 
atsakomybės sistemos numatytas diferencijuotųjų mokesčių struktūras būtų atlyginta tiems 
gamintojams, kurių produktai gali būti lengvai perdirbti.

Pakeitimas 206
Andres Perello Rodriguez

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies 2a–2c pastraipos (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gamintojai, kurie yra kolektyvinės 
atsakomybės sistemos nariai, įvykdo savo 
įsipareigojimą, kai pateikdami produktus 
rinkai sistemai sumoka kasmetį mokestį, 
proporcingą jų atitinkamai sistemos 
patirtų išlaidų metinei rinkos daliai, 
atsižvelgiant į 1B priede apibrėžtą 
produkto tipą.
Gamintojams sumokėjus minėtąjį mokestį 
kolektyvinės atsakomybės sistemai, jų 
įsipareigojimas finansuoti 1 dalyje 
nurodytas operacijas perkeliamas 
kolektyvinės atsakomybės sistemai.
Gamintojai, kurie yra pripažintos 
individualios atsakomybės sistemos 
nariai, įvykdo savo įsipareigojimą 
finansuodami ir organizuodami 1 dalyje 
nurodytas operacijas, susijusias tik su jų 
individualiais produktais, kurie yra 
paženklinti, kaip nurodyta 15 straipsnyje. 
Gamintojas, kuris vykdo savo 
įsipareigojimą pagal tokią individualios 
atsakomybės sistemą, ne tik finansuoja ir 
organizuoja 1 dalyje nurodytas operacijas 
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einamaisiais metais, bet ir pateikdamas 
produktus rinkai perveda į užblokuotą 
banko sąskaitą pakankamai lėšų, kurios 
garantuotų, kad ateityje bus galima 
įvykdyti 1 dalyje nurodytas operacijas, 
susijusias su visais gamintojo rinkai 
pateiktais produktais, kurie nebuvo 
surinkti. Užblokuotos banko sąskaitos 
naudos gavėjas yra trečioji šalis, kuri yra 
pripažinta kolektyvinės atsakomybės 
sistema ir kuri privalės užtikrinti, kad 
būtų įvykdytos 1 dalyje nurodytos 
operacijos, jei minėtasis gamintojas taps 
nemokus, bankrutuos ar pan. arba jei jis 
pasitrauks iš rinkos.

Or. en

Pakeitimas 207
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės užtikrina, kad 
gamintojai ar jų vardu veikiančios 
trečiosios šalys kasmet praneštų apie 
rinkimo, apdorojimo bei galutinio 
šalinimo sistemų finansavimą bei išlaidas 
ir šių sistemų veiksmingumą.

Or. en

Pakeitimas 208
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Papildydamos gamintojų finansinius 
įsipareigojimus pagal 12 straipsnio 1 dalį 
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ir siekdamos padidinti surenkamų EEĮ 
atliekų kiekį, valstybės narės užtikrina, 
kad pagal principą „teršėjas moka“ būtų 
sukaupta pakankamai lėšų. Nuo įrangos 
pardavimo dienos savivaldybės ar kiti 
veikėjai, kurie privalo rinkti EEĮ atliekas, 
gali naudotis šiomis lėšomis, kad 
užtikrintų EEĮ atliekų surinkimą iš 
privačių vartotojų, šios įrangos priėmimą 
surinkimo punktuose ir informavimo 
kampanijų finansavimą. Valstybės narės 
intensyviai skatina skaidrią informavimo 
politiką; jos skelbia duomenis apie EEĮ 
atliekų surinkimo išlaidas ir metodus.

Or. de

Pagrindimas

Didelį atliekų kiekį bus įmanoma surinkti esant dideliam surinkimo veiklos rūšių ir veikėjų 
skaičiui. Kadangi valstybės narės privalo skelbti surinkimo išlaidas ir metodus, visi veikėjai 
privalo atskleisti savo rezultatus.
Principas „teršėjas moka“ taikomas gamintojams, platintojams ir vartotojams. Jį taikant 
užtikrinama, kad išlaidas apmokėtų ne mokesčių mokėtojas. Tuo pat metu valstybėms narėms 
suteikiama pakankamai lankstumo nustatant surinkimo sistemas.

Pakeitimas 209
Dirk Sterckx, Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės užtikrina, kad 
gamintojai ar jų vardu veikiančios 
trečiosios šalys du kartus per metus 
praneštų apie rinkimo, apdorojimo ir 
galutinio šalinimo sistemų finansavimą 
bei išlaidas. Siekiant užtikrinti tinkamą 
ataskaitų teikimo sistemą, deleguotaisiais 
teisės aktais pagal 18a, 18b ir 
18c straipsnius gali būti nustatyti 
papildomi ataskaitų formos reikalavimai.

Or. en
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Pagrindimas

Norint gauti informacijos ir gebėti įvertinti EEĮ atliekų surinkimo procesą, valstybės narės 
turi pranešti apie atliekų rinkimo, apdorojimo ir šalinimo sistemų finansavimą ir išlaidas. 
Siūloma teikti ataskaitas du kartus per metus, kad nebūtų sukurta papildomos administracinės 
naštos.

Pakeitimas 210
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės gali leisti mažiems 
gamintojams, kurie, palyginti su atskiros 
valstybės rinkos dydžiu, pateikia rinkai 
nedidelį EEĮ kiekį, nevykdyti 
įsipareigojimų pagal 12 ir 16 straipsnius, 
jei tai nekelia grėsmės priėmimo, 
surinkimo ir grąžinamojo perdirbimo 
sistemoms. 

Or. de

Pagrindimas

Reikalavimai mažosioms ir vidutinėms įmonėms vykdyti registravimo, informavimo bei  
ataskaitų teikimo įsipareigojimus ir EEĮ atliekų surinkimo, apdorojimo, grąžinamojo 
perdirbimo ir galutinio šalinimo finansavimo reikalavimai susiję su didelėmis išlaidomis. 
Todėl reikia numatyti išimtį, taikomą mažiems gamintojams, tikrinant kiekvieną atskirą atvejį.

Pakeitimas 211
Chris Davies

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės reikalauja, kad 
gamintojai ar jų vardu veikiančios 
trečiosios šalys kasmet praneštų apie 
rinkimo, apdorojimo bei galutinio 
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šalinimo sistemų finansavimą bei išlaidas.

Or. en

Pagrindimas

Užtikrinus skaidrumą šioje srityje, valstybės narės galės užtikrinti, kad išlaidos būtų 
identifikuotos ir atitinkamai įvertintos – tai padės skatinti geriausios patirties pavyzdžius.

Pakeitimas 212
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
parduodant naujus produktus 
gamintojams būtų leidžiama pirkėjams 
savanoriškai atskleisti EEĮ atliekų 
surinkimo, apdorojimo ir aplinkai 
nekenksmingo šalinimo išlaidas. 
Minėtosios išlaidos neviršija faktiškai 
patirtų išlaidų.

1. Valstybės narės, kurios ėmėsi 
priemonių, kad pirkėjai, pirkdami naujus 
produktus būtų informuoti apie EEĮ 
atliekų surinkimo, apdorojimo ir aplinkai 
nekenksmingo šalinimo išlaidas, užtikrina, 
kad gamintojams būtų leidžiama toliau 
taikyti šias priemones. Minėtosios išlaidos 
neviršija faktiškai patirtų išlaidų.

Or. fr

Pagrindimas

EEĮ naudotojai turėtų galėti nustatyti, kurie surinkimo punktai jiems yra patogiausi. 
Atsižvelgiant į tai, kad yra keletas atskiro surinkimo sistemų, naudotojams gali būti sunku 
surasti surinkimo punktą, taigi jie būtų atbaidomi atiduoti savo EEĮ atliekas atgavimui. Reikia 
įtvirtinti koordinuoto informavimo nuostatą, kuri padėtų naudotojams surasti jiems patogų 
surinkimo punktą.
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Pakeitimas 213
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Åsa Westlund, Corinne 
Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad
parduodant naujus produktus gamintojams 
būtų leidžiama pirkėjams savanoriškai 
atskleisti EEĮ atliekų surinkimo, 
apdorojimo ir aplinkai nekenksmingo 
šalinimo išlaidas. Minėtosios išlaidos 
neviršija faktiškai patirtų išlaidų.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
parduodant naujus produktus gamintojams 
būtų leidžiama pirkėjams atskleisti 
atitinkamą gyvavimo ciklo ir
aplinkosaugos informaciją, susijusią su 
atitinkamo produkto tinkamu surinkimu, 
apdorojimu ir šalinimu, nurodant bent 
informaciją apie cheminę sudėtį ir apie 
toksiškumą, taisymo galimybes ir 
grąžinamąjį perdirbamumą. Ši 
aplinkosaugos informacija taip pat galėtų 
apimti išlaidas, susijusias su atitinkamu 
produktu, kai jis tampa nebetinkamas 
naudoti. Nei valstybėms narėms, nei 
gamintojams neleidžiama nustatyti 
akivaizdaus papildomo ar fiksuoto 
mokesčio, kuris būtų taikomas visiems 
produktams ar visoms produktų 
kategorijoms.

Or. en

Pagrindimas

Prireikus, valstybės narės turėtų leisti gamintojams pateikti vartotojams informaciją, kuri 
padėtų jiems tinkamai pasirinkti iš panašių produktų. Nereikėtų leisti nustatyti fiksuotų 
mokesčių visiems produktams ar kategorijoms, nes tokie mokesčiai neatspindi produktų 
skirtumų, atsižvelgiant į jų aplinkosaugos charakteristikas, taisymo galimybes ar 
perdirbamumą ir į faktines išlaidas, kai produktas tampa nebetinkamas naudoti.

Pakeitimas 214
Chris Davies

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 1. Valstybės narės leidžia gamintojams 
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parduodant naujus produktus
gamintojams būtų leidžiama pirkėjams
savanoriškai atskleisti EEĮ atliekų 
surinkimo, apdorojimo ir aplinkai 
nekenksmingo šalinimo išlaidas. 
Minėtosios išlaidos neviršija faktiškai 
patirtų išlaidų.

parduodant naujus produktus
savanoriškai atskleisti pirkėjams EEĮ 
atliekų surinkimo, apdorojimo ir aplinkai 
nekenksmingo šalinimo išlaidas. 
Minėtosios išlaidos neviršija faktiškai 
patirtų išlaidų. 

Or. en

Pakeitimas 215
Michail Tremopoulos

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
parduodant naujus produktus gamintojams 
būtų leidžiama pirkėjams savanoriškai
atskleisti EEĮ atliekų surinkimo, 
apdorojimo ir aplinkai nekenksmingo
šalinimo išlaidas. Minėtosios išlaidos 
neviršija faktiškai patirtų išlaidų.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
parduodant naujus produktus gamintojai 
atskleistų pirkėjams informaciją apie 
produkto sudėtyje esančias pavojingas 
chemines medžiagas, apie EEĮ atliekų 
surinkimą, apdorojimą ir aplinkai 
nekenksmingą šalinimą ir apie atitinkamo 
produkto taisymo galimybes ir 
grąžinamąjį perdirbamumą. Ši 
informacija gali apimti išlaidas, susijusias 
su atitinkamo produkto apdorojimu. 
Minėtosios išlaidos neviršija faktiškai 
patirtų išlaidų.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų įpareigoti gamintojus pateikti atitinkamą informaciją, įskaitant informaciją apie 
produkto sudėtyje esančias pavojingas medžiagas, jo taisymo galimybes ir grąžinamąjį 
perdirbamumą. Kad atsirastų paskata mažinti surinkimo ir apdorojimo išlaidas, jos turėtų 
būti įskaičiuotos į gaminio kainą. Bendros išlaidos neatspindi nei faktinių sąnaudų, 
susidarančių baigus naudoti produktą, nei produkto aplinkai keliamos taršos.
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Pakeitimas 216
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
parduodant naujus produktus gamintojams 
būtų leidžiama pirkėjams savanoriškai 
atskleisti EEĮ atliekų surinkimo, 
apdorojimo ir aplinkai nekenksmingo 
šalinimo išlaidas. Minėtosios išlaidos 
neviršija faktiškai patirtų išlaidų.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
parduodant naujus produktus gamintojams 
būtų leidžiama pirkėjams savanoriškai 
atskleisti EEĮ atliekų surinkimo, 
apdorojimo ir aplinkai nekenksmingo 
šalinimo išlaidas. Minėtosios išlaidos 
neviršija faktiškai patirtų išlaidų ir atspindi 
įrangos daromą poveikį aplinkai, kai ji 
tampa netinkama naudoti.

Or. fr

Pagrindimas

Šis pasiūlymas turėtų būti itin griežtas. Išlaidos taip pat turėtų atspindėti rangos daromą 
poveikį aplinkai, kai ji tampa netinkama naudoti, kad būtų skatinamas įrangos, kuri gali būti 
taisoma, pakartotinai naudojama ar perdirbama, ekologinis projektavimas.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Siekdamos padidinti vartotojų 
informuotumą, valstybės narės užtikrina, 
kad platintojai (išskyrus MVĮ) nustatytų 
tinkamas labai mažo tūrio atliekų 
surinkimo ir informavimo apie jas 
sistemas. Pagal tokias surinkimo 
sistemas:
a) galutiniai vartotojai gali išmesti tokias 
atliekas platintojo parduotuvėje 
esančiame prieinamame ir matomame 
surinkimo punkte;
b) platintojai, kurie siūlo mažo tūrio EEĮ, 
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privalo nemokamai priimti labai mažo 
tūrio EEĮ atliekas;
c) galutiniai vartotojai neprivalo mokėti 
už tokių atliekų išmetimą ar pirkti naują 
tokio paties tipo produktą;

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 218
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atliekų grąžinimo ir surinkimo sistemas, 
kuriomis jie gali naudotis;

b) atliekų grąžinimo ir surinkimo sistemas, 
kuriomis jie gali naudotis, skatinant 
koordinuoti informaciją, padedančią 
nustatyti visus prieinamus surinkimo 
punktus, neatsižvelgiant į gamintoją, kuris 
juos atidarė;

Or. fr

Pagrindimas

EEĮ naudotojai turėtų galėti nustatyti, kurie surinkimo punktai jiems yra patogiausi. 
Atsižvelgiant į tai, kad yra keletas atskiro surinkimo sistemų, naudotojams gali būti sunku 
surasti surinkimo punktą, taigi jie būtų atbaidomi atiduoti savo EEĮ atliekas atgavimui. Reikia 
įtvirtinti koordinuoto informavimo nuostatą, kuri padėtų naudotojams surasti jiems patogų 
surinkimo punktą.
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Pakeitimas 219
Julie Girling

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės užtikrina, kad 
14 straipsnio 2 dalyje minima informacija 
būtų matoma ir aiškiai nurodyta ant 
produkto pakuotės, atskiroje prie 
produkto pridedamoje instrukcijoje ar 
skrajutėse, išdėliotose vartotojams 
pardavimo punkte.

Or. en

Pagrindimas

Atitinkama informacija apie vartotojų pareigas ir teises turėtų būti pateikiama jiems 
matomiausiu ir patraukliausiu būdu. Vykstant geresnei informavimo apie EEĮ atliekas ir jų 
grąžinamąjį perdirbimą kampanijai , bus galima surinkti daugiau atliekų

Pakeitimas 220
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės gali reikalauti, kad šio 
straipsnio 2–4 dalyse nurodytą visą ar kai 
kurią informaciją gamintojai ir (arba) 
platintojai pateiktų, pavyzdžiui, naudojimo 
instrukcijoje arba pardavimo vietoje.

5. Valstybės narės gali reikalauti, kad šio 
straipsnio 2–4 dalyse nurodytą visą ar kai 
kurią informaciją gamintojai ir (arba) 
platintojai pateiktų, pavyzdžiui, naudojimo 
instrukcijoje arba pardavimo vietoje, arba 
organizuotų visuomenės informavimo 
kampanijas..

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pateikiamas dar vienas pavyzdys, kaip gamintojai gali platinti šią informaciją, 
kaip jau vyksta kai kuriose valstybėse narėse.
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Pakeitimas 221
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Justas Vincas 
Paleckis, Karin Kadenbach, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Vladko Todorov 
Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamos, kad būtų palengvintas EEĮ 
atliekų parengimas pakartotinai naudoti
bei teisingas ir aplinkai tinkamas jų 
apdorojimas, taip pat jų priežiūra, 
tobulinimas, atnaujinimas ir perdirbimas, 
valstybės narės imasi reikalingų priemonių 
užtikrinti, kad gamintojai per vienerius 
metus po to, kai kiekvienos naujos rūšies 
EEĮ pateikiama rinkai, pateiktų informaciją 
apie jos pakartotinį naudojimą ir 
apdorojimą. Priklausomai nuo to, kiek 
tokia informacija reikalinga pakartotinio 
naudojimo centrams, apdorojimo ir 
perdirbimo įrenginiams, kad būtų 
laikomasi šios direktyvos nuostatų, šioje 
informacijoje nurodomi skirtingi EEĮ 
komponentai ir medžiagos, taip pat 
pavojingų medžiagų ir preparatų buvimo 
vieta EEĮ. EEĮ gamintojai pateikia šią 
informaciją pakartotinio naudojimo 
centrams, apdorojimo ir perdirbimo 
įrenginiams žinynų forma arba 
elektroninėmis priemonėmis (pavyzdžiui, 
pastoviosios atminties kompaktiniuose 
diskuose (CD-ROM), taip pat internetu).

1. Siekdamos, kad būtų palengvintas EEĮ 
atliekų naudojimas bei teisingas ir aplinkai 
tinkamas jų apdorojimas, taip pat jų 
priežiūra, tobulinimas, pakartotinis 
naudojimas, parengimas pakartotiniam 
naudojimui, atnaujinimas ir perdirbimas, 
valstybės narės imasi reikalingų priemonių 
užtikrinti, kad gamintojai per vienerius 
metus po to, kai kiekvienos naujos rūšies 
EEĮ pateikiama rinkai, nemokamai 
pateiktų informaciją apie jos pakartotinį 
naudojimą ir apdorojimą. Priklausomai nuo 
to, kiek tokia informacija reikalinga 
pakartotinio naudojimo centrams, 
apdorojimo ir perdirbimo objektams, kad 
būtų laikomasi šios direktyvos nuostatų, 
šioje informacijoje nurodomi skirtingi EEĮ 
komponentai ir medžiagos, taip pat 
pavojingų medžiagų ir preparatų buvimo 
vieta EEĮ. EEĮ gamintojai pateikia šią 
informaciją pakartotinio naudojimo 
centrams, apdorojimo ir perdirbimo 
objektams žinynų forma arba 
elektroninėmis priemonėmis (pavyzdžiui, 
pastoviosios atminties kompaktiniuose 
diskuose (CD-ROM), taip pat internetu).

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų skatinti pakartotinį naudojimą, nes tai yra vienas iš atliekų prevencijos būdų ir 
aplinkai nekenksmingo tvarkymo dalis. Informacija apie abu procesus turi būti numatyta 
straipsnyje.
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Pakeitimas 222
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tas registras skirtas stebėti, ar laikomasi 12 
ir 13 straipsniuose nurodytų finansavimo 
įsipareigojimų.

Tas registras skirtas stebėti, ar laikomasi 12 
ir 13 straipsniuose nurodytų finansavimo 
įsipareigojimų. Reikėtų apskaičiuoti 
nebetinkamų naudoti produktų finansinės 
garantijos įsipareigojimo dydį, kad būtų 
užtikrintas gamintojo produkto faktinių 
sąnaudų, kai produktas tampa 
netinkamas naudoti, įskaičiavimas, 
atsižvelgiant į apdorojimo ir grąžinamojo 
perdirbimo standartus, nurodytus 
8 straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

Jei yra nustatyti grąžinamojo perdirbimo ir apdorojimo standartai, į juos reikėtų atsižvelgti 
skaičiuojant dydį finansinių garantijų, kurias gamintojai turėtų suteikti, kad būtų apmokėtos 
išlaidos, susijusios su jų produktais, kai jie tampa nebetinkami naudoti, kaip tai reikalaujama 
pagal 12 ir 13 straipsnių nuostatas. Jos turėtų būti užfiksuotos valstybių narių lygmeniu 
įgyvendinamoje registravimo sistemoje. Reikia nustatyti suderintus minimalius reikalavimus 
dėl finansinių garantijų, kad jų būtų prasmingai laikomasi, ir atlikti finansinių garantijų 
patikrą, kaip tai dabar įmanoma naudojant 16 straipsnyje numatytą registrą ir reikalaujant 
atlikti tikrinimus pagal 20 straipsnį.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad bet kuris 
jų teritorijose įsisteigęs gamintojas į 
nacionalinį registrą galėtų įtraukti visą 
atitinkamą informaciją, įskaitant ataskaitų 
teikimo reikalavimus bei mokesčius, pagal 
kuriuos galima spręsti apie visose kitose 

2. Valstybės narės užtikrina, kad bet kuris 
jų teritorijose įsisteigęs gamintojas į 
nacionalinį registrą galėtų įtraukti visą 
atitinkamą informaciją, įskaitant ataskaitų 
teikimo reikalavimus, pagal kuriuos galima 
spręsti apie valstybėje narėje gamintojo 
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valstybėse narėse gamintojo vykdomą 
veiklą. 

vykdomą veiklą. 

Kad būtų galima keistis tokia informacija, 
įskaitant informaciją apie nacionalinei 
rinkai pateikiamos elektros ir elektroninės 
įrangos kiekį ir apie pinigų, susijusių su 
produktų arba EEĮ atliekų perdavimu 
Bendrijoje, pervedimą, registrai turi būti 
sąveikūs.

Kad būtų galima keistis tokia informacija, 
įskaitant informaciją apie nacionalinei 
rinkai pateikiamos elektros ir elektroninės 
įrangos kiekį, registrai turi būti sąveikūs.

Or. en

Pagrindimas

Registrai nėra skirti finansiniams reikalams tvarkyti ir negali būti susiję su pinigų, susijusių 
su produktų arba EEĮ atliekų perdavimu Bendrijoje, pervedimu. Tai gali daryti tik 
individualūs gamintojai ar kolektyvinės atsakomybės sistemos, nes jie iš galutinio pirkėjo 
renka pinigus EEĮ atliekų tvarkymui.

Pakeitimas 224
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Gamintojams leidžiama per kurios 
nors valstybės narės registrą pateikti 
prašymą įtraukti jį į bet kurios kitos 
valstybės narės registrą. 

Or. en

Pagrindimas

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 
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Community should also be adressed.

Pakeitimas 225
Andres Perello Rodriguez

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės užtikrina, kad 
kolektyvinės atsakomybės sistemos 
pateiktų įrodymą, jog buvo įvykdytas 
įsipareigojimas kolektyvinei atsakomybės 
sistemai ir produktus pateikiant rinkai 
sumokėtas kasmetis mokestis, 
proporcingas atitinkamai sistemos patirtų 
išlaidų gamintojo metinei rinkos daliai, 
atsižvelgiant į 1B priede apibrėžtą 
produkto tipą.

Or. en

Pakeitimas 226
Andres Perello Rodriguez

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Valstybės narės užtikrina, kad 
sumokėjus minėtąjį mokestį kolektyvinės 
atsakomybės sistemai, įsipareigojimas 
finansuoti 12 straipsnio 1 dalyje 
nurodytas operacijas, susijusias su jų 
produktų atliekomis, buvo perkeltas 
kolektyvinės atsakomybės sistemai, ir 
pateikia informaciją apie tai.

Or. en
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Pakeitimas 227
Andres Perello Rodriguez

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Valstybės narės pateikia įrodymų, kad 
gamintojai, kurie yra pripažintos 
individualios atsakomybės sistemos 
nariai, įvykdė savo įsipareigojimą 
finansuodami ir organizuodami 
12 straipsnio 1 dalyje nurodytas 
operacijas, susijusias tik su jų 
individualiais produktais, kurie yra 
paženklinti, kaip nurodyta 15 straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 228
Andres Perello Rodriguez

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2d. Gamintojas, kuris vykdo savo 
įsipareigojimą pagal tokią individualios 
atsakomybės sistemą, pateikia 
pakankamai įrodymų, kad jis, 
pateikdamas produktus rinkai, įvykdė 
savo įsipareigojimą ir ne tik finansavo bei 
organizavo 12 straipsnio 1 dalyje 
nurodytas operacijas einamaisiais metais, 
bet ir pervedė į užblokuotą banko sąskaitą 
pakankamai lėšų, kurios garantuos, kad 
ateityje bus galima įvykdyti 12 straipsnio 
1 dalyje nurodytas operacijas, susijusias 
su visais gamintojo rinkai pateiktais 
produktais, kurie nebuvo surinkti.
Be to, teikiant informaciją turi būti 
įrodyta, kad nustatyta trečioji šalis-naudos 
gavėjas, nurodytas 12 straipsnyje.
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Or. en

Pakeitimas 229
Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nustatoma registravimo ir ataskaitų 
teikimo forma bei ataskaitų teikimo 
dažnumas. Tos priemonės, kuriomis 
siekiama iš dalies pakeisti šios direktyvos 
neesmines nuostatas ją papildant, 
patvirtinamos taikant 18 straipsnio 
3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą 
su tikrinimu.

3. Siekiant užtikrinti sklandų 
registravimo, informavimo ir ataskaitų 
sistemų veikimą, Komisija, priimdama 
deleguotuosius teisės aktus pagal 18a, 18b 
ir 18c straipsnius, nustato registravimo ir 
ataskaitų teikimo formą bei ataskaitų 
teikimo dažnumą.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime senoji komitologijos procedūra pakeičiama naująja procedūra pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Siekdama užtikrinti darnų 
12 straipsnyje nustatytų finansinių 
garantijų reikalavimų laikymąsi, Komisija 
ne vėliau kaip iki (12 mėnesių nuo 
įsigaliojimo datos) nustato šių garantijų 
lygio apskaičiavimo minimalius 
reikalavimus bei metodus ir parengia jų 
tikrinimo bei audito gaires.
Šiais reikalavimais turi būti bent 
užtikrinama, kad: 
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a) pagal garantiją įskaičiuojamos 
gamintojo produkto faktinės sąnaudos, 
kai produktas tampa netinkamas naudoti, 
atsižvelgiant į apdorojimo ir grąžinamojo 
perdirbimo standartus, 
b) su gamintojo įsipareigojimu susijusios 
išlaidos šiuo metu ar ateityje neteks 
kitiems veikėjams ir
c) garantija galios ir ateityje ir ji bus 
naudojama siekiant įvykdyti gamintojo 
neįvykdytus grąžinamojo perdirbimo 
įsipareigojimus, gamintojui tapus 
nemokiu.

Or. en

Pagrindimas

Jei iš tiesų norime įgyvendinti ir padidinti individualią gamintojų atsakomybę, kuri yra 
pagrindinis netinkamumo naudoti sąnaudų įskaičiavimo svertas ir ekologinio planavimo 
variklis, mums reikia, kad Komisija nustatytų kriterijus, pagal kuriuos būtų vertinamas 
finansinių garantijų lygis, atsižvelgiant į grąžinamojo perdirbimo ir apdorojimo standartus, ir 
apibrėžtų jų tikrinimo taisykles.

Pakeitimas 231
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Registras gali būti tvarkomas pagal 
kolektyvinius gamintojų atsakomybės 
planus, nustatytus remiantis 12 straipsnio 
2 dalimi.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Registrų tvarkymas pagal kolektyvinės gamintojų atsakomybės sistemą yra kritikuotinas, nes 
taip privati įstaiga centralizuotai rinktų slaptus verslo duomenis .
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Pakeitimas 232
Chris Davies

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės kasmet renka 
informaciją, taip pat pagrįstus 
apskaičiavimus apie jų rinkoms tiekiamos
elektros ir elektroninės įrangos , 
surinktos visais įmanomais būdais, 
pakartotinai panaudotos, perdirbtos ir 
panaudotos valstybėje narėje , kiekį ir 
kategorijas bei informaciją apie atskirai
surinktas eksportuotas EEĮ atliekas 
nurodant jų svorį.

5. Valstybės narės kasmet renka 
informaciją, taip pat pagrįstus 
apskaičiavimus apie jų rinkoms pateiktos
elektros ir elektroninės įrangos ir EEĮ 
atliekų, kurias visais įmanomais būdais 
surinko, pakartotinai panaudojo, perdirbo
ir panaudojo atgavimui gamintojai, 
gamintojų įpareigotos trečiosios šalys ar 
bet kuris kitas EEĮ atliekų tvarkytojas
valstybėje narėje, kiekį ir kategorijas bei 
informaciją apie atskirai surinktas 
eksportuotas EEĮ atliekas nurodant išvežtų 
ar iš kitos valstybės narės atvežtų atliekų 
svorį.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti nustatyti visi ūkinės veiklos, susijusios su EEĮ tvarkymu, vykdytojai, kad būtų 
užkirstas kelias nelegaliems atliekų vežimams.

Pakeitimas 233
Andres Perello Rodriguez

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16a straipsnis

Minimalūs reikalavimai individualios ir 
kolektyvinės atsakomybės sistemoms

Valstybės narės užtikrina, kad pagal šią 
direktyvą sukurtos kolektyvinės ir 
individualios atsakomybės sistemos galėtų
a) įrodyti, kad
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i) pateikiant EEĮ rinkai pagal 
12 straipsnio 2 dalį užtikrinamas tvarus 
finansavimas, t. y. skiriama pakankamai 
finansinių lėšų EEĮ atliekų surinkimui, 
apdorojimui, panaudojimui atgavimui ir 
ekologiniu požiūriu tausiam šalinimui 
finansuoti; 
ii) nustatytos priemonės, skirtos 
surinkimo ir apdorojimo tikslams pasiekti, 
įskaitant:
1. surinkimą visoje geografinėje 
teritorijoje;

2. informacijos ir pranešimų teikimo 
planavimą;

b) patvirtinti, kad laikomasi visų 
galiojančių taisyklių ir reglamentų, 
įskaitant:

i) priemones neskelbtinų duomenų 
konfidencialumui užtikrinti;

ii) priemones, skirtas surinkimo ir 
panaudojimo atgavimui paslaugų laisvai 
rinkai užtikrinti;

iii) garantijos įrodymą pagal 12 straipsnio 
2 dalį.

Or. en

Pakeitimas 234
Chris Davies

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16a straipsnis

Ūkinės veiklos vykdytojų identifikavimas

Valstybės narės nustato sistemas, pagal 
kurias būtų užtikrinta, jog būtų gauta 
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informacija, kad reguliavimo institucijos, 
gamintojai ir platintojai galėtų 
identifikuoti
a) kiekvieną ūkinės veiklos vykdytoją, 
kuris jiems tiekia EEĮ;
b) kiekvieną ūkinės veiklos vykdytoją, 
kuriam jie teikė EEĮ.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad būtų nustatytas EEĮ atliekų šaltinis, valstybės narės turėtų priimti 
nuostatas, kurioms būtų užkertamas kelias pelnytis kitų sąskaita.

Pakeitimas 235
Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant 16 straipsnio 6 dalį ir priedus
suderinti su mokslo ir technikos pažanga, 
prireikus gali būti  priimami reikalingi 
pakeitimai. Tos priemonės, kuriomis 
siekiama iš dalies pakeisti šios direktyvos 
neesmines nuostatas, patvirtinamos 
taikant 18 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Siekdama suderinti šios direktyvos 
nuostatas su mokslo ir technikos pažanga, 
Komisija, priimdama deleguotuosius 
teisės aktus pagal 18a, 18b ir 
18c straipsnius, gali nustatyti suderinimo 
su 16 straipsnio 6 dalimi ir priedais 
nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime senoji komitologijos procedūra pakeičiama naująja procedūra pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį.

Pakeitimas 236
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Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime senoji komitologijos procedūra pakeičiama naująja procedūra pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį.

Pakeitimas 237
Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18a straipsnis

Delegavimas
1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus, minėtus 7, 8, 10, 16, 17 ir 
20 straipsniuose, Komisijai suteikiami 
neribotam laikotarpiui.
2. Komisija priima deleguotąjį teisės aktą 
ir tuo pačiu metu praneša apie jį Europos 
Parlamentui ir Tarybai.
3. Įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus Komisijai suteikiami laikantis 18b ir 
18c straipsniuose nustatytų sąlygų.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime senoji komitologijos procedūra pakeičiama naująja procedūra pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį.
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Pakeitimas 238
Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18b straipsnis

Delegavimo atšaukimas
1. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 18a straipsnyje 
nurodytą įgaliojimų delegavimą.
2. Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, 
kad nuspręstų, ar atšauti įgaliojimų 
delegavimą, siekia prieš priimdama 
galutinį sprendimą per deramą laikotarpį 
informuoti apie tai kitą instituciją ir 
Komisiją, nurodydama deleguotus 
įgaliojimus, kurie galėtų būti atšaukti, ir 
galimas atšaukimo priežastis.
3. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo 
nutraukiamas tame sprendime nurodytų 
įgaliojimų delegavimas. Sprendimas 
įsigalioja nedelsiant arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Sprendimas neturi 
poveikio jau galiojančių deleguotųjų 
teisės aktų galiojimui. Jis skelbiamas 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime senoji komitologijos procedūra pakeičiama naująja procedūra pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį.
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Pakeitimas 239
Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18c straipsnis

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

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime senoji komitologijos procedūra pakeičiama naująja procedūra pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį.

Pakeitimas 240
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies antra pastraipa  

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tikrinamas bent jau EEĮ atliekų eksportas 
iš Bendrijos pagal Atliekų vežimo 

Tikrinamas bent jau EEĮ atliekų eksportas 
iš Bendrijos pagal Atliekų vežimo 
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reglamentą ir apdorojimo įrenginiuose
atliekamos operacijos pagal 
Direktyvą 2008/xx/EB dėl atliekų ir šios 
direktyvos II priedą.

reglamentą ir apdorojimo objektuose
atliekamos operacijos pagal 
Direktyvą 2008/xx/EB dėl atliekų ir šios 
direktyvos II priedą. Siekdama užtikrinti 
darnų 12 straipsnyje nustatytų finansinių 
garantijų reikalavimų laikymąsi, Komisija 
ne vėliau kaip iki (12 mėnesių nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo datos) nustato šių 
garantijų lygio apskaičiavimo minimalius 
reikalavimus ir metodus ir parengia jų 
tikrinimo bei audito gaires. Šiais 
reikalavimais turi būti bent užtikrinama, 
kad:
a) pagal garantiją įskaičiuojamos 
gamintojo produkto faktinės sąnaudos, 
kai produktas tampa netinkamas naudoti, 
atsižvelgiant į apdorojimo ir grąžinamojo 
perdirbimo standartus, 
b) su gamintojo įsipareigojimu susijusios 
išlaidos šiuo metu ar ateityje neteks 
kitiems veikėjams ir
c) garantija galios ir ateityje ir ji bus 
naudojama siekiant įvykdyti gamintojo 
neįvykdytus grąžinamojo perdirbimo 
įsipareigojimus, gamintojui tapus 
nemokiu.

Or. en

Pagrindimas

Įgyvendinant ir didinant individualią gamintojų atsakomybę, kuri yra pagrindinis 
netinkamumo naudoti sąnaudų įskaičiavimo svertas ir ekologinio planavimo variklis, būtų 
naudinga, kad Komisija nustatytų kriterijus, pagal kuriuos būtų vertinamas finansinių 
garantijų lygis, atsižvelgiant į grąžinamojo perdirbimo ir apdorojimo standartus, ir apibrėžtų 
jų tikrinimo taisykles.

Pakeitimas 241
Andres Perello Rodriguez

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tikrinamas bent jau EEĮ atliekų eksportas
iš Bendrijos pagal Atliekų vežimo 

Tikrinama bent jau 
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reglamentą ir apdorojimo įrenginiuose
atliekamos operacijos pagal 
Direktyvą 2008/xx/EB dėl atliekų ir šios 
direktyvos II priedą.

a) EEĮ atliekų eksportą iš Bendrijos pagal 
Atliekų vežimo reglamentą ir apdorojimo 
objektuose atliekamos operacijos pagal 
Direktyvą 2008/xx/EB dėl atliekų ir šios 
direktyvos II priedą; 
b) ar gamintojai laikosi savo finansinių 
įsipareigojimų pagal šios direktyvos 12 ir 
13 straipsnius;
c) ar individualios ir kolektyvinės 
atsakomybės sistemos laikosi savo 
įsipareigojimų pagal šios direktyvos 
12 straipsnį ir 16 straipsnį (naują).

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies antra b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Reikėtų apskaičiuoti finansinės 
garantijos dydį, kad būtų užtikrintas 
gamintojo produkto faktinių sąnaudų, kai 
produktas tampa netinkamas naudoti, 
įskaičiavimas, kaip reikalaujama pagal 
12 straipsnio 2 dalį, atsižvelgiant į 
apdorojimo ir grąžinamojo perdirbimo 
standartus, nurodytus 8 straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

Grąžinamojo perdirbimo ir apdorojimo ypatumai iki šiol nebuvo griežtai tikrinami. Tačiau į 
tai reikėtų atsižvelgti nustatant finansavimą ir garantiją. Reikia nustatyti suderintus 
reikalavimus dėl finansinių garantijų, kad jų būtų laikomasi, ir atlikti finansinių garantijų 
patikrą, kaip tai dabar įmanoma naudojant 16 straipsnyje numatytą registrą ir reikalaujant 
atlikti tikrinimus pagal 20 straipsnį. Įskaičiuojant netinkamumo naudoti sąnaudas būtų pigiau 
teikti rinkai produktą, kurį lengviau galima parengti pakartotiniam naudojimui ar 
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grąžinamajam perdirbimui, negu produktą, kurio netinkamumo naudoti sąnaudos labai 
didelės ir dėl kurio prarandami ištekliai.

Pakeitimas 243
Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Gali būti nustatomos papildomos
tikrinimo ir stebėsenos taisyklės.

3. Siekdama užtikrinti veiksmingą 
tikrinimą ir stebėseną, Komisija, 
priimdama deleguotuosius teisės aktus 
pagal 18a, 18b ir 18c straipsnius, gali 
nustatyti papildomas tikrinimo ir 
stebėsenos taisykles.

Tos priemonės, kuriomis siekiama iš 
dalies pakeisti šios direktyvos neesmines 
nuostatas ją papildant, patvirtinamos 
taikant 18 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime senoji komitologijos procedūra pakeičiama naująja procedūra pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį.

Pakeitimas 244
Chris Davies

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės sukuria nacionalinį 
pripažintų surinkimo ir tvarkymo objektų 
registrą. Į nacionalinį registrą, kaip 
numatyta pagal šį straipsnį, įtraukiami tik 
tie objektai, kurių ūkinės veiklos 
vykdytojai laikosi 8 straipsnio 3 dalyje 
nurodytų reikalavimų. Registrų turinys 
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skelbiamas viešai.

Or. en

Pagrindimas

Sukūrus centrinį registrą, bus galima apžvelgti visų objektų, atliekančių surinkimo, 
apdorojimo, naudojimo atgavimui ir grąžinamojo perdirbimo operacijas, veiklą ir padidės 
atgavimo veiklos stebėsenos galimybės.

Pakeitimas 245
Chris Davies

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Objektų veiklos vykdytojai kasmet 
pateikia įrodymų, kad jie laikėsi šios 
direktyvos reikalavimų, ir teikia ataskaitas 
pagal 6 ir 7 dalis, kad būtų išsaugotas jų 
pripažintų tvarkymo objektų statusas.

Or. en

Pagrindimas

Sukūrus centrinį registrą, bus galima apžvelgti visų objektų, atliekančių surinkimo, 
apdorojimo, naudojimo atgavimui ir grąžinamojo perdirbimo operacijas, veiklą ir padidės 
atgavimo veiklos stebėsenos galimybės.

Pakeitimas 246
Chris Davies

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 3 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3c. Surinkimo objektų veiklos vykdytojai 
kasmet teikia ataskaitas, kad nacionalinės 
institucijos galėtų palyginti surinktų EEĮ 
atliekų kiekį su iš tiesų naudojimo ar 
grąžinamojo perdirbimo objektams 
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perduotų EEĮ atliekų kiekiu. EEĮ atliekas 
turi būti perduodamos tik pripažintiems 
naudojimo ir apdorojimo objektams.

Or. en

Pagrindimas

Sukūrus centrinį registrą, bus galima apžvelgti visų objektų, atliekančių surinkimo, 
apdorojimo, naudojimo atgavimui ir grąžinamojo perdirbimo operacijas, veiklą ir padidės 
atgavimo veiklos stebėsenos galimybės.

Pakeitimas 247
Chris Davies

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 3 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3d. Surinkimo objektų veiklos vykdytojai 
kasmet teikia ataskaitas, kad nacionalinės 
institucijos galėtų palyginti iš savininkų 
ar pripažintų surinkimo objektų surinktų 
EEĮ atliekų kiekį su iš tiesų atgavimui 
panaudotų, perdirbtų ar pagal 
10 straipsnį eksportuotų EEĮ atliekų 
kiekiu.

Or. en

Pagrindimas

Sukūrus centrinį registrą, bus galima apžvelgti visų objektų, atliekančių surinkimo, 
apdorojimo, naudojimo atgavimui ir grąžinamojo perdirbimo operacijas, veiklą ir padidės 
atgavimo veiklos stebėsenos galimybės.
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Pakeitimas 248
Chris Davies

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 3 e dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3e. Valstybės narės užtikrina, kad 
savininkai perduotų savo EEĮ atliekas tik 
registruotiems ir pripažintiems surinkimo, 
naudojimo ir (arba) grąžinamojo 
perdirbimo objektams.

Or. en

Pagrindimas

Sukūrus centrinį registrą, bus galima apžvelgti visų objektų, atliekančių surinkimo, 
apdorojimo, naudojimo atgavimui ir grąžinamojo perdirbimo operacijas, veiklą ir padidės 
atgavimo veiklos stebėsenos galimybės.

Pakeitimas 249
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip 
[per 18 mėnesių nuo direktyvos 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje], įgyvendina 2, 3, 5, 
6, 7, 11, 14, 16, 19, 20 straipsnius ir 
I priedą. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai priimtų nuostatų tekstus ir 
minėtų nuostatų bei šios direktyvos 
atitikties lentelę. 

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip 
[per 18 mėnesių nuo direktyvos 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje]  , įgyvendina 2, 3, 
5, 6, 7, 11, 14, 16, 19, 20 straipsnius ir 
I priedą. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai priimtų nuostatų tekstus ir 
minėtų nuostatų bei šios direktyvos 
atitikties lentelę. Valstybės narės priima 
įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, 
kad būtų laikomasi šios direktyvos 
12 straipsnio 2 dalies, t. y. kad kiekvienas 
gamintojas finansuotų tik tokias 
operacijas, kurios susijusios su jo 
produktų, pateiktų rinkai po 2005 m. 
rugpjūčio 13 d., atliekomis ir kad būtų 
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suteiktos atitinkamos finansinės 
garantijos, kaip numatyta pagal šios 
direktyvos 12 straipsnio 2 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Į individualios gamintojo atsakomybės principą neatsižvelgiama įgyvendinat finansinį 
įsipareigojimą, taip pat nepakankamai atsižvelgiama į grąžinamojo perdirbimo ir apdorojimo 
standartus, kad būtų skatinamas netinkamų naudoti produktų naudojimas nekenkiant 
aplinkai, svarbu primygtinai reikalauti laikytis 8 ir 12 straipsnių siekiant užtikrinti tinkamą jų 
principų įgyvendinimą teisės aktuose.

Pakeitimas 250
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės priima reikiamus 
įstatymus ir kitus teisės aktus, kad 
vėliausiai [18 mėnesių nuo šios direktyvos 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje dienos] būtų 
laikomasi 12 straipsnio nuostatų, siekiant 
užtikrinti pakankamas finansines 
garantijas, kaip numatyta pagal šios 
direktyvos 12 straipsnio 2 dalį.

Or. de

Pagrindimas

Pagal Komisijos pasiūlymo nuostatas nepakankamai įgyvendinama individuali gamintojo 
atsakomybė. Taigi svarbu įtraukti nuorodą į šios direktyvos 12 straipsnį, kuriuo nustatoma, 
kad EEĮ surinkimą iš privačių namų ūkių finansuoja gamintojai. Individualios gamintojo 
atsakomybės principo tikslas – skatinti ekologinį projektavimą teikiant paskatas gamintojams.
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Pakeitimas 251
Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija ne tik atlieka persvarstymą, 
kaip numatyta šios direktyvos 2 ir 
7 straipsniuose, bet ir per penkerius metus 
nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 
ataskaitą, pagrįstą patirtimi, įgyta 
įgyvendinant šią direktyvą. Prireikus, prie 
ataskaitos pridedami pasiūlymai iš dalies 
keisti direktyvą.

Or. de

Pagrindimas

Šiuo pasiūlymu siekiama, kad būtų ne tik persvarstoma taikymo sritis ir surinkimo tikslai, bet 
ir stebima direktyva bei jos įgyvendinimas.

Pakeitimas 252
Michail Tremopoulos

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Direktyva 2002/96/EB su pakeitimais, 
padarytais direktyvomis, nurodytomis 
V priedo A dalyje, yra panaikinama kitą 
dieną po 21 straipsnyje nustatytos datos 
nepažeidžiant valstybių narių 
įsipareigojimų, susijusių su direktyvos 
perkėlimo į nacionalinę teisę ir jos taikymo 
pradžios terminais, numatytais V priedo 
B dalyje.

1. Direktyva 2002/96/EB su pakeitimais, 
padarytais direktyvomis, nurodytomis V 
priedo A dalyje, yra panaikinama, kitą 
dieną po 21 straipsnyje nustatytos datos 
išskyrus 5 straipsnio 5 dalį, kuri 
panaikinama  [...*], nepažeidžiant 
valstybių narių įsipareigojimų, susijusių su 
direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę ir 
jos taikymo pradžios terminais, numatytais 
V priedo B dalyje.
*įrašoma data, kurią pradeda galioti naujoji 
atskiro surinkimo prievolė, kaip numatyta pagal 
šią direktyvą.
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Or. en

Pagrindimas

Galiojančios atskiro surinkimo prievolės turėtų galioti tol, kol pradės galioti naujoji prievolė. 
Priešingu atveju, valstybės narės, kurios neįvykdė šių prievolių praeityje, nebeprivalės jų 
vykdyti.

Pakeitimas 253
Michail Tremopoulos

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Minimalūs vežamų EEĮ atliekų stebėsenos
reikalavimai

Minimalūs naudotos elektros ir 
elektroninės įrangos vežimo reikalavimai

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų stebėti bet kokios naudotos EEĮ vežimą, o ne tik tokios, kurią įtariama esant EEĮ 
atliekomis.

Pakeitimas 254
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) važtaraščio ir elektros bei elektroninės 
įrangos pardavimo ir (arba) nuosavybės 
teisių perdavimo sutarties, kurioje
nurodyta, kad įranga skirta tiesiogiai
pakartotinai naudoti ir gerai veikia, kopijų;

a) važtaraščio ir elektros bei elektroninės 
įrangos pardavimo ir (arba) nuosavybės 
teisių perdavimo sutarties kopijų, kuriose
nurodyta, kad įranga: skirta pakartotinai 
naudoti ir 

– gerai veikia,

– vežama taisyti,

– vežama siekiant ją atnaujinti arba 
siekiant atlikti gedimo analizę ir tyrimus, 
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susijusius su kokybės užtikrinimu ir 
būtinus stebėsenos veiklai po gaminio 
pateikimo rinkai įgyvendinti.

Or. en

Pagrindimas

Norint sukurti vadinamąją žaliąją ekonomiką, būtina skatinti EEĮ taisymą ir pakartotinį 
naudojimą. Taigi turime turėti tokią reglamentavimo sistemą, kuri padėtų skatinti naudotos 
EEĮ taisymą ir pakartotinį naudojimą. Tai yra centrinė EEĮ direktyvos taikymo srities dalis –
skatinti pakartotinį naudojimą siekiant kuo labiau sumažinti atliekų kiekį.

Pakeitimas 255
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) su kiekvienu siuntoje esančiu objektu 
susijusių įrodymų, kad tas objektas 
įvertintas ar išbandytas: dokumentų 
(išbandymo sertifikato, funkcinę gebą 
įrodančio dokumento) kopijų ir protokolo, 
kuriame pagal 2 punktą pateikiama visa 
su dokumentais susijusi informacija;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Norint sukurti vadinamąją žaliąją ekonomiką, būtina skatinti EEĮ taisymą ir pakartotinį 
naudojimą. Taigi turime turėti tokią reglamentavimo sistemą, kuri padėtų skatinti naudotos 
EEĮ taisymą ir pakartotinį naudojimą. Tai yra centrinė EEĮ direktyvos taikymo srities dalis –
skatinti pakartotinį naudojimą siekiant kuo labiau sumažinti atliekų kiekį.
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Pakeitimas 256
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) objekto turėtojo, organizuojančio 
elektros ir elektroninės įrangos vežimą, 
pareiškimo, kad jokios siuntoje esančios 
medžiagos arba įranga nelaikomos 
atliekomis pagal Direktyvos 2008/xx/EB 
dėl atliekų 3 straipsnio 1 dalyje pateiktą 
apibrėžtį, ir

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Norint sukurti vadinamąją žaliąją ekonomiką, būtina skatinti EEĮ taisymą ir pakartotinį 
naudojimą. Taigi turime turėti tokią reglamentavimo sistemą, kuri padėtų skatinti naudotos 
EEĮ taisymą ir pakartotinį naudojimą. Tai yra centrinė EEĮ direktyvos taikymo srities dalis –
skatinti pakartotinį naudojimą siekiant kuo labiau sumažinti atliekų kiekį.

Pakeitimas 257
Michail Tremopoulos

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) kad vežami produktai būtų supakuoti 
taip, jog būtų apsaugoti nuo apgadinimo 
juos vežant, pakraunant ir iškraunant.

d) kad vežami produktai būtų supakuoti ir 
tinkamai sudėti taip, jog būtų apsaugoti 
nuo apgadinimo juos vežant, pakraunant ir 
iškraunant.

Or. en

Pagrindimas

Naudota EEĮ dažnai gali būti atskirta nuo EEĮ atliekų, jei bus atitinkamai sudėta 
transportavimo metu.
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Pakeitimas 258
Michail Tremopoulos

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 2 dalies 1a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Turėtų būti išbandoma įrangos funkcinė 
geba ir vertinamos pavojingos medžiagos. 
Išbandymas, kurį reikia atlikti, priklauso 
nuo elektros ir elektroninės įrangos rūšies. 
Daugeliu atvejų užtenka išbandyti 
naudotos elektros ir elektroninės įrangos 
pagrindines funkcijas;

a) Išbandoma įrangos funkcinė geba ir 
vertinamos pavojingos medžiagos. 
Atliktinas išbandymas priklauso nuo 
elektros ir elektroninės įrangos rūšies. 
Daugeliu atvejų užtenka išbandyti 
naudotos elektros ir elektroninės įrangos 
pagrindines funkcijas;

Or. en

Pagrindimas

Šie reikalavimai turi būti teisiškai privalomi.

Pakeitimas 259
Michail Tremopoulos

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 2 dalies 1b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) vertinimo ir išbandymo rezultatus
reikėtų registruoti.

b) vertinimo ir išbandymo rezultatai 
registruojami.

Or. en

Pagrindimas

Šis reikalavimas turi būti teisiškai privalomas.
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Pakeitimas 260
Michail Tremopoulos

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 2 dalies 2a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Dokumentai tvirtai, bet ne visam laikui 
turėtų būti tvirtinami ant pačios elektros ir 
elektroninės įrangos (jei nesupakuota) arba 
ant pakuotės, kad juos būtų galima 
perskaityti neišpakuojant įrangos;

a) Dokumentai tvirtai, bet ne visam laikui 
tvirtinami ant pačios elektros ir 
elektroninės įrangos (jei nesupakuota) arba 
ant pakuotės, kad juos būtų galima 
perskaityti neišpakuojant įrangos;

Or. en

Pagrindimas

Šis reikalavimas turi būti teisiškai privalomas.

Pakeitimas 261
Michail Tremopoulos

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 2 dalies 2b punkto 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

− objekto pavadinimas (įrangos 
pavadinimas pagal II priedą ir kategorija 
pagal Direktyvos 20xx/xx/EB (Pavojingų 
medžiagų naudojimo apribojimo 
direktyvos) I priedą);

– objekto pavadinimas (įrangos 
pavadinimas pagal IB priedą ir kategorija 
pagal IA priedą);

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjo pateikto 39 pakeitimo pataisymas, susijęs su nuoroda, kuri tampa klaidinga 
keičiant Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvos nuorodą į EEĮ atliekų 
direktyvos nuorodą. Direktyvos taikymo sritis turi būti apibrėžta šioje direktyvoje, o ne 
Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvoje. Į šią direktyvą taip pat siūloma 
įtraukti nebaigtinį sąrašą (IB priedas), į kurį ir turėtų būti daroma nuoroda apibrėžiant 
pavadinimą šioje direktyvoje. IA priede nurodomos kategorijos.
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Pakeitimas 262
Michail Tremopoulos

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be dokumento, kurio reikalaujama pagal 
1 punktą, prie kiekvieno naudotos elektros 
ir elektroninės įrangos krovinio (pvz., 
vežimo konteinerio, sunkvežimio) turi būti
pridedama:

Be dokumentų, kurių reikalaujama pagal 
1 ir 2 punktus, prie kiekvieno naudotos 
elektros ir elektroninės įrangos krovinio 
(pvz., vežimo konteinerio, sunkvežimio) 
pridedama: 

Or. en

Pagrindimas

Prie krovinio reikia pridėti dokumentus, minimus 1 ir 2 punktuose (išbandymų rezultatai), kad 
būtų galima patikrinti, ar vežama įranga gali būti pakartotinai naudojama ar tai yra atliekos.

Pakeitimas 263
Michail Tremopoulos

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei nepateikiami pagal 1 ir 3 punktus
reikalaujami dokumentai ir jei įranga 
netinkamai supakuota, valstybės narės 
valdžios institucijos daro prielaidą, kad 
objektas yra pavojingos EEĮ atliekos ir kad 
krovinys vežamas neteisėtai. Tokiu atveju 
apie tai pranešama atitinkamoms 
kompetentingoms institucijoms ir su 
kroviniu elgiamasi taip, kaip nurodyta 
Atliekų vežimo reglamento 24 ir 
25 straipsniuose. Daugeliu atvejų už 
vežamą krovinį atsakingi asmenys savo 
lėšomis turės atliekas vežti atgal į 
išsiuntimo šalį, ir jiems gali būti taikomos 
baudžiamosios sankcijos. Tikėtina, kad 
valstybėse narėse, kurių valdžios 
institucijoms tenka pareiga įrodyti, kad 
objektai yra ne elektros ir elektroninė 

4. Jei nepateikiami pagal 1, 2 ir 3 punktus
reikalaujami dokumentai arba jei įranga 
netinkamai supakuota, krovinys 
netinkamai sudėtas (tai, kad viskas atlikta 
tinkamai, privalo įrodyti vežamos įrangos 
turėtojas), valstybės narės valdžios 
institucijos daro prielaidą, kad objektas yra 
pavojingos EEĮ atliekos ir kad krovinys 
vežamas neteisėtai. Tokiu atveju apie tai 
pranešama atitinkamoms kompetentingoms 
institucijoms ir su kroviniu elgiamasi taip, 
kaip nurodyta Atliekų vežimo reglamento 
24 ir 25 straipsniuose.
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įranga, o EEĮ atliekos, dėl nepateiktų 
tinkamų dokumentų ir netinkamo 
pakavimo būdo labai sulėtės tolesnis 
atliekų gabenimas, nes bus atliekami 
būtini tyrimai siekiant nustatyti, kas yra 
vežama.

Or. en

Pagrindimas

Dokumentai turi būti susiję su visais trim punktais. Be to, reikia užtikrinti, kad įranga būtų 
tinkamai supakuota ir sudėta. Jei trūksta bent vieno įrodymo, krovinys turi būti laikomas 
atliekomis. 

Siekiama patikslinti, kad įrodinėjimo prievolę turi objekto turėtojas. 

Atitinkamos nuostatos numatytos 24 ir 25 straipsniuose.

Pakeitimas 264
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
I A priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IA PRIEDAS

Elektros ir elektroninės įrangos, kuriai 
taikoma ši direktyva, kategorijos
1. Didelė namų ūkio įranga.
2. Maža namų ūkio įranga.
3. Informacinių technologijų ir 
telekomunikacijų įranga.
4. Pramogų įranga.
5. Apšvietimo įranga.
6. Elektros ir elektroniniai pramoniniai 
įrankiai (išskyrus didelius stacionarius 
pramoninius įrengimus).
7. Žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga.
8. Medicinos įranga (išskyrus bet kokius 
implantuotus ar infekuotus produktus).
9. Stebėjimo ir kontrolės įranga.
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10. Produktus išduodantys automatai.

Or. en

Pagrindimas

Direktyva turi aiškią taikymo sritį, todėl reikia, kad teisės aktas apimtų kategorijų sąrašą. Jei 
sąrašas būtų išbrauktas, taikymo sritis taptų daug neaiškesnė negu ji yra dabar. Taigi visas 
darbas, kurį atliko Derinimo su technikos pažanga komitetas nuo to laiko, kai buvo priimta 
direktyva, netektų prasmės ir būtų sukurtas teisinis netikrumas bei sudaryta galimybė pelnytis 
kitų sąskaita.

Pakeitimas 265
Andres Perello Rodriguez

Pasiūlymas dėl direktyvos
I A priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IA PRIEDAS
Įrangos kategorijos pagal 11 straipsnį
1. Šaldymo įrenginiai ir radiatoriai.
2. Ekranai ir monitoriai.
3. Lempos ir šviestuvai.
4. Dideli įrenginiai, išskyrus šaldymo 
įrenginius, radiatorius, ekranus, 
monitorius ir lempas.
Dideli įrenginiai – tai bet koks įrenginys, 
kuris iš esmės negali būti judinamas, arba 
iš esmės skirtas naudoti vienoje vietoje 
visą naudojimo laiką.
5. Maži įrenginiai, išskyrus šaldymo 
įrenginius, radiatorius, ekranus, 
monitorius ir lempas. 
Maži įrenginiai – tai bet koks įrenginys, 
kuris iš esmės gali būti judinamas, arba iš 
esmės nėra skirtas ilgalaikiam 
naudojimui vienoje vietoje.

Or. es

Pagrindimas

Pranešėjo siūloma supaprastinta penkių kategorijų sistema yra sveikintina, tačiau šviestuvai 
turėtų būti atskirai paminėti trečioje kategorijoje.
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Pakeitimas 266
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
I A priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IA PRIEDAS

Elektros ir elektroninės įrangos, kuriai 
taikoma ši direktyva, kategorijos
1. Šaldymo įrenginiai ir radiatoriai.
2. Ekranai ir monitoriai.
3. Lempos.
4. Dideli įrenginiai, išskyrus 1, 2, 3 ir 
6 kategorijų įrenginius. Dideli įrenginiai 
– tai bet koks įrenginys, kurio rankomis 
negali nešti vienas asmuo.
5. Maži įrenginiai, išskyrus 1, 2, 3 ir 
6 kategorijų įrenginius. Maži įrenginiai –
tai bet koks įrenginys, kurį nesunkiai 
rankomis gali nešti vienas asmuo.
6. Informacinių ir ryšių technologijų 
įrenginiai.

Or. de

Pagrindimas

Penkios kategorijos sudarytų didelių kliūtis informacinių ir ryšių technologijų (IRT) 
ekologinio projektavimo vystymuisi. Nustačius atskirą IRT įrangos kategoriją bus galima 
išvengti IRT ekologinio projektavimo pasiekimų sumenkinimo, jei IRT būtų priskirtos tai 
pačiai kategorijai, kaip ir virduliai ar žaislai. 
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Pakeitimas 267
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Karin 
Kadenbach, Åsa Westlund, Michail Tremopoulos

Pasiūlymas dėl direktyvos
I A priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IA PRIEDAS

Įrangos kategorijos pagal 11 straipsnį
1) Šaldymo įrenginiai ir radiatoriai.
2) Atskiri ekranai bei monitoriai.
3) Lempos.
4) Dideli įrenginiai, išskyrus šaldymo 
įrenginius bei radiatorius, ekranus bei 
monitorius ir lempas. Dideli įrenginiai –
tai bet koks įrenginys, kuris iš esmės 
negali būti judinamas, arba iš esmės 
skirtas naudoti vienoje vietoje visą 
naudojimo laiką.
5) Maži įrenginiai, išskyrus šaldymo 
įrenginius bei radiatorius, ekranus bei 
monitorius ir lempas ir informacinių 
technologijų bei telekomunikacijų 
įrenginius. Maži įrenginiai – tai bet koks 
įrenginys, kuris iš esmės gali būti 
judinamas, arba iš esmės nėra skirtas 
ilgalaikiam naudojimui vienoje vietoje.
6) Maži informacinių technologijų ir 
telekomunikacijų įrenginiai.

Or. enen

Pagrindimas

Šios šešios kategorijos atitinka šiuo metu įprastą surinkimo tvarką valstybėse narėse, be to, 
sumažinus kategorijų skaičių taip pat sumažinama biurokratinė našta. Grupuojant įrenginius 
atsižvelgiama į aplinkos apsaugos aspektus ir siekiama gauti kuo daugiau naudos iš įvairių 
tipų įrenginių pakartotinio naudojimo, grąžinamojo perdirbimo ir naudojimo atgavimui 
galimybių.
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Pakeitimas 268
Chris Davies

Pasiūlymas dėl direktyvos
I B priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IB PRIEDAS

Elektros ir elektroninės įrangos, kuriai 
taikoma ši direktyva, kategorijos
1) Šaldymo įranga.
2) Vaizdo įranga.
3) Apšvietimo įranga.
4) Didelė įranga.
5) Maža įranga.
6) Informacinių ir ryšių technologijų 
įranga.

Or. en

Pagrindimas

Nustačius atskirą IRT įrangos kategoriją bus skatinamas tokios įrangos projektavimas, kurios 
grąžinamąjį perdirbimą būtų lengviau atlikti.

Pakeitimas 269
Andres Perello Rodriguez

Pasiūlymas dėl direktyvos
I B priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IB PRIEDAS

Nebaigtinis įrenginių, kurie priklauso 
IA priede nurodytoms kategorijoms, 
pavyzdžių sąrašas
1. Šaldymo įrenginiai ir radiatoriai:
– šaldytuvai,
– šaldikliai,
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– šaltus produktus išduodantys automatai,
– oro kondicionavimo įrenginiai,
– aliejiniai radiatoriai ir kiti šilumos 
mainų įrenginiai, kuriuose šilumnešis 
nėra vanduo (pvz., šilumos siurbliai ir 
drėgmės rinktuvai).
2. Ekranai ir monitoriai:
– ekranai,
– televizoriai,
– skaitmeniniai nuotraukų rėmeliai,
monitoriai,
– skreitiniai kompiuteriai,
– skreitiniai kompiuteriai,
3. Apšvietimo įrenginiai:
a) lempos, pvz., 

 dujošvytės lempos;
– žemaslėgės išlydžio lempos: 
liuminescencinės (kompaktinės, 
vamzdinės ir nevamzdinės) ir 
neliuminescencinės (žemaslėgės natrio, 
žemaslėgės gyvsidabrio garų) lempos;
– išlydžio lempos: didžiaslėgės natrio, 
metalo garų, didžiaslėges gyvsidabrio 
garų, ksenono lempos;

 specialios paskirties lempos;
 modifikuotos (organinių) šviesos 

diodų lempos (su standartiniu 
lizdu, kurį naudojant galima keisti 
lempas);

b) šviestuvai: įrenginiai, kurie skleidžia, 
filtruoja ar transformuoja vieno ar kelių 
elektrinių šviesos šaltinių perduodamą 
šviesą ir kurie apima visas dalis, kurių 
reikia norint įtvirtinti, užfiksuoti ir 
apsaugoti šviesos šaltinius (bet ne patys 
šviesos šaltiniai), ir prireikus pagalbines 
grandines kartu su prijungimo prie 
energijos tiekimo šaltinio priemonėmis.

4. Dideli įrenginiai:
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– dideli įrenginiai, skirti virimui ar 
kitokiam maisto apdirbimui (pvz., 
kaitinimo plokštės, kepimo krosnys, 
viryklės, mikrobangų krosnelės, 
stacionarūs kavos aparatai), 
– garų rinktuvai,
– dideli valymo įrenginiai (pvz., skalbimo 
mašinos, drabužių džiovintuvai, 
indaplovės),
– dideli šildymo įrenginiai (pvz., šildymo 
ventiliatoriai, elektriniai židiniai, 
marmuro bei natūralaus akmens 
šildytuvai ir kiti dideli įrenginiai, skirti 
patalpų, lovų ir sėdimų baldų šildymui),
– dideli kūno priežiūros įrenginiai (pvz., 
soliariumai, pirtys, masažo kėdės),
– dideli informacinių technologijų ir 
telekomunikacijų įrenginiai (pvz., 
centriniai kompiuteriai, serveriai, 
stacionarūs tinklo įrenginiai ir prietaisai, 
spausdintuvai, kopijuokliai, monetiniai 
taksofonai),
– dideli sporto ir laisvalaikio įrenginiai 
(pvz., sporto įranga su elektriniais ar 
elektroniniais komponentais, lošimo 
automatai),

– dideli elektros ir elektroniniai 
pramoniniai įrankiai ir mašinos,
– dideli srovių kūrimo ar keitimo 
įrenginiai (pvz., generatoriai, 
transformatoriai, nenutrūkstamo 
maitinimo šaltiniai, apgręžikliai 
(inverteriai)),
– dideli medicinos įrenginiai, 
– dideli stebėjimo ir kontrolės prietaisai,
– dideli matavimo įrenginiai ir prietaisai 
(pvz., svarstyklės, stacionarios mašinos),
– dideli automatiniai įrenginiai, 
išduodantys produktus ir teikiantys 
paprastas paslaugas (prekių automatai, 
pinigų automatai, taros priėmimo 
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automatai, fotografavimosi kabinos).
5. Maži įrenginiai:
– maži įrenginiai, skirti virimui ar 
kitokiam maisto apdirbimui (pvz., 
skrudintuvės, nešiojamos viryklės, peiliai, 
virintuvai, pjaustymo mašinos),
– maži valymo įrenginiai (pvz., dulkių 
siurbliai, lygintuvai ir t. t.),
– ventiliatoriai, oro gaivintuvai,
– maži šildymo įrenginiai (pvz., 
šildomosios antklodės),
– laikrodžiai, rankiniai laikrodžiai ir kiti 
laiko matavimo įtaisai,
– maži kūno priežiūros įrenginiai (pvz., 
skustuvai, elektriniai dantų šepetėliai, 
plaukų džiovintuvai, masažo prietaisai),
– maži informacinių technologijų ir 
telekomunikacijų įrenginiai (pvz., 
kompiuteriai, spausdintuvai, skaičiuoklės, 
telefonai, mobilieji telefonai, modemai, 
nešiojamosios radijo stotys, mobiliosios 
auklės, vaizdo projektoriai),
– kameros,
– pramogų elektroniniai įrenginiai (pvz., 
radijo imtuvai, garso stiprintuvai, 
automobilių radijai, skaitmeninių vaizdo 
diskų grotuvai),
– muzikos instrumentai ir muzikos įranga 
(pvz., stiprintuvai, galios stiprintuvai, 
mikšeriniai pultai, mikrofonai),
– žaislai (pvz., elektriniai geležinkeliai, 
lėktuvų modeliai ir t. t.)
– maži sporto įrenginiai (dviračių, 
nardymo, bėgimo, irklavimo ir kiti 
kompiuteriai),
– maži laisvalaikio įrenginiai (pvz., vaizdo 
žaidimai, žvejybos ir golfo įranga ir t. t.),
– elektros ir elektroniniai įrankiai, 
įskaitant sodo įrenginius (pvz., gręžtuvai, 
pjūklai, siurbliai, žoliapjovės),
– maži srovių kūrimo ar keitimo 
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įrenginiai (pvz., generatoriai, įkrovikliai, 
nenutrūkstamo maitinimo šaltiniai, 
maitinimo blokai),
– maži medicinos įrenginiai, įskaitant 
veterinarijos įrenginius,
– maži stebėjimo ir kontrolės prietaisai 
(pvz., dūmų jutikliai, šildymo 
reguliatoriai, termostatai, judesio jutikliai, 
stebėjimo įranga ir prekės, nuotolinio 
valdymo įtaisai),
– maži matavimo įrenginiai (pvz., 
svarstyklės, vaizduokliai, tolimačiai, 
termometrai),
– maži produktus išduodantys automatai.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs tik su trečia kategorija.

Pakeitimas 270
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
I B priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IB PRIEDAS

Elektros ir elektroninės įrangos, kuriai 
taikoma ši direktyva, kategorijos
1. Šaldymo įranga.
2. Vaizdo įranga.
3. Apšvietimo įranga.
4. Didelė įranga.
5. Maža įranga.
6. Informacinių ir ryšių technologijų 
įranga.

Or. en
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Pagrindimas

Penkios kategorijos sudarytų kliūtis informacinių ir ryšių technologijų (IRT) ekologiniam 
projektavimai ir prieštarauja individualiai gamintojo atsakomybei. Informacinių ir ryšių 
technologijų ekologinio projektavimo nauda būtų sumenkinta, jei IRT būtų priskirtos tai 
pačiai kategorijai, kaip ir skrudintuvės, žaislai ar dulkių siurbliai. Siekiant skatinti ekologinį 
projektavimą, svarbu nustatyti atskirą IRT įrangos kategoriją.

Pakeitimas 271
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
I B priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IB PRIEDAS
Nebaigtinis įrenginių, kurie priklauso 
IA priede nurodytoms kategorijoms, 

pavyzdžių sąrašas
1. Šaldymo įrenginiai ir radiatoriai:
– šaldytuvai,
– šaldikliai,
– šaltus produktus išduodantys automatai,
– oro kondicionavimo įrenginiai,
– aliejiniai radiatoriai ir kiti šilumos 
mainų įrenginiai, kuriuose šilumnešis 
nėra vanduo (pvz., šilumos siurbliai ir 
drėgmės rinktuvai).
2. Ekranai ir monitoriai:
– ekranai,
– televizoriai,
– skaitmeniniai nuotraukų rėmeliai,
– monitoriai.
3. Lempos:
– vamzdinės liuminescencinės lempos,
– kompaktinės liuminescencinės lempos,
– išlydžio lempos, įskaitant didžiaslėges 
natrio lempas ir metalo garų lempas,
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– žemaslėgės natrio lempos,
– šviesos diodų lempos.
4. Dideli įrenginiai:
– dideli įrenginiai, skirti virimui ar 
kitokiam maisto apdirbimui (pvz., 
kaitinimo plokštės, kepimo krosnys, 
viryklės, mikrobangų krosnelės, 
stacionarūs kavos aparatai), 
– garų rinktuvai,
– dideli valymo įrenginiai (pvz., skalbimo 
mašinos, drabužių džiovintuvai, 
indaplovės),
dideli šildymo įrenginiai (pvz., šildymo 
ventiliatoriai, elektriniai židiniai, 
marmuro bei natūralaus akmens 
šildytuvai, baseinų šildytuvai ir kiti dideli 
įrenginiai, skirti patalpų, lovų ir sėdimų 
baldų šildymui),

– dideli kūno priežiūros įrenginiai (pvz., 
soliariumai, pirtys, masažo kėdės),

– dideli sporto ir laisvalaikio įrenginiai 
(pvz., sporto įranga su elektriniais ar 
elektroniniais komponentais, lošimo 
automatai),
– dideli šviestuvai ir kiti šviesos skleidimo 
ar valdymo įrenginiai,

– dideli elektros ir elektroniniai 
pramoniniai įrankiai ir mašinos, 

– dideli srovių kūrimo ar keitimo 
įrenginiai (pvz., generatoriai, 
transformatoriai, nenutrūkstamo 
maitinimo šaltiniai, apgręžikliai 
(inverteriai)),
– dideli medicinos įrenginiai, 

– dideli stebėjimo ir kontrolės prietaisai,

– dideli matavimo įrenginiai ir prietaisai 
(pvz., svarstyklės, stacionarios mašinos),
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– dideli automatiniai įrenginiai, 
išduodantys produktus ir teikiantys 
paprastas paslaugas (prekių automatai, 
pinigų automatai, taros priėmimo 
automatai, fotografavimosi kabinos).
5. Maži įrenginiai:
– maži įrenginiai, skirti virimui ar 
kitokiam maisto apdirbimui (pvz., 
skrudintuvės, nešiojamos viryklės, peiliai, 
virintuvai, pjaustymo mašinos),
– maži valymo įrenginiai (pvz., dulkių 
siurbliai, lygintuvai ir t. t.),
– ventiliatoriai, oro gaivintuvai,
– maži šildymo įrenginiai (pvz., 
šildomosios antklodės),
– laikrodžiai, rankiniai laikrodžiai ir kiti 
laiko matavimo įtaisai,
– maži kūno priežiūros įrenginiai (pvz., 
skustuvai, elektriniai dantų šepetėliai, 
plaukų džiovintuvai, masažo prietaisai),
– kameros,

– pramogų elektroniniai įrenginiai (pvz., 
radijo imtuvai, garso stiprintuvai, 
automobilių radijai, skaitmeninių vaizdo 
diskų grotuvai),
muzikos instrumentai ir muzikos įranga 
(pvz., stiprintuvai, galios stiprintuvai, 
mikšeriniai pultai, mikrofonai),
– maži šviestuvai ir kiti šviesos skleidimo 
ar valdymo įrenginiai,

– žaislai (pvz., elektriniai geležinkeliai, 
lėktuvų modeliai ir t. t.),

– maži sporto įrenginiai (dviračių, 
nardymo, bėgimo, irklavimo ir kiti 
kompiuteriai),
– maži laisvalaikio įrenginiai (pvz., vaizdo 
žaidimai, žvejybos ir golfo įranga ir t. t.),

– elektros ir elektroniniai įrankiai, 
įskaitant sodo įrenginius (pvz., gręžtuvai, 
pjūklai, siurbliai, žoliapjovės),
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– maži srovių kūrimo ar keitimo 
įrenginiai (pvz., generatoriai, įkrovikliai, 
nenutrūkstamo maitinimo šaltiniai, 
maitinimo blokai),
– maži medicinos įrenginiai, įskaitant 
veterinarijos įrenginius,

maži stebėjimo ir kontrolės prietaisai 
(pvz., dūmų jutikliai, šildymo 
reguliatoriai, termostatai, judesio jutikliai, 
stebėjimo įranga ir prekės, nuotolinio 
valdymo įtaisai),
– maži matavimo įrenginiai (pvz., 
svarstyklės, vaizduokliai, tolimačiai, 
termometrai),
– maži produktus išduodantys automatai.

6. Informacinių ir ryšių technologijų 
įrenginiai:
– skreitiniai kompiuteriai,
– knyginiai kompiuteriai,
– dideli informacinių technologijų ir 
telekomunikacijų įrenginiai (pvz., 
centriniai kompiuteriai, serveriai, 
stacionarūs tinklo įrenginiai ir prietaisai, 
spausdintuvai, kopijuokliai, monetiniai 
taksofonai),
– maži informacinių technologijų ir 
telekomunikacijų įrenginiai (pvz., 
kompiuteriai, spausdintuvai, skaičiuoklės, 
telefonai, mobilieji telefonai, modemai, 
nešiojamosios radijo stotys, mobiliosios 
auklės, vaizdo projektoriai).

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
I B priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IB PRIEDAS

  Nebaigtinis įrenginių, kurie priklauso IA 
priede nurodytoms kategorijoms, 
pavyzdžių sąrašas (naujas)
1. Šaldymo įrenginiai ir radiatoriai:
– šaldytuvai,
– šaldikliai,
– šaltus produktus išduodantys automatai,
– oro kondicionavimo įrenginiai,
– aliejiniai radiatoriai ir kiti šilumos 
mainų įrenginiai, kuriuose šilumnešis 
nėra vanduo (pvz., šilumos siurbliai ir 
drėgmės rinktuvai).
2. Atskiri ekranai bei monitoriai: 
– ekranai,
– televizoriai,
– skaitmeniniai nuotraukų rėmeliai,
– monitoriai.
3. Lempos:
– vamzdinės liuminescencinės lempos,
– kompaktinės liuminescencinės lempos,
– išlydžio lempos, įskaitant didžiaslėges 
natrio lempas ir metalo garų lempas,
– žemaslėgės natrio lempos,
– šviesos diodų lempos.
4. Dideli įrenginiai:
– dideli įrenginiai, skirti virimui ar 
kitokiam maisto apdirbimui (pvz., 
kaitinimo plokštės, kepimo krosnys, 
viryklės, mikrobangų krosnelės, 
stacionarūs kavos aparatai), 



AM\809098LT.doc 77/79 PE439.905v01-00

LT

– garų rinktuvai,
– dideli valymo įrenginiai (pvz., skalbimo 
mašinos, drabužių džiovintuvai, 
indaplovės),
– dideli šildymo įrenginiai (pvz., šildymo 
ventiliatoriai, elektriniai židiniai, 
marmuro bei natūralaus akmens 
šildytuvai ir kiti dideli įrenginiai, skirti 
patalpų, lovų ir sėdimų baldų šildymui),
– dideli kūno priežiūros įrenginiai (pvz., 
soliariumai, pirtys, masažo kėdės),
– dideli informacinių technologijų ir 
telekomunikacijų įrenginiai (pvz., 
centriniai kompiuteriai, serveriai, 
stacionarūs tinklo įrenginiai ir prietaisai, 
spausdintuvai, kopijuokliai, monetiniai 
taksofonai),
– dideli sporto ir laisvalaikio įrenginiai 
(pvz., sporto įranga su elektriniais ar 
elektroniniais komponentais, lošimo 
automatai),
– dideli šviestuvai ir kiti šviesos skleidimo 
ar valdymo įrenginiai,
– dideli elektros ir elektroniniai 
pramoniniai įrankiai ir mašinos,
– dideli srovių kūrimo ar keitimo 
įrenginiai (pvz., generatoriai, 
transformatoriai, nenutrūkstamo 
maitinimo šaltiniai, apgręžikliai 
(inverteriai)),
– dideli medicinos įrenginiai, 
– dideli stebėjimo ir kontrolės prietaisai,
– dideli matavimo įrenginiai ir prietaisai 
(pvz., svarstyklės, stacionarios mašinos),
– dideli automatiniai įrenginiai, 
išduodantys produktus ir teikiantys 
paprastas paslaugas (prekių automatai, 
pinigų automatai, taros priėmimo 
automatai, fotografavimosi kabinos).
5. Maži įrenginiai:
– maži įrenginiai, skirti virimui ar 
kitokiam maisto apdirbimui (pvz., 
skrudintuvės, nešiojamos viryklės, peiliai, 
virintuvai, pjaustymo mašinos),
– maži valymo įrenginiai (pvz., dulkių 
siurbliai, lygintuvai ir t. t.),



PE439.905v01-00 78/79 AM\809098LT.doc

LT

– ventiliatoriai, oro gaivintuvai,
– maži šildymo įrenginiai (pvz., 
šildomosios antklodės),
– laikrodžiai, rankiniai laikrodžiai ir kiti 
laiko matavimo įtaisai,
– maži kūno priežiūros įrenginiai (pvz., 
skustuvai, elektriniai dantų šepetėliai, 
plaukų džiovintuvai, masažo prietaisai),
– kameros,
– pramogų elektroniniai įrenginiai (pvz., 
radijo imtuvai, garso stiprintuvai, 
automobilių radijai, skaitmeninių vaizdo 
diskų grotuvai),
– muzikos instrumentai ir muzikos įranga 
(pvz., stiprintuvai, galios stiprintuvai, 
mikšeriniai pultai, mikrofonai),
– maži šviestuvai ir kiti šviesos skleidimo 
ar valdymo įrenginiai,
– žaislai (pvz., elektriniai geležinkeliai, 
lėktuvų modeliai ir t. t.),
– maži sporto įrenginiai (dviračių, 
nardymo, bėgimo, irklavimo ir kiti 
kompiuteriai),
– maži laisvalaikio įrenginiai (pvz., vaizdo 
žaidimai, žvejybos ir golfo įranga ir t. t.),
– elektros ir elektroniniai įrankiai, 
įskaitant sodo įrenginius (pvz., gręžtuvai, 
pjūklai, siurbliai, žoliapjovės),
– maži srovių kūrimo ar keitimo 
įrenginiai (pvz., generatoriai, įkrovikliai, 
nenutrūkstamo maitinimo šaltiniai, 
maitinimo blokai),
– maži medicinos įrenginiai, įskaitant 
veterinarijos įrenginius,
– maži stebėjimo ir kontrolės prietaisai 
(pvz., dūmų jutikliai, šildymo 
reguliatoriai, termostatai, judesio jutikliai, 
stebėjimo įranga ir prekės, nuotolinio 
valdymo įtaisai),
– maži matavimo įrenginiai (pvz., 
svarstyklės, vaizduokliai, tolimačiai, 
termometrai),
– maži produktus išduodantys automatai.
6. Maži informacinių technologijų ir 
telekomunikacijų įrenginiai:
– skreitiniai kompiuteriai,
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– knyginiai kompiuteriai,
– maži informacinių technologijų ir 
telekomunikacijų įrenginiai (pvz., 
kompiuteriai, spausdintuvai, skaičiuoklės, 
telefonai, mobilieji telefonai, modemai, 
nešiojamosios radijo stotys, mobiliosios 
auklės, vaizdo projektoriai).

Or. en

Pagrindimas

Pateikiant nebaigtinį pavyzdžių sąrašą siekiama palengvinti įrangos grupavimą pagal šešias 
IA priedo kategorijas ir suteikti daugiau aiškumo. Tai palengvintų suderintą direktyvos 
įgyvendinimą.

Pakeitimas 273
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 1 dalies 12 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– išoriniai elektros kabeliai, Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Pagal pasiūlymo II priedą numatytas išorinių elektros laidų atskiras šalinimas ir atrankinis 
apdorojimas nėra praktiškas ir nėra būtinas siekiant užtikrinti norimą aplinkos apsaugos lygį.


