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Grozījums Nr. 172
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis saskaņā ar 8., 9. un 
10. pantu nodrošina, ka attiecībā uz visiem 
dalīti savāktiem un apstrādei vai 
sagatavošanai atkārtotai izmantošanai 
nosūtītajiem EEIA līdz 2011. gada 
31. decembrim ražotāji sasniedz šādus 
minimālos mērķus:

1. Dalībvalstis saskaņā ar 8., 9. un 
10. pantu nodrošina, ka attiecībā uz visiem 
dalīti savāktiem un apstrādei vai 
sagatavošanai atkārtotai izmantošanai 
nosūtītajiem EEIA līdz 2011. gada 
31. decembrim ražotāji un jebkuri citi 
EEIA dalībnieki sasniedz šādus minimālos 
mērķus:

Or. en

Pamatojums

Lai izvairītos no juridiskās nenoteiktības, EEIA direktīvas joma ir skaidri jādefinē pašā EEIA 
direktīvā, bez jebkādām savstarpējām norādēm uz atsevišķiem noteikumiem RoHS.

Grozījums Nr. 173
Chris Davies

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) attiecībā uz EEIA, kas atbilst 1. un 
10. kategorijai Direktīvas 20xx/xx/EK 
(RoHS) I pielikumā:

a) attiecībā uz EEIA, kas atbilst 1. un 
10. kategorijai Direktīvas 20xx/xx/EK 
(RoHS) I pielikumā:

– reģenerē 85 % un – reģenerē 85 % un
– 80 % sagatavo atkārtotai izmantošanai un 
veic to otrreizēju pārstrādi;

– 80 % sastāvdaļu, materiālu un vielu
sagatavo atkārtotai izmantošanai un veic to 
otrreizēju pārstrādi;

Or. en

Pamatojums

Ne visas elektrisko un elektronisko iekārtu daļas ir reģenerējamas un/vai otrreizēji 
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pārstrādājamas. Mērķī vajadzētu norādīt procentuālu daudzumu, kāds ir sasniedzams.

Grozījums Nr. 174
Oreste Rossi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) attiecībā uz EEIA, kas atbilst 1. un 10. 
kategorijai Direktīvas 20xx/xx/EK (RoHS) 
I pielikumā:

a) attiecībā uz EEIA, kas atbilst 1. un 10. 
kategorijai šīs direktīvas IA pielikumā:

- reģenerē 85 % un - reģenerē 85 % un

- 80 % sagatavo atkārtotai izmantošanai un 
veic to otrreizēju pārstrādi;

- 80 % sagatavo atkārtotai izmantošanai un 
veic to otrreizēju pārstrādi;

Or. en

Pamatojums

Lai izvairītos no juridiskās nenoteiktības, EEIA direktīvas joma ir skaidri jādefinē pašā EEIA 
direktīvā, bez jebkādām savstarpējām norādēm uz atsevišķiem noteikumiem direktīvā par 
dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (RoHS).

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

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) attiecībā uz EEIA, kas atbilst 1. un
10. kategorijai Direktīvas 20xx/xx/EK 
(RoHS) I pielikumā:

a) attiecībā uz EEIA, kas atbilst 1. un
4. kategorijai IA pielikumā:

- reģenerē 85% un - reģenerē 85% un

80% sagatavo atkārtotai izmantošanai un - 75 % veic otrreizēju pārstrādi un
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veic to otrreizēju pārstrādi;
- 5 % sagatavo atkārtotai izmantošanai;

Or. en

Pamatojums

Atkārtotai izmantošanai jābūt pirms otrreizējās pārstrādes un reģenerēšanas. Atkārtotas 
izmantošanas potenciāla maksimālo nodrošināšanu (domājams, 5–20 %) nevar panākt, 
iekļaujot atkārtotu izmantošanu kombinētā atkārtotas izmantošanas un otrreizējās pārstrādes 
mērķī, jo ražotāji šo mērķi varēs sasniegt tikai ar otrreizējo pārstrādi un rezultātā varētu arī 
turpmāk neizmantot atkārtotas izmantošanas iespējas. Tā kā atsevišķa mērķa iekļaušana 
atkārtotai izmantošanai būtu jauna, 5 % liekas saprātīgi.

Grozījums Nr. 176
Esther de Lange

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) attiecībā uz EEIA, kas atbilst 1. un 
10. kategorijai Direktīvas 20xx/xx/EK
(RoHS) I pielikumā:

a) attiecībā uz EEIA, kas atbilst 1. un 
10. kategorijai Direktīvas 20xx/xx/EK
(RoHS) I pielikumā:

- reģenerē 85% un - reģenerē 85% un

80 % sagatavo atkārtotai izmantošanai un
veic to otrreizēju pārstrādi;

- 75 % veic otrreizēju pārstrādi un

- 5 % sagatavo atkārtotai izmantošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 177
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi, 
Corinne Lepage, Michail Tremopoulos

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) attiecībā uz EEIA, kas atbilst 3. un 
4. kategorijai Direktīvas 20xx/xx/EK 

b) attiecībā uz EEIA, kas atbilst
2. kategorijai IA pielikumā:
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(RoHS) I pielikumā:
- reģenerē 80 % un - reģenerē 80 %,

- 70 % sagatavo atkārtotai izmantošanai 
un veic to otrreizēju pārstrādi;

- 65 % veic otrreizēju pārstrādi un

- 5 % sagatavo atkārtotai izmantošanai;

Or. en

Pamatojums

Atkārtotai izmantošanai jābūt pirms otrreizējās pārstrādes un reģenerēšanas. Atkārtotas 
izmantošanas potenciāla maksimālo nodrošināšanu (domājams, 5–20 %) nevar panākt, 
iekļaujot atkārtotu izmantošanu kombinētā atkārtotas izmantošanas un otrreizējās pārstrādes 
mērķī, jo ražotāji šo mērķi varēs sasniegt tikai ar otrreizējo pārstrādi un rezultātā varētu 
turpināt pārskatīt atkārtotas izmantošanas iespējas. Tā kā atsevišķa mērķa iekļaušana 
atkārtotai izmantošanai būtu jauna, 5 % liekas saprātīgi.

Grozījums Nr. 178
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) attiecībā uz EEIA, kas atbilst 3. un 
4. kategorijai Direktīvas 20xx/xx/EK 
(RoHS) I pielikumā:

b) attiecībā uz EEIA, kas atbilst 3. un 
4. kategorijai šīs direktīvas IA pielikumā:

– reģenerē 80 % un – reģenerē 80 % un
– 70 % sagatavo atkārtotai izmantošanai un 
veic to otrreizēju pārstrādi;

– 70 % sagatavo atkārtotai izmantošanai un 
veic to otrreizēju pārstrādi;

Or. en

Pamatojums

Lai izvairītos no juridiskās nenoteiktības, EEIA direktīvas joma ir skaidri jādefinē pašā EEIA 
direktīvā, bez jebkādām savstarpējām norādēm uz atsevišķiem noteikumiem RoHS.
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Grozījums Nr. 179
Chris Davies

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) attiecībā uz EEIA, kas atbilst 3. un 
4. kategorijai Direktīvas 20xx/xx/EK
(RoHS) I pielikumā:

b) attiecībā uz EEIA, kas atbilst 3. un 
4. kategorijai Direktīvas 20xx/xx/EK
(RoHS) I pielikumā:

– reģenerē 80 % un – reģenerē 80 % un
– 70 % sagatavo atkārtotai izmantošanai un 
veic to otrreizēju pārstrādi;

– 70 % sastāvdaļu, materiālu un vielu
sagatavo atkārtotai izmantošanai un veic to 
otrreizēju pārstrādi;

Or. en

Pamatojums

Ne visas elektrisko un elektronisko iekārtu daļās ir reģenerējamas un/vai otrreizēji 
pārstrādājamas.  Mērķī vajadzētu norādīt procentuālu daudzumu, kāds ir sasniedzams.

Grozījums Nr. 180
Esther de Lange

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) attiecībā uz EEIA, kas atbilst 3. un 
4. kategorijai Direktīvas 20xx/xx/EK
(RoHS) I pielikumā:

b) attiecībā uz EEIA, kas atbilst 3. un 
4. kategorijai Direktīvas 20xx/xx/EK
(RoHS) I pielikumā:

– reģenerē 80 % un – reģenerē 80 % un
– 70 % sagatavo atkārtotai izmantošanai 
un veic to otrreizēju pārstrādi; 

- 65 % veic otrreizēju pārstrādi un

- 5 % sagatavo atkārtotai izmantošanai;

Or. en
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Grozījums Nr. 181
Chris Davies

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) attiecībā uz EEIA, kas atbilst 2., 5., 6., 
7., 8. un 9. kategorijai Direktīvas 
20xx/xx/EK (RoHS) I pielikumā:

c) attiecībā uz EEIA, kas atbilst 2., 5., 6., 
7., 8. un 9. kategorijai Direktīvas 
20xx/xx/EK (RoHS) I pielikumā:

– reģenerē 75 % un – reģenerē 75 % un
– 55 % sagatavo atkārtotai izmantošanai un 
veic to otrreizēju pārstrādi;

– 55 % sastāvdaļu, materiālu un vielu
sagatavo atkārtotai izmantošanai un veic to 
otrreizēju pārstrādi;

Or. en

Pamatojums

Ne visas elektrisko un elektronisko iekārtu daļās ir reģenerējamas un/vai otrreizēji 
pārstrādājamas.  Mērķī vajadzētu norādīt procentuālu daudzumu, kāds ir sasniedzams.

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

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) attiecībā uz EEIA, kas atbilst 2., 5., 6., 
7., 8. un 9. kategorijai Direktīvas 
20xx/xx/EK (RoHS) I pielikumā:

c) attiecībā uz EEIA, kas atbilst 
5. kategorijai IA pielikumā:

reģenerē 75 % un - reģenerē 75 %,

- 55 % sagatavo atkārtotai izmantošanai 
un veic to otrreizēju pārstrādi;

- 50 % veic otrreizēju pārstrādi un

- 5 % sagatavo atkārtotai izmantošanai;

Or. en

Pamatojums

Atkārtotai izmantošanai jābūt pirms otrreizējās pārstrādes un reģenerēšanas. Atkārtotas 
izmantošanas potenciāla maksimālo nodrošināšanu (domājams, 5–20 %) nevar panākt, 
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iekļaujot atkārtotu izmantošanu kombinētā atkārtotas izmantošanas un otrreizējās pārstrādes 
mērķī, jo ražotāji šo mērķi varēs sasniegt tikai ar otrreizējo pārstrādi un rezultātā varētu 
turpināt pārskatīt atkārtotas izmantošanas iespējas. Tā kā atsevišķa mērķa iekļaušana 
atkārtotai izmantošanai būtu jauna, 5 % liekas saprātīgi.

Grozījums Nr. 183
Esther de Lange

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) attiecībā uz EEIA, kas atbilst 2., 5., 6., 
7., 8. un 9. kategorijai Direktīvas 
20xx/xx/EK (RoHS) I pielikumā:

c) attiecībā uz EEIA, kas atbilst 2., 5., 6., 
7., 8. un 9. kategorijai Direktīvas 
20xx/xx/EK (RoHS) I pielikumā:

– reģenerē 75 % un - reģenerē 75 % un
– 55 % sagatavo atkārtotai izmantošanai 
un veic to otrreizēju pārstrādi; 

- 50 % veic otrreizēju pārstrādi un

- 5 % sagatavo atkārtotai izmantošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 184
Chris Davies

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) attiecībā uz gāzizlādes lampām 85 % 
sagatavo atkārtotai izmantošanai un veic to 
otrreizēju pārstrādi.

d) – attiecībā uz gāzizlādes lampām 85 %
sastāvdaļu, materiālu un vielu sagatavo 
atkārtotai izmantošanai un veic to 
otrreizēju pārstrādi;

Or. en

Pamatojums

Ne visas elektrisko un elektronisko iekārtu daļās ir reģenerējamas un/vai otrreizēji 
pārstrādājamas. Mērķī vajadzētu norādīt procentuālu daudzumu, kāds ir sasniedzams.
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Grozījums Nr. 185
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Karin 
Kadenbach, Åsa Westlund, Michail Tremopoulos

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) attiecībā uz EEIA, kas atbilst 
6. kategorijai IA pielikumā:
- reģenerē 85 %,
- 75 % veic otrreizēju pārstrādi un
- 5 % sagatavo atkārtotai izmantošanai.

Or. en

Pamatojums

Maziem IT un telekomunikācijas iekārtām, piemēram, klēpjdatoriem, piezīmjdatoriem un 
mobilajiem telefoniem ir īss aprites cikls, un tirgū ātri parādās jauni modeļi. Šīs iekārtas ir 
sava veida pionieri virzībā uz augstiem otrreizējās pārstrādes standartiem, un mērķi jāstāda 
augsti, jo pastāv šajās iekārtās izmantoto dārgo izejmateriālu deficīts.

Tā kā atsevišķa mērķa iekļaušana atkārtotai izmantošanai būtu jauna, 5 % liekas saprātīgi.

Grozījums Nr. 186
Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) nelielām iekārtām, kas satur vērtīgas 
sastāvdaļas un dārgmetālus, otrreizējo 
pārstrādi veic, lai notiktu dārgmetālu 
reģenerācija.

Or. en

Pamatojums

Ļoti svarīgi reģenerēt dārgmetālus, ko satur mazās iekārtas. Tam ir jābūt par īpašu mērķi, 
savācot un izdarot otrreizējo pārstrādi mazajām iekārtām. Pretējā gadījumā pastāv iespēja, 
ka netiek izmantots nozīmīgs resursu drošības kanāls Eiropas Savienībā.
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Grozījums Nr. 187
Jens Rohde

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šos mērķapjomus aprēķina kā to dalīti 
savākto EEIA svara procentu, kurus nosūta 
uz reģenerācijas iekārtām.

2. Šos mērķapjomus aprēķina kā to dalīti 
savākto EEIA svara procentu, kurus nosūta 
uz reģenerācijas iekārtām. Uzglabāšana, 
šķirošana un priekšapstrādes operācijas 
netiek iekļautas šo mērķu sasniegšanas 
aprēķinos.

Or. en

Pamatojums

Tas nodrošina, ka tikai galīgās reģenerācijas operācijas tiek rēķinātas kā reģenerācija.
Pretējā gadījumā par reģenerētiem tiks uzskatīti atkritumi, kas nosūtīti uz reģenerācijas 
iekārtu, bet kuriem veic tikai priekšapstrādes operācijas, piemēram, šķirošanu, un kurus 
uzglabā.

Grozījums Nr. 188
Michail Tremopoulos

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šos mērķapjomus aprēķina kā to dalīti 
savākto EEIA svara procentu, kurus nosūta 
uz reģenerācijas iekārtām.

2. Šos mērķapjomus aprēķina kā to dalīti 
savākto EEIA svara procentu, kurus reāli 
izmanto atkārtoti, kuriem veic otrreizējo 
pārstrādi vai kurus reģenerē.

Or. en

Pamatojums

Šajā noteikumā tiek izdarīts pieņēmums, ka 100 % no visa, ko nosūta uz reģenerāciju, pašlaik 
izmanto atkārtoti, veic otrreizējo pārstrādi vai reģenerē. Tas ir acīmredzami kļūdaini, jo ir 
daļas, ko nevar pilnībā izmantot atkārtoti, kurām nevar veikt otrreizējo pārstrādi vai 
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reģenerēt. Tādēļ mērķu aprēķinos jāpamatojas uz tām daļām, ko reāli izmanto atkārtoti, kam 
veic otrreizējo pārstrādi vai ko reģenerē.

Grozījums Nr. 189
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šos mērķapjomus aprēķina kā to dalīti 
savākto EEIA svara procentu, kurus nosūta 
uz reģenerācijas iekārtām.

2. Šos mērķapjomus aprēķina kā to dalīti 
savākto EEIA svara procentu, kurus nosūta 
uz reģenerācijas iekārtām un reāli izmanto 
atkārtoti, kuriem veic otrreizējo pārstrādi 
vai kurus reģenerē.

Or. en

Pamatojums

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

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

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šos mērķapjomus aprēķina kā to dalīti 
savākto EEIA svara procentu, kurus nosūta 
uz reģenerācijas iekārtām.

2. Šos mērķapjomus aprēķina kā to dalīti 
savākto EEIA svara procentu, kurus nosūta 
uz reģenerācijas iekārtām. Uzglabāšana, 
šķirošana un priekšapstrādes operācijas 
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(kas nav sagatavošanas operācijas 
atkārtotai izmantošanai) netiek iekļautas 
aprēķinos šo mērķu sasniegšanai.

Or. en

Pamatojums

Jaunais 11. panta 2. punkts EEIA direktīvas pārstrādātajā versijā ir pārāk neprecīzs, lai 
nodrošinātu rīcību par labu videi. Galvenā darbība daudzās reģenerācijas iekārtās, kas 
darbojas daudzās mazākās dalībvalstīs, aptver tikai uzglabāšanu, šķirošanu un priekšapstrādi 
atbilstoši reģenerācijas operācijām R12–R13 Atkritumu direktīvā 2008/98/EK. Mērķi 
attiecībā uz vidi nav sasniegti, ja nav notikusi „galīgā” atkritumu reģenerācijas operācija 
(R1–R11). Tādēļ mērķu un mērķu sasniegšanas aprēķini jāveic tikai tiem EEIA, kam veikta 
„galīgā” reģenerācijas operācija.

Grozījums Nr. 191
Jens Rohde

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka aprēķinot šos 
mērķapjomus, ražotāji vai trešās personas, 
kas darbojas viņu vārdā, EEIA, to 
sastāvdaļu, materiālu un vielu masas 
uzskaiti veic, tos ievietojot („ievade”) 
apstrādes iekārtā un izvadot („izvade”),
un/vai ievietojot (“ievestie daudzumi”) 
reģenerācijas vai otrreizējas pārstrādes 
iekārtā.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka, aprēķinot šos 
mērķapjomus, ražotāji vai trešās personas, 
kas darbojas viņu vārdā, EEIA, to 
sastāvdaļu, materiālu un vielu masas 
uzskaiti veic, tos ievietojot („ievade”) 
apstrādes iekārtā un izvadot („izvade”), un
ievietojot (“ievestie daudzumi”), un 
izvadot („izvade”) reģenerācijas vai 
otrreizējas pārstrādes iekārtā.

Or. en

Pamatojums

Tas nodrošina datu saglabāšanu par tiem EEIA, ko nosūta ārā no uzņēmuma, un līdz ar to 
lielāku informētību par šķiroto/iepriekš apstrādāto EEIA galamērķi.
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Grozījums Nr. 192
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, 
Vittorio Prodi, Åsa Westlund, Michail Tremopoulos

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka aprēķinot šos 
mērķapjomus , ražotāji vai trešās personas, 
kas darbojas viņu vārdā, EEIA, to 
sastāvdaļu, materiālu un vielu masas 
uzskaiti veic, tos ievietojot („ievade”) 
apstrādes iekārtā un izvadot („izvade”),
un/vai ievietojot (“ievestie daudzumi”) 
reģenerācijas vai otrreizējas pārstrādes 
iekārtā.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka, aprēķinot šos 
mērķapjomus, ražotāji vai trešās personas, 
kas darbojas viņu vārdā, EEIA, to 
sastāvdaļu, materiālu un vielu masas 
uzskaiti veic, tos ievietojot („ievade”) 
apstrādes iekārtā un izvadot („izvade”), un
ievietojot (“ievestie daudzumi”) un izvadot 
(„izvade kopējos procentos”) reģenerācijas 
vai otrreizējas pārstrādes iekārtā.

Or. en

Pamatojums

Pašlaik mērķus var sasniegt tikai tad, ja šķirošanu un priekšapstrādi izdara R12 
reģenerācijas uzņēmumā un nosūta visas sašķirotās EEIA frakcijas uz reālām reģenerācijas 
operācijām citā reģenerācijas uzņēmumā. Tādā veidā viegli panākt 80–95 % 
reģenerācijas/otrreizējās pārstrādes līmeni neatkarīgi no tā, kas ar sašķirotajām EEIA 
frakcijām notiek galīgās reģenerācijas uzņēmumā. Mērķu sasniegšanai nevajadzētu atļaut 
skatīt tikai ievadi un izvadi R12–13 tipa reģenerācijas uzņēmumā. Vērā jāņem sasniegtā 
reģenerācija un otrreizējā pārstrāde galīgajā reģenerācijas uzņēmumā.

Grozījums Nr. 193
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka aprēķinot šos 
mērķapjomus , ražotāji vai trešās personas, 
kas darbojas viņu vārdā, EEIA, to 
sastāvdaļu, materiālu un vielu masas 
uzskaiti veic, tos ievietojot („ievade”) 
apstrādes iekārtā un izvadot („izvade”), 
un/vai ievietojot (“ievestie daudzumi”) 

3. Dalībvalstis nodrošina, ka, aprēķinot šos 
mērķapjomus, ražotāji vai trešās personas, 
kas darbojas viņu vārdā, izmantoto EEI,
EEIA, to sastāvdaļu, materiālu un vielu 
masas uzskaiti veic, tos ievietojot
(„ievade”) apstrādes vai otrreizējās 
pārstrādes iekārtā un izvadot („izvade”), 
un/vai ievietojot (“ievestie daudzumi”) 
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reģenerācijas vai otrreizējas pārstrādes 
iekārtā.

reģenerācijas vai otrreizējas pārstrādes 
iekārtā.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 194
Linda McAvan

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Lai šajās tehnoloģijās būtu iespējamas 
inovācijas, 11. pantā un 1.A pielikumā 
minētās iekārtu kategorijas ik pēc trim 
gadiem jāpārskata un jāatjaunina, 
izmantojot deleģētos aktus atbilstoši 18.a, 
18.b un 18.c pantam.

Or. en

Pamatojums

EEIA kategorijas jāpārskata un jāatjaunina regulāri. Otrreizējās pārstrādes tehnoloģiju 
sasniegumi varētu izmainīt vajadzīgās savākšanas grupas, lai optimizētu otrreizējo pārstrādi 
un nodrošinātu tīrākas otrreizējās izejvielas. Kategorijas, kas šobrīd noteiktas attiecībā uz 
savākšanas un pārstrādes praksi, varētu tādēļ būt šķērslis inovācijām.
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Grozījums Nr. 195
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ražotāji 
paredz finansējumu vismaz to privāto 
mājsaimniecību EEIA savākšanai, 
apstrādei, reģenerācijai un likvidācijai 
videi nekaitīgā veidā, kuri nogādāti 
saskaņā ar 5. panta 2. punktu izveidotajās 
savākšanas vietās. Dalībvalstis, ja 
vajadzīgs, mudina ražotājus finansēt visas
izmaksas, kas savākšanas vietām rodas 
saistībā ar EEIA no privātām 
mājsaimniecībām.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ražotāji 
paredz finansējumu vismaz to privāto 
mājsaimniecību EEIA savākšanai, 
apstrādei, reģenerācijai un likvidācijai 
videi nekaitīgā veidā, kuri nogādāti 
saskaņā ar 5. panta 2. punktu izveidotajās 
savākšanas vietās. Turklāt dalībvalstis, ja 
vajadzīgs, nodrošina EEIA savākšanas 
uzlabošanai pietiekamus finanšu resursus 
(no mazumtirgotājiem, patērētājiem un 
ražotājiem, bet ne no nodokļu 
maksātājiem) atbilstoši principam „ 
maksā piesārņotājs”, lai nosegtu EEIA 
savākšanas izmaksas no 
mājsaimniecībām, ieskaitot izmaksas par 
savākšanas vietu darbību un par attiecīgo 
informācijas kampaņu, kas veltīta EEIA
pārvaldībai. Šie finanšu resursi ir 
pieejami tikai dalībniekiem, kuriem ir 
juridiskas saistības savākt EEIA. Ja 
izmaksas tiek segtas pilnībā, pašvaldībām 
vai privātajiem uzņēmumiem, kam tiesību 
akti uzliek par pienākumu darboties kā 
savākšanas punktiem, nodod visus no 
ražotājiem vai ražotāju atbildības shēmām 
savāktos EEIA. Individuālu ražotāju 
finansiālai atbildībai nav jāattiecas uz 
EEIA savākšanas no mājsaimniecībām 
un nogādes līdz savākšanas iekārtām 
finansēšanu, kā tas tiek prasīts 12. panta 
2. punktā.

Or. en

Pamatojums

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 
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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.

Grozījums Nr. 196
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ražotāji 
paredz finansējumu vismaz to privāto 
mājsaimniecību EEIA savākšanai, 
apstrādei, reģenerācijai un likvidācijai 
videi nekaitīgā veidā, kuri nogādāti 
saskaņā ar 5. panta 2. punktu izveidotajās 
savākšanas vietās. Dalībvalstis, ja 
vajadzīgs, mudina ražotājus finansēt visas 
izmaksas, kas savākšanas vietām rodas 
saistībā ar EEIA no privātām 
mājsaimniecībām.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ražotāji 
paredz finansējumu vismaz to privāto 
mājsaimniecību EEIA savākšanai, 
apstrādei, reģenerācijai un likvidācijai 
videi nekaitīgā veidā, kuri nogādāti 
saskaņā ar 5. panta 2. punktu izveidotajās 
savākšanas vietās.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz otrreizējo pārstrādi un to, cik efektīvi tiek izmantoti resursi, pastāv ievērojamas 
kvalitātes atšķirības . Atšķirīgie standarti kropļo arī konkurenci, tāpēc jārada līdzvērtīgi 
konkurences apstākļi. Izstrādājamiem standartiem jāatbalsta ekodizaina prasības par 
izstrādājumu nolietošanos, nevis tikai attiecībā uz pašreizējo otrreizējās pārstrādes praksi.
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Grozījums Nr. 197
Judith A. Merkies

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ražotāji 
paredz finansējumu vismaz to privāto 
mājsaimniecību EEIA savākšanai, 
apstrādei, reģenerācijai un likvidācijai 
videi nekaitīgā veidā, kuri nogādāti 
saskaņā ar 5. panta 2. punktu izveidotajās 
savākšanas vietās. Dalībvalstis, ja 
vajadzīgs, mudina ražotājus finansēt visas
izmaksas, kas savākšanas vietām rodas 
saistībā ar EEIA no privātām 
mājsaimniecībām.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ražotāji 
paredz finansējumu vismaz to privāto 
mājsaimniecību EEIA savākšanai, 
apstrādei, reģenerācijai un likvidācijai 
videi nekaitīgā veidā, kuri nogādāti 
saskaņā ar 5. panta 2. punktu izveidotajās 
savākšanas vietās. Turklāt dalībvalstis, ja 
vajadzīgs, nodrošina EEIA savākšanas 
uzlabošanai pietiekamus finanšu resursus 
atbilstoši principam „maksā piesārņotājs” 
(kur piesārņotājs ir mazumtirgotājs, 
patērētājs un ražotājs, bet ne no nodokļu 
maksātājs) jaunu EEI pārdošanas brīdī, 
lai segtu EEIA savākšanas izmaksas no 
mājsaimniecībām, ieskaitot izmaksas par 
savākšanas vietu darbību un par attiecīgo 
informācijas kampaņu, kas veltīta EEIA
pārvaldībai. Šie finanšu resursi ir 
pieejami tikai dalībniekiem, kuriem ir 
juridiskas saistības savākt EEIA. Ja 
izmaksas tiek segtas pilnībā, pašvaldības 
un privātie savākšanas punkti nodod visus 
savāktos EEIA ražotāju atbildības 
shēmām. Individuālu ražotāju finansiālai 
tbildībai nav jāattiecas EEIA savākšanas 
no mājsaimniecībām un to nogādes līdz 
savākšanas iekārtām finansēšanu, kā tas 
tiek prasīts 12. panta 2. punktā.

Or. en

Pamatojums

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 
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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.

Grozījums Nr. 198
Dirk Sterckx, Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ražotāji 
paredz finansējumu vismaz to privāto 
mājsaimniecību EEIA savākšanai, 
apstrādei, reģenerācijai un likvidācijai 
videi nekaitīgā veidā, kuri nogādāti 
saskaņā ar 5. panta 2. punktu izveidotajās 
savākšanas vietās. Dalībvalstis, ja 
vajadzīgs, mudina ražotājus finansēt visas 
izmaksas, kas savākšanas vietām rodas 
saistībā ar EEIA no privātām 
mājsaimniecībām.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ražotāji 
paredz finansējumu vismaz to privāto 
mājsaimniecību EEIA savākšanai, 
apstrādei, reģenerācijai un likvidācijai 
videi nekaitīgā veidā, kuri nogādāti 
saskaņā ar 5. panta 2. punktu izveidotajās 
savākšanas vietās. Dalībvalstis nodrošina, 
ka ražotāji finansē visas izmaksas, kas 
attiecībā uz savākšanu un savākšanas 
vietām rodas saistībā ar EEIA no privātām 
mājsaimniecībām. Dalībvalstis var noteikt 
papildnoteikumus par aprēķināšanas 
metodēm attiecībā uz savākšanas un 
savākšanas vietu izmaksām.

Or. en

Pamatojums

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

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ražotāji 
paredz finansējumu vismaz to privāto 
mājsaimniecību EEIA savākšanai, 
apstrādei, reģenerācijai un likvidācijai 
videi nekaitīgā veidā, kuri nogādāti 
saskaņā ar 5. panta 2. punktu izveidotajās 
savākšanas vietās. Dalībvalstis, ja 
vajadzīgs, mudina ražotājus finansēt visas 
izmaksas, kas savākšanas vietām rodas 
saistībā ar EEIA no privātām 
mājsaimniecībām.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ražotāji 
paredz finansējumu vismaz to privāto 
mājsaimniecību EEIA savākšanai, 
apstrādei, reģenerācijai un likvidācijai 
videi nekaitīgā veidā, kuri nogādāti 
saskaņā ar 5. panta 2. punktu izveidotajās 
savākšanas vietās. Dalībvalstis nodrošina,
ka ražotāji finansē visas izmaksas, kas
attiecībā uz savākšanu un savākšanas 
vietām rodas saistībā ar EEIA no privātām 
mājsaimniecībām. Dalībvalstis var noteikt 
papildnoteikumus par aprēķināšanas 
metodēm attiecībā uz savākšanas un 
savākšanas vietu izmaksām.

Or. en

Grozījums Nr. 200
Chris Davies

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ražotāji 
paredz finansējumu vismaz to privāto 
mājsaimniecību EEIA savākšanai, 
apstrādei, reģenerācijai un likvidācijai 
videi nekaitīgā veidā, kuri nogādāti 
saskaņā ar 5. panta 2. punktu izveidotajās 
savākšanas vietās. Dalībvalstis, ja 
vajadzīgs, mudina ražotājus finansēt visas 
izmaksas, kas savākšanas vietām rodas 
saistībā ar EEIA no privātām 
mājsaimniecībām.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ražotāji 
paredz finansējumu vismaz to privāto 
mājsaimniecību EEIA savākšanai, 
apstrādei, reģenerācijai un likvidācijai 
videi nekaitīgā veidā, kuri bez maksas
nogādāti saskaņā ar 5. panta 2. punktu 
izveidotajās savākšanas vietās.
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Or. en

Grozījums Nr. 201
Theodoros Skylakakis

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka ražotāji paredz 
finansējumu vismaz to privāto 
mājsaimniecību EEIA savākšanai, 
apstrādei, reģenerācijai un likvidācijai 
videi nekaitīgā veidā, kuri nogādāti 
saskaņā ar 5. panta 2. punktu izveidotajās 
savākšanas vietās. Dalībvalstis, ja 
vajadzīgs, mudina ražotājus finansēt visas 
izmaksas, kas savākšanas vietām rodas 
saistībā ar EEIA no privātām 
mājsaimniecībām.

Dalībvalstis nodrošina, ka ražotāji paredz 
finansējumu vismaz to privāto 
mājsaimniecību EEIA savākšanai, 
apstrādei, reģenerācijai un likvidācijai 
videi nekaitīgā veidā, kuri nogādāti 
saskaņā ar 5. panta 2. punktu izveidotajās 
savākšanas vietās. Dalībvalstis nodrošina 
arī, ka sadarbībā ar ieinteresētajām 
personām un ražotājiem pilnībā tiek 
izvērtētas iespējas ieviest atmaksāšanas 
kuponus attiecībā uz iekārtām, kuras 
nelegāli savācot un nosūtot, rodas 
vislielākie zaudējumi. Šo kuponu pievieno 
izstrādājuma iepakojumam, tam ir 
noteikta vērtība naudas izteiksmē, ko 
iekļauj sākotnējā cenā, un to izpērk 
savākšanas vietā. Ar atmaksāšanu 
saistītos izdevumus sedz ražotāji. 

Or. el

Pamatojums

Šā pasākuma noteikšanas mērķis ir, ieviešot attiecīgus savākšanas infrastruktūru, mudināt 
patērētājus atdot atpakaļ izmantotās iekārtas —, šāda sistēma ir izdevīga ražotājiem, jo tā 
palīdz nodrošināt savākšanas mērķu sasniegšanu.

Grozījums Nr. 202
Kathleen Van Brempt, Justas Vincas Paleckis, Vittorio Prodi

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ražotāji 
paredz finansējumu vismaz to privāto 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ražotāji 
paredz finansējumu vismaz to privāto 
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mājsaimniecību EEIA savākšanai, 
apstrādei, reģenerācijai un likvidācijai 
videi nekaitīgā veidā, kuri nogādāti 
saskaņā ar 5. panta 2. punktu izveidotajās 
savākšanas vietās. Dalībvalstis, ja 
vajadzīgs, mudina ražotājus finansēt visas
izmaksas, kas savākšanas vietām rodas 
saistībā ar EEIA no privātām 
mājsaimniecībām.

mājsaimniecību EEIA savākšanai, 
apstrādei, reģenerācijai un likvidācijai 
videi nekaitīgā veidā, kuri nogādāti 
saskaņā ar 5. panta 2. punktu izveidotajās 
savākšanas vietās. Turklāt dalībvalstis, ja 
vajadzīgs, nodrošina EEIA savākšanas 
uzlabošanai pietiekamus finanšu resursus 
atbilstoši principam „maksā piesārņotājs” 
(kur piesārņotāji ir mazumtirgotāji, 
patērētāji un ražotāji, bet ne no nodokļu 
maksātāji) jaunu EEI pārdošanas brīdī, 
lai nosegtu EEIA savākšanas izmaksas no 
mājsaimniecībām, ieskaitot izmaksas par 
savākšanas vietu darbību un par attiecīgo 
informācijas kampaņu, kas veltīta EEIA
pārvaldībai. Šie finanšu resursi ir 
pieejami tikai dalībniekiem, kuriem ir 
juridiskas saistības savākt EEIA.
Ja izmaksas tiek nosegtas pilnībā, 
pašvaldības un privātie savākšanas punkti 
nodod visus savāktos EEIA ražotāju 
atbildības shēmām.
Individuālu ražotāju finansiālai atbildībai 
nav jāattiecas uz EEIA savākšanas no 
mājsaimniecībām un nogādes līdz 
savākšanas iekārtām finansēšanu, kā tas 
ir noteikts 12. panta 2. punktā.
Dalībvalstis var noteikt papildnoteikumus 
par aprēķināšanas metodēm attiecībā uz 
savākšanas un savākšanas vietu 
izmaksām.

Or. en

Pamatojums

Savākšanas apjoma palielināšanai svarīgi, ka pašvaldības vai jebkuri citi dalībnieki, kam 
tiesību akti prasa darboties kā savākšanas punktam, rīko informācijas kampaņas, organizē 
atkritumu savākšanas pie mājas un citus potenciālus pasākumus, lai savāktu pēc iespējas 
vairāk. Izmaksas, kas rodas saistībā ar šīm darbībām, jāsedz atbilstoši principam, ka maksā 
piesārņotājs, kur piesārņotāji ir ražotāji, mazumtirgotāji un patērētāji (bet ne nodokļu 
maksātāji). Dalībvalstīm jāļauj rīkoties elastīgi, lai iestatītu izvēlēto sistēmu šīm darbībām 
paredzēto finanšu resursu palielināšanai.
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Grozījums Nr. 203
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ražotāji 
paredz finansējumu vismaz to privāto 
mājsaimniecību EEIA savākšanai, 
apstrādei, reģenerācijai un likvidācijai 
videi nekaitīgā veidā, kuri nogādāti 
saskaņā ar 5. panta 2. punktu izveidotajās 
savākšanas vietās. Dalībvalstis, ja 
vajadzīgs, mudina ražotājus finansēt visas
izmaksas, kas savākšanas vietām rodas 
saistībā ar EEIA no privātām 
mājsaimniecībām.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ražotāji 
paredz finansējumu vismaz to privāto 
mājsaimniecību EEIA savākšanai, 
apstrādei, reģenerācijai un likvidācijai 
videi nekaitīgā veidā, kuri nogādāti 
saskaņā ar 5. panta 2. punktu izveidotajās 
savākšanas vietās. Dalībvalstis, ja tas
vajadzīgs, lai palielinātu EEIA savākšanu 
no mājsaimniecībām, nodrošina EEIA 
savākšanas uzlabošanai pietiekamus 
finanšu resursus atbilstoši principam 
„maksā piesārņotājs” (kur piesārņotājs ir 
mazumtirgotājs, patērētājs un ražotājs, bet 
ne no nodokļu maksātājs) jaunu EEI 
pārdošanas brīdī, lai nosegtu EEIA 
savākšanas izmaksas no 
mājsaimniecībām, ieskaitot izmaksas par 
savākšanas vietu darbību un par attiecīgo 
informācijas kampaņu, kas veltīta EEIA
pārvaldībai. Šie finanšu resursi ir 
pieejami tikai dalībniekiem, kuriem ir 
juridiskas saistības savākt EEIA.
Ja izmaksas tiek segtas pilnībā, 
pašvaldībām vai privātajiem savācējiem, 
kam tiesību akti uzliek par pienākumu 
darboties kā savākšanas punktiem, nodod 
visus savāktos EEIA ražotājiem vai 
ražotāju atbildības shēmām.
Individuālai ražotāju finansiālai 
atbildībai nav jāattiecas uz EEIA 
savākšanas no mājsaimniecībām 
finansēšanu, kā tas tiek prasīts 12. panta 
2. punktā.

Or. en

Pamatojums

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 
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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.

Grozījums Nr. 204
Chris Davies

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saistībā ar tiem izstrādājumiem, kas 
tirgū laisti pēc 2005. gada 13. augusta, 
katrs ražotājs atbild par 1. punktā minētā 
procesa finansēšanu attiecībā uz paša 
ražoto izstrādājumu atkritumiem. Ražotājs 
izvēlas, vai šīs saistības pildīt individuāli 
vai pievienojoties kopsistēmai.

2. Saistībā ar tiem izstrādājumiem, kas 
tirgū laisti pēc 2005. gada 13. augusta, 
katrs ražotājs atbild par 1. punktā minētā 
procesa finansēšanu attiecībā uz paša 
ražoto izstrādājumu atkritumiem.  Ražotājs 
izvēlas, vai šīs saistības pildīt individuāli 
vai pievienojoties kopsistēmai. Ražotājam 
jābūt spējīgam pildīt savas saistības, 
izmantojot vienu metodi vai šo metožu 
kombināciju.

Or. en

Pamatojums

Ražotājiem jābūt maksimālai elastībai attiecībā uz līdzekļiem savu EEIA drošībai.
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Grozījums Nr. 205
Corinne Lepage

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saistībā ar tiem izstrādājumiem, kas 
tirgū laisti pēc 2005. gada 13. augusta, 
katrs ražotājs atbild par 1. punktā minētā 
procesa finansēšanu attiecībā uz paša 
ražoto izstrādājumu atkritumiem. Ražotājs 
izvēlas, vai šīs saistības pildīt individuāli 
vai pievienojoties kopsistēmai.

2. Saistībā ar tiem izstrādājumiem, kas 
tirgū laisti pēc 2005. gada 13. augusta, 
katrs ražotājs atbild par 1. punktā minētā 
procesa finansēšanu attiecībā uz paša 
ražoto izstrādājumu atkritumiem. Ražotājs 
izvēlas, vai šīs saistības pildīt individuāli 
vai pievienojoties kopsistēmai. Kolektīvās 
shēmas ievieš diferencētas maksas 
ražotājiem, pamatojoties uz to, cik viegli 
veikt otrreizējo pārstrādi izstrādājumiem 
un stratēģiskajiem materiāliem, ko tie 
satur.

Or. en

Pamatojums

Ražotāji ir vienīgie, kuri var ietekmēt konstruēšanas procesu. Jāstimulē ražotāji izstrādāt 
konstrukcijas, kas veicinātu, ka viņu izstrādājumiem ir viegli veikt otrreizējo pārstrādi.
Diferencētu maksu struktūras kolektīvajās shēmās ļautu atalgot ražotājus, pamatojoties uz to, 
cik viegli viņu izstrādājumiem veikt otrreizējo pārstrādi.

Grozījums Nr. 206
Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – 2.a un 2.c daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tādu ražotaju saistības, kuri piedalās 
kolektīvā shēmā, ir uzskatāmas par 
izpildītām brīdī, kad izstrādājumus laiž 
tirgū un kad shēmā ir iemaksāta ikgadējā 
summa proporcionāli viņu attiecīgajai 
ikgadējai to izmaksu tirgus daļai, kas 
radušās saistībā ar šo shēmu, 
pamatojoties uz 1.B pielikumā definēto 
iekārtu veidu.
Pēc minētā maksājuma iemaksas 
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kolektīvā shēmā viņu saistības finansēt 
operācijas, kas minētas 1. punktā, tiek 
pārnestas uz kolektīvo shēmu.
To ražotaju, kuri piedalās akreditētā 
individuālā shēmā, saistības ir izpildītas 
ar 1. punktā minēto operāciju 
finansēšanu un organizēšanu tikai viņu 
atsevišķiem izstrādājumiem, kas marķēti, 
kā norādīts 15. pantā. Ražotājs, kurš 
izpilda savas saistības, izveidojot šādu 
individuālu shēmu, brīdī, kad viņa 
izstrādājums tiek laists tirgū, papildus 
1. punktā minēto operāciju finansēšanai 
un organizēšanai tekošā gada laikā 
nodrošina pietiekamu finansējumu 
bloķētā bankas kontā, garantējot 
turpmākās 1. punktā minētās operācijas 
visiem izstrādājumiem, ko ražotājs laidis 
tirgū, bet kuri nav savākti. Bloķētajam 
bankas kontam ir viens trešās puses 
saņēmējs, akreditēta savākšanas shēma, 
kurai pienākums nodrošināt 1. punktā 
minētās operācijas gadījumā, ja iepriekš 
minēto ražotāju atzīst par 
maksātnespējīgu, bankrotējušu v. tml., vai 
arī gadījumā, ja izstrādājumu izņem no 
tirgus.

Or. en

Grozījums Nr. 207
Esther de Lange

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis nodrošina, ka ražotāji vai 
trešās puses, kas darbojas viņu vārdā, 
reizi gadā ziņo par savākšanas sistēmu, 
apstrādes un likvidēšanas finansējumu un 
izmaksām, kā arī par to efektivitāti.

Or. en
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Grozījums Nr. 208
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Papildus 12. panta 1. punktā 
noteiktajai individuālā ražotāja atbildībai 
un nolūkā uzlabot savākšanas rādītājus, 
dalībvalstis saskaņā ar principu „maksā 
piesārņotājs” nodrošina pietiekamu 
finansējumu. Finansējumu nodrošina ar 
iekārtas pārdošanas datumu pašvaldībām 
vai citiem uzņēmumiem, kuriem ir 
pienākums savākt EEIA, tādējādi 
garanetējot iespējas EEIA savākt no 
privātiem patērētājiem, tos pieņemt un 
savākt savākšanas punktos un finansējot 
informācijas kampaņas. Dalībvalstis 
stingri īsteno pārredzamu informācijas 
politiku; tās publicē EEIA sīki izstrādātu 
informāciju par savākšanas izmaksām un 
metodēm.

Or. de

Pamatojums

Daudzu savākšanas pasākumu veikšana un daudzie savākšanas uzņēmumi nodrošina pēc 
iespējas lielāku savākšanas rādītāju. Tā kā dalībvalstīm ir jāpublicē sīki izstrādāta 
informācija par savākšanas izmaksām un metodēm, visām iesaistītajām personām būs 
obligāti jādara zināmi savi rezultāti. 
„Maksā piesārņotājs” princips attiecas uz ražotājiem, mazumtirgotājiem un patērētājiem. Ar 
tā palīdzību nodrošina to, ka nodokļu maksātājam nav „jāapmaksā rēķins”. Tajā pašā laikā 
dalībvalstīm ir tiesības izveidot savākšanas sistēmas pēc saviem ieskatiem. 

Grozījums Nr. 209
Dirk Sterckx, Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis nodrošina, ka ražotāji vai 
trešās puses, kas darbojas viņu vārdā, 
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reizi divos gados ziņo par savākšanas 
sistēmu, apstrādes un likvidācijas 
finansējumu un izmaksām. Lai 
nodrošinātu ziņošanas sistēmas pienācīgu 
darbību, var tikt ieviesti papildnoteikumi 
par ziņojuma formātu, izmantojot 
deleģētos aktus atbilstoši 18.a, 18.b un 
18.c pantam.

Or. en

Pamatojums

Lai apkopotu informāciju un varētu novērtēt EEIA savākšanas procesu, dalībvalstīm jāziņo 
par savākšanas, pārstrādes un likvidācijas sistēmas finansējumu un izmaksām. Tā kā mēs 
nevēlamies radīt lieku administratīvu darbu, iesakām ziņot reizi divos gados.

Grozījums Nr. 210
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a. Dalībvalstis var atbrīvot no 12.  un 
16. pantā noteiktā pienākuma mazos 
ražotājus, kas, ņemot vērā valsts tirgus 
apjomu, tajā laiž mazu skaitu EEA radošu 
preču, ja vien šāds atbrīvojums nemazina 
atpakaļpieņemšanas, savākšanas vai 
otrreizējās pārstrādes sistēmu efektivitāti.

Or. de

Pamatojums

Maziem un vidējiem uzņēmumiem noteiktās prasības attiecībā uz pienākumu reģistrēt, 
informēt un ziņot, kā arī finansēt EEIA savākšanu, apstrādi un otrreizējo pārstrādi un 
likvidāciju rada ievērojamas izmaksas. Tāpēc ir jānosaka mazajiem ražotājiem paredzēti 
izņēmumi, un šos izņēmumus piemēro katrā atsevišķā gadījumā. 
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Grozījums Nr. 211
Chris Davies

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis prasa, lai ražotāji vai 
trešās puses, kas darbojas viņu vārdā, 
reizi gadā publicē ziņojumu par 
savākšanas, apstrādes un likvidācijas 
sistēmu finansējumu un izmaksām.

Or. en

Pamatojums

Pārredzamība šajā gadījumā ļaus dalībvalstīm nodrošināt attiecīgu izmaksu apzināšanu un 
veikšanu, kā arī veicinās vērtīgākās paraugprakses ieviešanu.

Grozījums Nr. 212
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ražotājiem, 
pārdodot jaunus izstrādājumus pircējiem, 
ir atļauts norādīt izmaksas par savākšanu, 
apstrādi un likvidēšanu videi nekaitīgā 
veidā. Minētās izmaksas nepārsniedz 
faktiskās izmaksas.

1. Ja dalībvalstis ir noteikušas ražotājiem 
iespēju jauna iztrādājuma iegādes brīdī 
informēt pircējus par savākšanas, 
apstrādes un likvidēšanas videi nekaitīgā 
veidā izmaksām, tās nodrošina, ka ražotāji 
iespēju izmnnto pastāvīgi. Minētās 
izmaksas nepārsniedz faktiskās izmaksas.

Or. fr

Pamatojums

Elektrisku un elektronisku iekārtu izmantotājiem ir jāspēj noteikt, kurš no savākšanas 
punktiem ir visērtākais. Tā kā pastāv vairākas atsevišķas savākšanas sistēmas, izmantotājiem 
varētu būt grūti atrast kādu savākšanas punktu, un tas var traucēt viņiem nodot atpakaļ 
reģenerācijai paredzētos EEIA. Ir jārada sistēma, ar kuras palīdzību informāciju koordinē un 
mudina izmantotājus noskaidrot pieejamos savākšanas punktus.
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Grozījums Nr. 213
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Åsa Westlund, Corinne 
Lepage

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ražotājiem, 
pārdodot jaunus izstrādājumus pircējiem,
ir atļauts norādīt izmaksas par savākšanu, 
apstrādi un likvidēšanu videi nekaitīgā 
veidā. Minētās izmaksas nepārsniedz 
faktiskās izmaksas.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ražotājiem
jaunu izstrādājumu pārdošanas punktā ir 
atļauts norādīt pircējiem attiecīgo aprites 
ciklu un vides informāciju par attiecīgā 
izstrādājuma nekaitīgu savākšanu, 
apstrādi un likvidēšanu kopā ar minimālu 
informāciju par ķīmisko saturu un 
toksicitāti, labošanu un otrreizējas 
pārstrādi. Šajā vides informācijā varētu 
tikt iekļautas arī izmaksas saistībā ar 
attiecīgā instrādājuma nolietojumu. Ne 
dalībvalstis, ne ražotāji nedrīkst ieviest 
obligātu vai fiksētu maksu, ko piemēro 
veselam izstrādājumu klāstam vai veselai 
izstrādājumu kategorijai. 

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm, ja tas ir vajadzīgs, jāļauj ražotajiem sniegt patērētājiem informāciju, kas var 
viņiem palīdzēt izdarīt ilgtspējīgu izvēli starp līdzīgiem izstrādājumiem. Nevajadzētu atļaut 
fiksētas maksas par veseliem izstrādājumu klāstiem vai kategorijām, jo šādas maksas 
neatspoguļo atšķirības starp izstrādājumiem attiecībā uz vides raksturlielumiem, labošanu vai 
otrreizējo pārstrādi, kā arī reālām nolietoto izstrādājumu izmaksām.

Grozījums Nr. 214
Chris Davies

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ražotājiem, 
pārdodot jaunus izstrādājumus pircējiem, ir 
atļauts norādīt izmaksas par savākšanu, 
apstrādi un likvidēšanu videi nekaitīgā 

1. Dalībvalstis atļauj ražotājiem, pārdodot 
jaunus izstrādājumus pircējiem, brīvprātīgi
norādīt izmaksas par savākšanu, apstrādi 
un likvidēšanu videi nekaitīgā veidā.
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veidā. Minētās izmaksas nepārsniedz 
faktiskās izmaksas.

Minētās izmaksas nepārsniedz faktiskās 
izmaksas.

Or. en

Grozījums Nr. 215
Michail Tremopoulos

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ražotājiem, 
pārdodot jaunus izstrādājumus pircējiem, ir 
atļauts norādīt izmaksas par savākšanu, 
apstrādi un likvidēšanu videi nekaitīgā 
veidā. Minētās izmaksas nepārsniedz 
faktiskās izmaksas.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ražotājiem, 
pārdodot jaunus izstrādājumus pircējiem, ir 
atļauts norādīt informāciju par bīstamu 
ķīmisko vielu saturu, par savākšanu, 
apstrādi un likvidēšanu videi nekaitīgā 
veidā, kā arī attiecīgā izstrādājuma 
labošanu un otrreizējo pārstrādi. Šajā 
informācijā var būt iekļautas izmaksas 
saistībā ar attiecīgā izstrādājuma apstrādi.
Minētās izmaksas nepārsniedz faktiskās 
izmaksas.

Or. en

Pamatojums

Ražotājiem jāuzliek par pienākumu sniegt attiecīgo informāciju, tostarp [ar bīstamo vielu 
saturu un labošanu un otrreizējo pārstrādi. Lai stimulētu ar EEIA savākšanu un apstrādāšanu 
saistīto izmaksu samazināšanu, šīs izmaksas jāiekļauj izstrādājuma cenā. Vienotā likme 
neatspoguļo ne izstrādājuma faktiskās izmaksas kalpošanas laika beigās, ne izstrādājuma 
ietekmi uz vidi.

Grozījums Nr. 216
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ražotājiem, 1. Dalībvalstis nodrošina, ka ražotājiem, 
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pārdodot jaunus izstrādājumus pircējiem, ir 
atļauts norādīt izmaksas par savākšanu, 
apstrādi un likvidēšanu videi nekaitīgā 
veidā. Minētās izmaksas nepārsniedz 
faktiskās izmaksas.

pārdodot jaunus izstrādājumus pircējiem, ir 
atļauts norādīt izmaksas par savākšanu, 
apstrādi un likvidēšanu videi nekaitīgā 
veidā. Minētās izmaksas nepārsniedz 
faktiskās izmaksas, un tās ir atbilstošas 
ietekmei uz vidi, kāda ir nolietotam 
izstrādājumam.

Or. fr

Pamatojums

Šis priekšlikums būtu jāizstrādā rūpīgāk. Papildus visam citām izmaksās ir jāatspoguļojas arī 
nolietoto iekārtu ietekmei uz vidi, un šāds risinājums veicina remontējama, atkārtoti 
izmantojama un otrreiz pārstrādājamas iekārtas ekodizaina izplatību.

Grozījums Nr. 217
Peter Liese, Theodoros Skylakakis, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Lai veicinātu lietotāja informētību 
dalībvalstis nodrošina, ka izplatītāji, 
izņemot MVU, izveido attiecīgas 
savākšanas un informēšanas shēmas par 
ļoti maza apjoma atkritumiem. Šādas 
savākšanas shēmas:
a) veicina, ka tiešais lietotājs izmet šo 
atkritumu veidu pieejamā un redzamā 
savākšanas punktā mazumtirgotāja 
veikalā;
b) prasa mazumtirgotājiem, kuri piegādā 
ļoti maza apjoma EEI, paņemt bez maksas 
atpakaļ ļoti maza apjoma EEI atkritumus, 
c) neparedz maksu tiešajiem lietotājiem, 
kad viņi izmet šos atkritumus, nedz arī 
uzliek par pienākumu pirkt jaunu šāda 
veida izstrādājumu;

Or. en

Pamatojums

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 
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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.

Grozījums Nr. 218
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – b apakspunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pieejamām atpakaļnodošanas un 
savākšanas sistēmām;

(b) pieejamām atpakaļnodošanas un 
savākšanas sistēmām, veicinot tās 
informācijas koordināciju, ar kuru 
neatkarīgi no savākšanas punktus 
izveidojušamiem ražotājiem visus šos 
punktus var identificēt.

Or. fr

Pamatojums

Elektrisku un elektronisku iekārtu izmantotājiem ir jāspēj noteikt, kurš no savākšanas 
punktiem ir visērtākais. Tā kā pastāv vairākas atsevišķas savākšanas sistēmas, izmantotājiem 
varētu būt grūti atrast kādu savākšanas punktu, un tas var traucēt viņiem reģenerācijas 
nolūkā nodot EEIA atpakaļ. Ir jārada sistēma, ar kuras palīdzību informāciju koordinē un 
mudina izmantotājus noskaidrot pieejamos savākšanas punktus.

Grozījums Nr. 219
Julie Girling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis nodrošina, ka 14. panta 
2. punktā minētā informācija tiek 
pasniegta redzamā veidā ar skaidru 
norādi uz izstrādājuma, atsevišķā, 
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izstrādājumam pievienotā lietošanas 
pamācībā vai informācijas punktā, kurā 
patērētājs var vērsties iepirkšanās vietā

Or. en

Pamatojums

Attiecīgajai informācijai par patērētāju pienākumiem un tiesībām jābūt pieejamai 
patērētājiem visredzamākajā un atraktīvākajā veidā. Labāka informācijas kampaņa par EEIA 
un otrreizējo pārstrādi varētu veicināt augstākus savākšanas apjomus.

Grozījums Nr. 220
Judith A. Merkies

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis var pieprasīt, lai visu vai 
daļu no 2. līdz 4. punktā prasītās 
informācijas ražotāji un/vai izplatītāji 
sniegtu, piemēram, lietošanas instrukcijā 
vai tirdzniecības punktā.

5. Dalībvalstis var pieprasīt, lai visu vai 
daļu no 2. līdz 4. punktā prasītās 
informācijas ražotāji un/vai izplatītāji 
sniegtu, piemēram, lietošanas instrukcijā 
vai tirdzniecības punktā, piemēram, 
sabiedriskas informācijas kampaņas 
veidā.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums sniedz paskaidrojošu piemēru, kā ražotāji var izplatīt šo informāciju, kā tas ir 
izdarīts dažās dalībvalstīs.

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

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai sekmētu sagatavošanos EEIA
atkārtotai izmantošanai un pareizai 
apstrādei, nekaitējot videi, tai skaitā
apkopei, modernizācijai, renovācijai un 

1. Lai sekmētu EEIA izmantošanu un 
pareizu apstrādi, nekaitējot videi, tai skaitā
apkopi, modernizāciju, atkārtotu 
izmantošanu, sagatavošanu atkārtotai 



AM\809098LV.doc 35/76 PE439.905v01-00

LV

otrreizējai pārstrādei, dalībvalstis ievieš 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
ražotāji sniedz informāciju par katru jauna 
tipa tirgū laistu EEI atkārtotu izmantošanu 
un apstrādi gada laikā pēc iekārtas laišanas 
tirgū. Ciktāl tas ir vajadzīgs atkārtotas 
izmantošanas centriem un apstrādes un 
otrreizējas pārstrādes iekārtām, lai 
nodrošinātu atbilstību šai direktīvai, šajā 
informācijā norāda dažādas elektrisko un 
elektronisko iekārtu sastāvdaļas un 
materiālus, kā arī bīstamo vielu un 
preparātu atrašanās vietu šajās EEI.
Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāji 
šo informāciju atkārtotas izmantošanas 
centriem, apstrādes un otrreizējas 
pārstrādes iekārtām sniedz vai nu 
rokasgrāmatās, vai arī elektroniskā veidā
(piemēram, CD-ROM, tiešsaistes 
pakalpojumi).

izmantošanai, renovācijai un otrreizējai 
pārstrādei, dalībvalstis ievieš vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka ražotāji 
sniedz bez maksas informāciju par katru 
jauna tipa tirgū laistu EEI atkārtotu 
izmantošanu un apstrādi gada laikā pēc 
iekārtas laišanas tirgū. Ciktāl tas ir 
vajadzīgs atkārtotas izmantošanas centriem 
un apstrādes un otrreizējas pārstrādes 
iekārtām, lai nodrošinātu atbilstību šai 
direktīvai, šajā informācijā norāda dažādas 
elektrisko un elektronisko iekārtu 
sastāvdaļas un materiālus, kā arī bīstamo 
vielu un preparātu atrašanās vietu šajās 
EEI. Elektrisko un elektronisko iekārtu 
ražotāji šo informāciju atkārtotas 
izmantošanas centriem, apstrādes un 
otrreizējas pārstrādes iekārtām sniedz vai 
nu rokasgrāmatās, vai arī elektroniskā 
veidā (piemēram, CD-ROM, tiešsaistes 
pakalpojumi).

Or. en

Pamatojums

Atkārtota izmantošana tiek veicināta kā līdzeklis atkritumu novēršanai un arī kā daļa no videi 
nekaitīgas apstrādes. Abos gadījumos pieprasītā informācija jāsniedz atbilstoši iekārtai.

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

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minēto reģistru izmanto, lai uzraudzītu, vai 
tiek ievērotas finansēšanas saistības 
atbilstīgi 12. un 13. pantam.

Minēto reģistru izmanto, lai uzraudzītu, vai 
tiek ievērotas finansēšanas saistības 
atbilstīgi 12. un 13. pantam. Finanšu 
nodrošinājuma saistības par nolietotiem 
izstrādājumiem aprēķina, lai garantētu 
ražotāja  nolietotā izstrādājuma reālo 
izmaksu internalizāciju, ņemot vērā 
apstrādes un otrreizējās pārstrādes 
standartus, kā noteikts 8. pantā.

Or. en
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Pamatojums

Ja mums ir otrreizējās pārstrādes un apstrādes standarti, tiem ir jābūt kā elementam, ko ņem 
vērā to finanšu nodrošinājumu aprēķiniem, kas ražotājiem jāsniedz, lai nosegtu viņu pašu 
nolietoto izstrādājumu izmaksas, kā tas ir noteikts 12. un 13. pantā. Šie aprēķini jāsavāc ar 
reģistrācijas sistēmu, kas ieviesta dalībvalstu līmenī. Saskaņotas minimālās prasības par 
finanšu garantijām nepieciešamas, lai būtu nozīme finanšu nodrošinājumu atbilstības 
pārbaudei, kā tas tagad ir iespējams, izmantojot reģistru 16. pantā, un kā prasīts saistībā ar 
inspekcijām 20. pantā.

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

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, lai ikviens 
ražotājs to teritorijā varētu reģistrēt valsts 
reģistrā visu attiecīgo informāciju, tostarp 
ziņošanas prasības un maksas, šādā veidā 
informējot par darbībām visās pārējās
dalībvalstīs.

2. Dalībvalstis nodrošina, lai ikviens 
ražotājs to teritorijā varētu reģistrēt valsts 
reģistrā visu attiecīgo informāciju, tostarp 
ziņošanas prasības un maksas, šādā veidā 
informējot par darbībām dalībvalstīs.

Šādi reģistri ir savstarpēji saderīgi minētās 
informācijas apmaiņai, tostarp par 
elektrisko un elektronisko iekārtu 
daudzumiem, kas laisti valsts tirgū, un lai 
pārsūtītu naudu saistībā ar izstrādājumu 
vai EEIA pārsūtīšanu Kopienas robežās.

Šādi reģistri ir savstarpēji saderīgi minētās 
informācijas apmaiņai, tostarp par 
elektrisko un elektronisko iekārtu 
daudzumiem, kas laisti valsts tirgū.

Or. en

Pamatojums

Reģistros netiek risināti finansiāli jautājumi un tos nevar iesaistīt naudas pārvedumos 
saistībā ar izstrādājumu vai EEIA pārsūtīšanu Kopienas robežās. To var izdarīt tikai atsevišķi 
ražotāji vai kolektīvas shēmas, kuras savāc naudu EEIA pārvaldībai no galīgā pircēja.
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Grozījums Nr. 224
Horst Schnellhardt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Izmantojot vienas dalībvalsts reģistru, 
ražotājiem ir atļauts iesniegt pieteikumus 
reģistrācijai visu citu dalībvalstu reģistros.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 225
Andres Perello Rodriguez

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis nodrošina, ka kolektīvās 
shēmas sniedz pierādījumus par saistību 
izpildi pēc ikgadējās iemaksas shēmā, 
brīdī, kad izstrādājumi ir laisti tirgū, 
proporcionāli ražotāja attiecīgajai
ikgadējai to izmaksu tirgus daļai, kas 
radušās saistībā ar šo shēmu, 
pamatojoties uz 1B pielikumā noteikto 
iekārtas tipu.

Or. en
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Grozījums Nr. 226
Andres Perello Rodriguez

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Dalībvalstis nodrošina un sniedz 
informāciju, ka pēc iepriekš minētā 
maksājuma kolektīvā shēmā saistības 
attiecībā uz to operāciju finansēšanu, kas 
minētas 12. panta 1. punktā attiecībā uz 
viņa paša izstrādājumu atkritumiem, tiek 
pārnestas uz kolektīvo shēmu.

Or. en

Grozījums Nr. 227
Andres Perello Rodriguez

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c Dalībvalstis sniedz pierādījumus, ka 
ražotaji, kuri piedalās individuālā 
akreditētā shēmā, ir izpildījuši saistības, 
finansējot un organizējot 12. panta 
1. punktā minētās operācijas tikai 
attiecībā uz viņu izstrādājumiem, kas 
marķēti, kā norādīts 15. pantā.

Or. en



AM\809098LV.doc 39/76 PE439.905v01-00

LV

Grozījums Nr. 228
Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.d Ražotājs, kurš izpilda savas saistības, 
izveidojot šādu individuālu shēmu, sniedz 
pietiekamus pierādījumus par saistību 
izpildi uz brīdi, kad viņa izstrādājums tiek 
laists tirgū, papildus 12. panta 1. punktā 
minēto operāciju finansēšanai un 
organizēšanai tekošā gada laikā, par 
pietiekama finansējuma nodrošināšanu 
bloķētā bankas kontā, garantējot 
turpmākās 12. panta 1. punktā minētās 
operācijas visiem izstrādājumiem, ko 
ražotājs laidis tirgū, bet kuri nav savākti.
Turklāt šī informācija sniedz pierādījumu 
par trešās puses saņēmēja identifikāciju, 
kā minēts 12. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 229
Karl-Heinz Florenz

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Nosaka reģistrēšanas un ziņošanas 
formātu un ziņošanas biežumu. Minētos 
pasākumus, ar ko paredzēts grozīt šīs 
direktīvas nebūtiskos elementus, 
papildinot tos, pieņem saskaņā ar 
regulatīvo kontroles procedūru, kas 
minēta 18. panta 3. punktā.

3. Lai nodrošinātu reģistrācijas, 
informācijas un ziņošanas sistēmas 
pienācīgu darbību, Komisija, izmantojot 
deleģētos aktus atbilstoši 18.a, 18.b un 
18.c pantam, pieņem reģistrēšanas un 
ziņošanas formātu un ziņošanas biežumu.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu vecā, tā sauktā „komitoloģijas procedūra” tiek saskaņota ar jauno 
procedūru atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantam.
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Grozījums Nr. 230
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Lai būtu iespējams īstenot saskaņotu 
pieeju atbilstībai ar finanšu 
nodrošinājumu prasībām, kā noteikts 
12. pantā, Komisija ne vēlāk kā 
(12 mēnešus pēc stāšanās spēkā nosaka 
minimālās prasības un metodoloģiju šo 
nodrošinājumu līmeņa aprēķināšanai, kā 
arī nosaka pamatnostādnes to pārbaudēm 
un revīzijai.
Šim prasībām vismaz jānodrošina, ka:
a) nodrošinājums rada ražotāja 
izstrādājuma reālo nolietota izstrādājuma 
izmaksu internalizāciju, ņemot vērā 
apstrādi un otrreizējās pārstrādes 
standartus,
b) izmaksas saistībā ar ražotāja saistībām 
tagad vai nākotnē neattiecas uz citiem 
dalībniekiem un 
c) nodrošinājums saglabājas nākotnē un 
to var izmantot, lai maksātnespējas 
gadījumā risinātu jautājumu par kāda 
ražotāja neizpildītām saistībām attiecībā 
uz otrreizējo pārstrādi.

Or. en

Pamatojums

Ja mēs tiešām vēlamies ieviest un īstenot individuāla ražotāja atbildību kā svarīgāko nolietota 
izstrādājuma izmaksu internalizācijas sviru un ekodizaina virzītāju, mums būs vajadzīgi 
Komisijas ieviesti kritēriji, lai noteiktu, kā novērtēt finanšu nodrošinājumu līmeni, integrējot 
otrreizējās pārstrādes un apstrādes standartus un nosakot noteikumus, lai tos pārbaudītu.
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Grozījums Nr. 231
Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Reģistrs var darboties ražotāju 
kolektīvas atbildības shēmu ietvaros, 
kuras izveido saskaņā ar 12. panta 
2. punktu.

deleted

Or. de

Pamatojums

Ražotāju kolektīvās atbildības shēmas reģistrs ir strīdīgs jautājums, jo tas nozīmē, ka privāta 
struktūra centralizēti savāc no komerciāliālā viedokļa jūtīgus datus. 

Grozījums Nr. 232
Chris Davies

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis katru gadu apkopo 
informāciju, tai skaitā pamatotus 
vērtējumus, par tirgū laisto elektrisko un 
elektronisko iekārtu daudzumiem un 
kategorijām, kas dalībvalstī, izmantojot 
visdažādākos kanālus, savāktas kā 
atkārtoti izmantotās, otrreizēji 
pārstrādātās un reģenerētās iekārtas, kā arī 
par dalīti savākto EEIA izvešanu, ņemot 
vērā to svaru.

5. Dalībvalstis katru gadu apkopo 
informāciju, tai skaitā pamatotus 
vērtējumus, par to tirgū pieejamo
elektrisko un elektronisko iekārtu 
daudzumiem un kategorijām un EEIA, ko 
dalībvalstīs, izmantojot visdažādākos 
kanālus, savākuši ražotāji, ražotāju 
nolīgtās trešās personas vai jebkuri citi
EEIA dalībnieki kā atkārtoti izmantotās, 
otrreizēji pārstrādātās un reģenerētās 
iekārtas, kā arī par dalīti savākto EEIA 
izvešanu, kas, ņemot vērā to svaru, 
pārvesti vai saņemti no citas dalībvalsts.

Or. en

Pamatojums

Jāidentificē visi EEI iesaistītie uzņēmēji, lai ierobežotu nelegālus atkritumu sūtījumus.
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Grozījums Nr. 233
Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums
16.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16.a pants

Minimālās prasības individuālajām un 
kolektīvajām shēmām

Dalībvalstis nodrošina, ka kolektīvās un 
attiecīgi individuālās shēmas, kas 
izveidotas ar šo direktīvu, spēj:
a) Uzrādīt

i. ilgtspējīgu finansējumu, lai nodrošinātu 
finanses EEIA savākšanai, apstrādei, 
reģenerācijai un videi nekaitīgai 
likvidācijai brīdī, kad EEI tiek laistas 
tirgū atbilstoši 12. panta 2. punktam;
ii. pasākumus savākšanas un apstrādes 
mērķu izpildei, tostarp
1. pilnu ģeogrāfisku pārklājumu 
savākšanai;

2. informācijas un saziņas plānošanu;

b) Apstiprināt atbilstību ar visiem 
piemērojamiem noteikumiem un normām, 
tostarp

i. pasākumiem, lai nodrošinātu slepenu 
datu konfidencialitāti;

ii. pasākumiem, lai nodrošinātu brīvu 
C&R tirgu ;

iii. nodrošinājuma apliecinājums 
atbilstoši 12. panta 2. punktam.

Or. en
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Grozījums Nr. 234
Chris Davies

Direktīvas priekšlikums
16.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16.a pants

Uzņēmēju identifikācija

Dalībvalstis ievieš sistēmas, lai 
nodrošinātu tādas informācijas iegūšanu, 
kas ļautu pārvaldes iestādēm, ražotājiem 
un izplatītājiem identificēt:
a) jebkuru uzņēmēju, kas tiem piegādājis 
EEI;
b) jebkuru uzņēmēju, kuram tie 
piegādājuši EEI.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu iespēju identificēt EEIA avotu, dalībvalstīm jāveic pasākumi spekulatīvu 
izmantotāju ierobežošanai.

Grozījums Nr. 235
Karl-Heinz Florenz

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Var pieņemt grozījumus, ja tie vajadzīgi,
lai zinātnes un tehnikas attīstībai pielāgotu
16. panta 6. punktu un pielikumus. Šos 
pasākumus, kuru mērķis ir grozīt šīs 
direktīvas nebūtiskus elementus, pieņem 
saskaņā ar 18. panta 3. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

Lai noteikumus šajā direktīvā varētu 
pielāgot zinātnes un tehnikas progresam, 
Komisija ar deleģētajiem aktiem atbilstoši 
18.a, 18.b. un 18.c pantam var pielāgot
16. panta 6. punktu un pielikumus.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu vecā, tā sauktā „komitoloģijas procedūra” tiek saskaņota ar jauno 
procedūru atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantam.
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Grozījums Nr. 236
Karl-Heinz Florenz

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. 
punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. 
pantu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu vecā, tā sauktā „komitoloģijas procedūra” tiek saskaņota ar jauno 
procedūru atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantam.

Grozījums Nr. 237
Karl-Heinz Florenz

Direktīvas priekšlikums
18.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18.a pants

Pilnvarošana
1. Komisijai uz nenoteiktu laika periodu 
nosaka pilnvaras pieņemt 7., 8., 10., 16., 
17. un 20. punktā minētos deleģētos aktus.
2. Tiklīdz Komisija pieņem deleģēto aktu, 
tā vienlaikus informē Eiropas Parlamentu 
un Padomi.
3. Pilnvaras atbilstoši 18.b un 18.c panta 
noteikumiem pieņemt deleģētos aktus 
nosaka Komisijai .

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu vecā, tā sauktā „komitoloģijas procedūra” tiek saskaņota ar jauno 
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procedūru atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantam.

Grozījums Nr. 238
Karl-Heinz Florenz

Direktīvas priekšlikums
18.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18. b pants

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

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu vecā, tā sauktā „komitoloģijas procedūra” tiek saskaņota ar jauno 
procedūru atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantam.
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Grozījums Nr. 239
Karl-Heinz Florenz

Direktīvas priekšlikums
18.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18.c pants

Iebildumi pret deleģētajiem aktiem
1. Eiropas Parlaments vai Padome divus 
mēnešu laikā, sākot no tā paziņošanas 
datuma, var izteikt iebildumus attiecībā uz 
deleģēto aktu. Pēc Eiropas Parlamenta 
vai Padomes iniciatīvas šo periodu 
pagarina par diviem mēnešiem.
2. Ja ne Eiropas Parlaments, ne Padome 
ne iebildumus pret deleģēto aktu nav 
izteikusi, to publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī un tas stājas spēkā 
aktā norādītajā dienā.
3. Ja Eiropas Parlaments vai Padome 
iebildumus pret pieņemto deleģēto aktu 
izsaka, tas spēkā nestājas. Iestāde, kas 
izsaka iebildumus pret deleģēto aktu, 
norāda šādu iebildumu iemeslus.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu vecā, tā sauktā „komitoloģijas procedūra” tiek saskaņota ar jauno 
procedūru atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantam.

Grozījums Nr. 240
Corinne Lepage

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minētās inspekcijas aptver vismaz EEIA 
izvešanu ārpus Kopienas saskaņā ar Regulu 

Minētās inspekcijas aptver vismaz EEIA 
izvešanu ārpus Kopienas saskaņā ar 
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par atkritumu sūtījumiem, darbības 
apstrādes iekārtās saskaņā ar Direktīvu 
2008/xx/EK par atkritumiem un šīs 
Direktīvas II pielikumu.

atkritumu pārvadājumu regulu, darbības 
apstrādes iekārtās saskaņā ar Direktīvu 
2008/xx/EK par atkritumiem un šīs 
Direktīvas II pielikumu. Lai būtu 
iespējams īstenot saskaņotu pieeju 
atbilstībai ar finanšu nodrošinājuma 
prasībām, kā noteikts 12. pantā, Komisija 
ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā nosaka minimālās 
prasības un metodoloģiju šo 
nodrošinājumu līmeņa aprēķināšanai, kā 
arī nosaka pamatnostādnes to pārbaudēm 
un revīzijai. Šim prasībām vismaz 
jānodrošina, ka:
a) nodrošinājums ļauj izdarīt ražotāja 
nolietotā izstrādājuma reālo izmaksu 
internalizāciju, ņemot vērā apstrādi un 
otrreizējās pārstrādes standartus,
b) izmaksas saistībā ar ražotāja saistībām 
tagad vai nākotnē neattiecas uz citiem 
dalībniekiem un 
c) nodrošinājums ir pieejams nākotnē un 
to var izmantot, lai maksātnespējas 
gadījumā risinātu jautājumu par kāda 
ražotāja neizpildītām saistībām attiecībā 
uz otrreizējo pārstrādi.

Or. en

Pamatojums

Individuāla ražotāja atbildībai kā būtiskas nolieto izmaksu internalizācijas sviras un 
ekodizaina virzītājas ieviešanai un īstenošanai nāktu par labu Komisijas ieviestie kritēriji, lai 
noteiktu, kā novērtēt finanšu nodrošinājumu līmeni, integrējot otrreizējās pārstrādes un 
apstrādes standartus un nosakot noteikumus, lai tos pārbaudītu.

Grozījums Nr. 241
Andres Perello Rodriguez

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minētās inspekcijas aptver vismaz EEIA 
izvešanu ārpus Kopienas saskaņā ar 
Regulu par atkritumu sūtījumiem, darbības 
apstrādes iekārtās saskaņā ar Direktīvu 
2008/xx/EK par atkritumiem un šīs 

Šīs inspekcijas aptver vismaz
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Direktīvas II pielikumu.
a) EEIA izvešanu ārpus Kopienas 
saskaņā ar atkritumu pārvadājumu regulu
un darbības apstrādes iekārtās saskaņā ar 
Direktīvu 2008/xx/EK par atkritumiem un 
šīs Direktīvas II pielikumu.
b) ražotāju atbilstību viņu finanšu 
saistībām atbilstoši šīs direktīvas 12. un 
13. pantam.
c) individuālo un kolektīvo shēmu 
atbilstību to saistībām atbilstoši šīs 
direktīvas 12. pantam un 16. pantam 
(jaunam pantam).

Or. en

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

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – 2.b daļa (jauna))

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Finanšu nodrošinājumu aprēķina, lai 
panāktu ražotāja izstrādājumu reālo 
nolietojuma izmaksu internalizāciju, kā 
tas ir prasīts 12. panta 2. punktā, ņemot 
vērā apstrādes un otrreizējās pārstrādes 
standartus, kā paredzēts 8. pantā.

Or. en

Pamatojums

Otrreizējās pārstrādes un apstrādes īpašības vēl nav rūpīgi pārbaudītas. Tām tomēr 
vajadzētu ietekmēt finansējumu un nodrošinājumss. Saskaņotas prasības par finanšu 
nodrošinājumiem nepieciešamas, lai būtu nozīme finanšu nodrošinājumu atbilstības 
pārbaudei, kā tas tagad ir iespējams, izmantojot reģistru 16. pantā, un kā prasīts saistībā ar 
inspekcijām 20. pantā. Nolietojuma izmaksu internalizācija padarītu lētāku tāda izstrādājuma 
laišanai tirgū, ko vieglāk sagatavot atkārtotai izmantošanai vai otrreizējai pārstrādei nekā 
izstrādājumu ar augstām nolietojuma izmaksām un resursu zudumiem.
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Grozījums Nr. 243
Karl-Heinz Florenz

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Var pieņemt papildu noteikumus par 
inspekcijām un uzraudzību.

3. Lai nodrošinātu inspekciju un 
uzraudzības pienācīgu darbību, Komisija, 
izmantojot deleģētos aktus atbilstoši 18.a, 
18.b. un 18.c pantam, var pieņemt papildu 
noteikumus par inspekcijām un uzraudzību.

Minētos pasākumus, ar ko paredzēts 
grozīt šīs direktīvas nebūtiskos elementus, 
papildinot tos, pieņem saskaņā ar 
regulatīvo kontroles procedūru, kas 
minēta 18. panta 3. punktā.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu vecā, tā sauktā „komitoloģijas procedūra” tiek saskaņota ar jauno 
procedūru atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantam.

Grozījums Nr. 244
Chris Davies

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis izveido apzināto 
savākšanas un apstrādes iekārtu valsts 
reģistru. Pielaide valsts reģistram, ka 
noteikts šajā pantā, ir tikai tām iekārtām, 
kuru uzņēmumi ievēro prasības 8. panta 
3. punktā. Reģistra saturs ir publiski 
pieejams.

Or. en

Pamatojums

Centrāla reģistra izveide sniedz pārskatu par visu to iekārtu darbību, ar kurām veic 
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savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un otrreizējas pārstrādes operācijas, kā arī dod lielākas 
iespējas uzraudzīt reģenerācijas darbības.

Grozījums Nr. 245
Chris Davies

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Iekārtu uzņēmumi katru gadu iesniedz 
apstiprinājumu par direktīvas prasību 
ievērošanu un ziņo atbilstoši 6. un 
7. punktam, lai saglabātu savu atzītas 
apstrādes iekārtas statusu.

Or. en

Pamatojums

Centrāla reģistra izveide sniedz pārskatu par visu to iekārtu darbību, ar kurām veic 
savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un otrreizējas pārstrādes operācijas, kā arī dod lielākas 
iespējas uzraudzīt reģenerācijas darbības.

Grozījums Nr. 246
Chris Davies

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 3.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.c Savākšanas iekārtu uzņēmumi katru 
gadu sniedz ziņojumus, lai dalībvalstu 
iestādes varētu salīdzināt savākto EEIA 
apjomu ar to EEIA apjomu, kas šobrīd 
pārvests uz reģenerācijas un otrreizējās 
apstrādes iekārtām. EEIA tiek ekskluzīvi 
pārvesti uz atzītām reģenerācijas un 
apstrādes iekārtām.

Or. en
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Pamatojums

Centrāla reģistra izveide sniedz pārskatu par visu to iekārtu darbību, ar kurām veic 
savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un otrreizējas pārstrādes operācijas, kā arī dod lielākas 
iespējas uzraudzīt reģenerācijas darbības.

Grozījums Nr. 247
Chris Davies

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 3.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.d Savākšanas iekārtu uzņēmumi katru 
gadu sniedz ziņojumus, lai dalībvalstu 
iestādes varētu salīdzināt EEIA 
daudzumu, kas paņemts atpakaļ no 
īpašniekiem vai atzītām savākšanas 
iekārtām, ar EEIA daudzumu, ko katru 
gadu reģenerē, kam veic otrreizējo 
pārstrādi vai eksportē atbilstoši 
10. pantam.

Or. en

Pamatojums

Centrāla reģistra izveide sniedz pārskatu par visu to iekārtu darbību, ar kurām veic 
savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un otrreizējas pārstrādes operācijas, kā arī dod lielākas 
iespējas uzraudzīt reģenerācijas darbības.

Grozījums Nr. 248
Chris Davies

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 3.e punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.e Dalībvalstis nodrošina, ka īpašnieki 
nodod ekskluzīvi savus EEIA reģistrētām 
un atzītām savākšanas, reģenerācijas 
un/vai otrreizējās pārstrādes iekārtām.
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Or. en

Pamatojums

Centrāla reģistra izveide sniedz pārskatu par visu to iekārtu darbību, ar kurām veic 
savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un otrreizējas pārstrādes operācijas, kā arī dod lielākas 
iespējas uzraudzīt reģenerācijas darbības.

Grozījums Nr. 249
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu 2., 3., 5., 6., 7., 11., 14., 16., 19., 
20. panta un I pielikuma prasības vēlākais
18 mēnešus pēc dienas, kad šī Direktīva 
publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā
Vēstnesī. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus 
Komisijai minēto noteikumu tekstus, kā arī 
minēto noteikumu un šīs direktīvas 
atbilstības tabulu.

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu 2., 3., 5., 6., 7., 11., 14., 16., 19., 
20. panta un I pielikuma prasības vēlākais
[18 mēnešus pēc dienas, kad šī Direktīva 
publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī] . Dalībvalstis tūlīt dara zināmus 
Komisijai minēto noteikumu tekstus, kā arī 
minēto noteikumu un šīs direktīvas 
atbilstības tabulu. Dalībvalstīs stājas spēkā 
normatīvie un administratīvie akti, lai 
izpildītu prasības šīs direktīvas 12. panta 
2. punktā, ka katrs ražotājs finansē tikai 
operācijas saistībā ar atkritumiem no viņa 
paša izstrādājumiem, kas laisti tirgū pēc 
2005. gada 13. augusta, un ka tiek 
sniegtas attiecīgas finanšu 
nodrošinājumss, kā prasīts direktīvas 
12. panta 2. punktā.

Or. en

Pamatojums

Tā kā saistībā ar finanšu saistību izpildi nav ņemts vērā individuālā ražotāja atbildības 
princips, kā arī nav pilnībā izvērtēti otrreizējās pārstrādes un apstrādes standarti, ar kuriem 
uzlabo nolietoto izstrādājumu  vides rādītājus, svarīgi, lai 8. un 12. panta principi tiktu 
attiecīgi īstenoti valstu tiesību aktos.
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Grozījums Nr. 250
Sabine Wils

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a. Dalībvalstīs [18 mēnešu laikā pēc šīs 
direktīvas publicēšanas Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī] stājas 
spēkā likumi, noteikumi un administratīvi 
akti, kas ir jāpieņem saistībā ar 12. pantu, 
šādi nodrošinot direktīvas 12. panta 
2. punktā minēto finanšu nodrošinājumu.

Or. de

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā nepietiekami ir reglamentēta individuālās ražotāju atbildības (IRA) 
ieviešana. Tāpēc ir svarīgi to pieminēt direktīvas 12. pantā, kurā ir noteikts, ka EEIA 
savākšanu no privātajām mājsaimniecībā finansē ražotāji. IRA mērķis ir, stimulējot ražotājus, 
veicināt ekodizaina izmantošanu. 

Grozījums Nr. 251
Karl-Heinz Florenz

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a. Papildus direktīvas 2. un 7. pantā 
minētajai pārskatīšanai Komisija piecus 
gadu laikā pēc direktīvas spēkā stāšanās 
brīža Eiropas Parlamentam un Komisijai 
iesniedz uz šīs direktīvas piemērošanas 
pieredzi balstītu ziņojumu. Ja vajadzīgs, 
pēc ziņojuma iesniedz direktīvas 
grozījumu priekšlikumus.

Or. de

Pamatojums

Mērķis ir papildus īpašajai piemērošanas jomas un savākšanas rādītāja pārskatīšanai plašāk 
pārskatīt direktīvu un uzraudzīt tās īstenošanu.
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Grozījums Nr. 252
Michail Tremopoulos

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Direktīvu 2002/96/EEK, kurā grozījumi 
izdarīti ar V pielikuma A daļā norādītajām 
direktīvām, atceļ dienu pēc 21. pantā 
minētās dienas, neierobežojot dalībvalstu 
pienākumus, kas saistīti ar V pielikuma 
B daļā norādītajiem termiņiem šīs 
direktīvas transponēšanai valsts tiesību 
aktos un piemērošanai.

1. Direktīvu 2002/96/EEK, kurā grozījumi 
izdarīti ar V pielikuma A daļā norādītajām 
direktīvām, atceļ dienu pēc 21. pantā 
minētās dienas, izņemot 5. panta 
5. punktu, ko atceļ […*], neierobežojot 
dalībvalstu pienākumus, kas saistīti ar 
V pielikuma B daļā norādītajiem termiņiem 
šīs direktīvas transponēšanai valsts tiesību 
aktos un piemērošanai.
* ierakstīt datumu, ar kuru tiek piemērotas jaunās 
saistības attiecībā uz dalītu savākšanu, kā noteikts 
šajā direktīvā

Or. en

Pamatojums

Pašreizējās minimālās saistības dalītai savākšanai ir jāsaglabā līdz jaunu saistību 
piemērošanai. Citādi tiek dalībvalstis, kuras nav iepriekš izpildījušas šīs saistības, tiek 
atbrīvotas no šā pienākuma pildīšanas.

Grozījums Nr. 253
Michail Tremopoulos

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minimālās uzraudzības prasības EEIA
sūtījumiem

Minimālās prasības izlietotu EEI
sūtījumiem

Or. en

Pamatojums

Uzraudzība vajadzīga visu izlietoto EEI sūtījumiem, nevis tikai tiem, par kuriem aizdomas, ka 
tie varētu būt EEIA.
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Grozījums Nr. 254
Christofer Fjellner

Direktīvas priekšlikums
1 pielikums – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) faktūrrēķins un līguma kopija, kas 
apliecina elektrisko un elektronisko iekārtu 
pārdošanu un vai īpašumtiesību nodošanu, 
kurā norādīts, ka šīs iekārtas paredzētas
tiešai atkārtotai izmantošanai un ir pilnībā 
funkcionējošas;

a) faktūrrēķins un līguma kopija, kas 
apliecina elektrisko un elektronisko iekārtu 
pārdošanu un vai īpašumtiesību nodošanu, 
kurā norādīts, ka šīs iekārtas paredzētas 
atkārtotai izmantošanai un ir

–) pilnībā funkcionējošas, 

–) paredzētas remontam,

–) paredzētas renovācijai vai nosūtītas 
kvalitātes nodrošināšanai saistībā ar 
defektu analīzi un pētījumiem, kas 
nepieciešami uzraudzības pasākumiem 
pēc laišanas tirgū.

Or. en

Pamatojums

Zaļas ekonomikas radīšanai nepieciešams veicināt EEI remontēšanu un atkārtotu 
izmantošanu. Tādēļ mums vajadzīga noteikumu sistēma, kas veicina un palīdz izlietotu EEI 
remontu un atkārtotu izmantošanu. Tā galvenā jautājuma daļa attiecībā uz EEIA — izmantot 
atkārtoti, lai atkritumu daudzums būtu minimāls.

Grozījums Nr. 255
Christofer Fjellner

Direktīvas priekšlikums
1 pielikums – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) novērtēšanas vai testēšanas 
dokumentācijas kopija (testēšanas 
sertifikāts, funkcionalitātes 

svītrots
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apstiprinājums) par katru sūtījumā 
iekļauto priekšmetu un protokols, kurā 
iekļauta visa dokumentācijas informācija 
atbilstīgi 2. punktam; 

Or. en

Pamatojums

Zaļas ekonomikas radīšanai nepieciešams veicināt EEI remontēšanu un atkārtotu 
izmantošanu. Tādēļ mums vajadzīga noteikumu sistēma, kas veicina un palīdz izlietotu EEI 
remontu un atkārtotu izmantošanu. Tā galvenā jautājuma daļa attiecībā uz EEIA — izmantot 
atkārtoti, lai atkritumu daudzums būtu minimāls.

Grozījums Nr. 256
Christofer Fjellner

Direktīvas priekšlikums
1 pielikums – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) turētāja deklarācija, kurš organizē 
elektrisko un elektronisko iekārtu 
transportēšanu par to, ka nekādi materiāli 
vai iekārtas, kas ietilpst sūtījumā, nav 
atkritumi, kā definēts Direktīvas 
2008/xx/EK par atkritumiem 3. panta 
1. punktā; un

svītrots

Or. en

Pamatojums

Zaļas ekonomikas radīšanai nepieciešams veicināt EEI remontēšanu un atkārtotu 
izmantošanu. Tādēļ mums vajadzīga noteikumu sistēma, kas veicina un palīdz izlietotu EEI 
remontu un atkārtotu izmantošanu. Tā galvenā jautājuma daļa attiecībā uz EEIA — izmantot 
atkārtoti, lai atkritumu daudzums būtu minimāls.
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Grozījums Nr. 257
Michail Tremopoulos

Direktīvas priekšlikums
1 pielikums – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) pietiekams iepakojums, lai nosūtāmie 
izstrādājumi netiktu bojāti transportēšanas, 
iekraušanas un izkraušanas laikā.

d) pietiekams iepakojums un attiecīgs 
krāvums, lai nosūtāmie izstrādājumi 
netiktu bojāti transportēšanas, iekraušanas 
un izkraušanas laikā.

Or. en

Pamatojums

Izlietotus EEI bieži var atšķirt no EEIA, attiecīgi sakraujot transportēšanas laikā.

Grozījums Nr. 258
Michail Tremopoulos

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 2. punkts – 1. pasākums – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Jātestē funkcionalitāte un jāizvērtē
bīstamas vielas. Veicamie testi ir atkarīgi 
no elektrisko un elektronisko iekārtu veida.
Vairumam elektrisko un elektronisko 
iekārtu pietiek ar galveno funkciju 
funkcionalitātes testēšanu.

a) Tiek testēta funkcionalitāte, un bīstamas 
vielas tiek izvērtētas. Veicamie testi ir 
atkarīgi no elektrisko un elektronisko 
iekārtu veida. Vairumam elektrisko un 
elektronisko iekārtu pietiek ar galveno 
funkciju funkcionalitātes testēšanu.

Or. en

Pamatojums

Šīm prasībām jābūt juridiski saistošām.
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Grozījums Nr. 259
Michail Tremopoulos

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 2. punkts – 1. pasākums – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Novērtēšanas un testēšanas rezultāti
jāreģistrē.

b) Novērtēšanas un testēšanas rezultāti tiek 
reģistrēti.

Or. en

Pamatojums

Šai prasībai jābūt juridiski saistošai.

Grozījums Nr. 260
Michail Tremopoulos

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 2. punkts – 2. pasākums – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Protokols kārtīgi, bet ne nenoņemami
jānostiprina vai nu uz pašas elektriskās vai 
elektroniskās iekārtas (ja tā nav iepakota) 
vai uz iepakojuma tā, lai to būtu iespējams 
izlasīt, neizpakojot iekārtu.

a) Protokols kārtīgi, bet ne nenoņemami
tiek nostiprināts vai nu uz pašas 
elektriskās vai elektroniskās iekārtas (ja tā 
nav iepakota), vai uz iepakojuma tā, lai to 
būtu iespējams izlasīt, neizpakojot iekārtu.

Or. en

Pamatojums

Šai prasībai jābūt juridiski saistošai.

Grozījums Nr. 261
Michail Tremopoulos

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 2. punkts – 2. pasākums – b apakšpunkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- priekšmeta nosaukums (iekārtas 
nosaukums atbilstīgi II pielikumam un 

- priekšmeta nosaukums (iekārtas 
nosaukums atbilstīgi IB pielikumam un 
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kategorijai saskaņā ar Direktīvas 
20xx/xx/EK (RoHS) I pielikumu;

kategorijai saskaņā ar IA pielikumu;

Or. en

Pamatojums

Referenta 39. grozījuma labojuma rezultātā ir pārnesta kļūdaina atsauce, jo ir notikusi 
atsauces nomaiņa no RoHS uz EEIA. Direktīvas darbības joma ir jādod šajā direktīvā, nevis 
RoHS. Šai direktīvai ir paredzēts arī indikatīvs EEI saraksts (IB pielikums), kam jābūt par 
vārda atsauci šīs direktīvas kontekstā, kamēr IA pielikumā ir dotas kategorijas.

Grozījums Nr. 262
Michail Tremopoulos

Direktīvas priekšlikums
I pielikums –3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildus 1. punktā pieprasītajam 
dokumentam, katrai lietotu elektrisko un 
elektronisko iekārtu kravai (piemēram, 
transportēšanas konteiners, kravas 
automobilis) jāpievieno:

Papildus 1. un 2. punktā pieprasītajiem 
dokumentiem, katrai lietotu elektrisko un 
elektronisko iekārtu kravai (piemēram, 
transportēšanas konteiners, kravas 
automobilis) pievieno:

Or. en

Pamatojums

Kravai jāpievieno 1. un 2. punktā (testēšanas protokoli) minētie dokumenti, lai varētu noteikt, 
vai attiecīgā iekārta ir atkārtoti izmantojama vai uzskatāma par atkritumiem.

Grozījums Nr. 263
Michail Tremopoulos

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja trūkst 1. un 3. punktā norādītās 
attiecīgās dokumentācijas un iepakojuma, 
dalībvalstu iestādes uzskata, ka priekšmets 

4. Ja trūkst 1., 2. un 3. punktā norādītās 
attiecīgās dokumentācijas vai 
dokumentācijas par attiecīgu iepakojumu 
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ir bīstami EEIA, un uzskata, ka krava ir 
nelegāls sūtījums. Šādos apstākļos tiks 
informētas attiecīgās kompetentās iestādes 
un ar kravu rīkosies atbilstīgi Atkritumu 
pārvadāšanas regulas 24. un 25. pantam.
Vairumā gadījumu par sūtījumu 
atbildīgajām personām tas par saviem 
līdzekļiem būs jānogādā atpakaļ uz 
nosūtīšanas valsti un pret tām var 
ierosināt kriminālsankcijas. Tajās 
dalībvalstīs, kurās valsts iestādēm ir 
jāpierāda, ka priekšmeti ir EEIA, nevis 
elektriskas un elektroniskas iekārtas, 
attiecīgas dokumentācijas un iepakojuma 
neesamība, iespējams, izraisīs 
ievērojamus atkritumu tālākas 
transportēšanas aizkavējumus, kamēr tiks
veiktas nepieciešamās izmeklēšanas, lai 
noskaidrotu, kas ir sūtāmie priekšmeti.

vai attiecīgu krāvumu, par kuras 
uzrādīšanu ir atbildīgs sūtīšanai 
paredzētās iekārtas īpašnieks, dalībvalstu 
iestādes uzskata, ka priekšmets ir bīstami 
EEIA, un uzskata, ka krava ir nelegāls 
sūtījums. Šādos apstākļos tiks informētas 
attiecīgās kompetentās iestādes un ar kravu 
rīkosies atbilstīgi Atkritumu pārvadāšanas 
regulas 24. un 25. pantam.

Or. en

Pamatojums

Dokumentācijā jābūt iekļautiem visiem trim punktiem. Turklāt ir jāparedz un jānodrošina 
attiecīgs iepakojums un krāvums. Ja kāda no šiem punktiem trūkst, sūtījums tiek uzskatīts par 
atkritumiem.

Paskaidrojums, ka par pierādījumiem ir atbildīgs objekta īpašnieks.

Attiecīgie noteikumi ir doti 24. un 25. pantā.

Grozījums Nr. 264
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
IA pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IA PIELIKUMS

Elektrisko un elektronisko iekārtu 
kategorijas, uz ko attiecas šī direktīva.
1. Liela izmēra mājsaimniecības preces
2. Maza izmēra mājsaimniecības preces
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3. IT un elektrosakaru iekārtas
4. Patērētāju iekārtas
5. Apgaismes iekārtas
6. Elektriskie un elektronikas instrumenti 
(izņemot liela izmēra stacionārus 
ražošanas mehānismus)
7. Rotaļlietas, izklaides un sporta 
aprīkojums
8. Medicīnas ierīces (izņemot visus 
implantētos un inficētos izstrādājumus)
9. Monitoringa un kontroles instrumenti
10. Automātiskie sadalītāji

Or. en

Pamatojums

Lai būtu skaidra direktīvas darbības joma, uz pašreizējo kategoriju sarakstu jāattiecas 
attiecīgiem tiesību aktiem. Neiekļaujot šo sarakstu, darbības joma kļūtu neskaidrāka, nekā tā 
ir patlaban. Viss interpretācijas darbs, kopš Tehniskās pielāgošanas komiteja pieņēmusi 
direktīvu, kļūtu lieks un līdz ar to radītu juridisku nenoteiktību un spekulatīvas izmantošanas 
iespēju.

Grozījums Nr. 265
Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums
IA pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IA PIELIKUMS
Iekārtu kategorijas atbilstoši 11. pantam

1. Dzesēšanas ierīces un radiatori
2. Ekrāni un monitori
3. Lampas un apgaismes iekārtas;
4. Liela izmēra ierīces, izņemot 
dzesēšanas ierīces un radiatorus, ekrānus, 
monitorus, un lampas
„Liela izmēra ierīces” ir ierīces, kas 
pamatā nav kustamas lietas vai kas pēc 
savas būtības nav paredzētas 
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pārvietošanai no vietas, kurā tās ir 
uzstādītas, visu to ekspluatācijas laiku
5. Maza izmēra ierīces, izņemot 
dzesēšanas ierīces un radiatorus, ekrānus, 
monitorus, un lampas
Maza izmēra ierīces ir ierīces, kas pamatā 
ir kustamas lietas un kuras to 
ekspluatācijas laikā ir paredzēts pārvietot. 

Or. es

Pamatojums

Ir atzīnīgi jāvērtē ziņotāja ierosinātā piecu kategoriju sistēma, bet apgaismes iekārtas ir īpaši 
jāmin trešajā kategorijā. 

Grozījums Nr. 266
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
IA pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IA PIELIKUMS

Elektrisko un elektronisko iekārtu 
kategorijas, uz kurām attiecas šī direktīva
1. Dzesēšanas ierīces un radiatori
2. Ekrāni un monitori
3. Lampas
4. Liela izmēra iekārtas, kas nav minētas 
IA pielikuma 1., 2., 3. un 6. punktā. Liela 
izmēra ierīces ir ierīces, kuras viena 
persona nevar pārnēsāt ar rokām.
5. Maza izmēra iekārtas, kas nav minētas 
IA pielikuma 1., 2., 3. un 6. punktā. Maza 
izmēra ierīces ir ierīces, kuras viena 
persona var viegli pārnēsāt ar rokām.
6. Informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju (ICT) ierīces.

Or. de

Pamatojums

Uz piecām kategorijām balstītā pieeja nopietni traucētu ekodizaina attīstībai IKT jomā.
Klasificējot IKT ierīces atsevišķā kategorijā, nodrošina, ka netiek mazināta ekodizaina 
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sasniegumu nozīmība, uz labu laimi ievietojot ekodizaina izstrādājumus vienā kategorijā, 
kurā ir katli un rotaļlietas.  

Grozījums Nr. 267
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Karin 
Kadenbach, Åsa Westlund, Michail Tremopoulos

Direktīvas priekšlikums
IA pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IA PIELIKUMS

  Iekārtu kategorijas atbilstoši 11. pantam
1) Dzesēšanas ierīces un radiatori
2) Atsevišķi ekrāni un monitori
3) Lampas
4) Liela izmēra ierīces, izņemot 
dzesēšanas ierīces un radiatorus, ekrānus 
un monitorus, kā arī lampas. Liela izmēra 
ierīces ir visas ierīces, kas faktiski nav 
pārvietojamas vai ir paredzētas lietošanai 
noteiktā vietā visu lietošanas laiku.
5) Maza izmēra ierīces, izņemot 
dzesēšanas ierīces un radiatorus, ekrānus 
un monitorus, kā arī lampas, IT un 
telekomunikācijas iekārtas. Maza izmēra 
ierīces ir ierīces, kas principā ir 
pārvietojamas un kurām nav jāatrodas 
noteiktā vietā visu lietošanas laiku.
6) Maza izmēra IT un telekomunikāciju 
iekārtas.

Or. en

Pamatojums

Šīs sešas kategorijas atspoguļo pašreizējo atkritumu savākšanas praksi dalībvalstīs, un, 
samazinot kategoriju skaitu, tiks samazināts administratīvais slogs. Ierīču grupējums pēc 
tipiem atspoguļo vides aizsardzības apsvērumus, un tā mērķis ir dažādiem iekārtu tipiem 
maksimāli izmantot atkārtotas izmantošanas, otrreizējās pārstrādes un reģenerācijas 
potenciālu.
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Grozījums Nr. 268
Chris Davies

Direktīvas priekšlikums
IB pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IB PIELIKUMS

  Elektrisko un elektronisko iekārtu 
kategorijas, uz kurām attiecas šī direktīva
1) Dzesēšanas iekārtas
2) Displeju iekārtas
3) Apgaismes iekārtas
4) Lielās iekārtas
5) Mazās iekārtas
6) IKT iekārtas

Or. en

Pamatojums

Atsevišķa IKT kategorija veicinās tādu iekārtu projektēšanu, kurām vieglāk veikt otrreizējo 
pārstrādi.

Grozījums Nr. 269
Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums
IB pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IB PIELIKUMS

Nepilnīgs saraksts ar piemēriem ierīcēm, 
uz kurām attiecas kategorijas 
IA pielikumā
1. Dzesēšanas ierīces un radiatori
- Ledusskapji
- Saldētavas
- Ierīces aukstu izstrādājumu 
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automātiskai izsniegšanai vai pārdošanai
- Gaisa kondicionēšanas ierīces
- Eļļas radiatori un citas siltumapmaiņas 
iekārtas, kurās izmantota siltumpārneses 
vide, bet ne ūdens (piemēram, siltumsūkņi 
un mitruma regulatori)
2. Ekrāni un monitori
- Ekrāni
- Televizori
- Digitālie foto rāmji
- Monitori
- Klēpjdatori
- Klēpjdatori
3. Apgaismes iekārtas
a) Lampas:

 gāzizlādes lampas;
- zemspiediena gāzizlādes lampas: 
dienasgaismas (kompaktlampas, lineāras 
un nelineāras lampas) un citas 
(zemspiediena nātrija, zemspiediena 
dzīvsudraba tvaiku lampas);
- augstas intensitātes gāzizlādes lampas:
augstspiediena nātrija, metālu 
halogenīdu, augstspiediena dzīvsudraba 
tvaiku, ksenona lampas;

 lampas īpašām vajadzībām;
 (O)LED lampas nomaiņai (ar 

standartizmēra kontaktligzdām, 
kas piemērotas lampu nomaiņai);

b) apgaismes iekārtas: iekārtas, kas 
izplata, filtrē vai pārveido gaismu, kas 
izstarota no viena vai vairākiem gaismas 
avotiem, un kurai ir visas nepieciešamās 
daļas gaismas avotu balstīšanai, 
piestiprināšanai un aizsardzībai, bet ne 
paši gaismas avoti, kā arī vajadzības 
gadījumā slēguma palīgierīces kopā ar 
piederumiem to pievienošanai 
elektriskajam tīklam.
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4. Liela izmēra ierīces
- liela izmēra ierīces, ko izmanto cepšanai 
un citai pārtikas pārstrādei (piemēram, 
plītiņas, plītis, krāsnis, mikroviļņu 
krāsnis, stacionāri kafijas automāti);
- tvaika nosūcēji;
- liela izmēra tīrīšanas ierīces (piemēram, 
veļas mašīnas, veļas žāvētāji, trauku 
mazgājamās mašīnas);
- liela izmēra sildierīces (piemēram, lieli 
siltuma ventilatori, elektriskie kamīni, 
marmora un dabīgā akmens apsildes 
ierīces, citas liela izmēra ierīces telpu, 
gultu un sēdekļu apsildīšanai);
- liela izmēra ķermeņa kopšanas ierīces 
(solāriji, saunas, masāžas krēsli);
- liela izmēra IT un telekomunikāciju 
iekārtas (piemēram, lieldatori, serveri, 
stacionāras tīklu iekārtas un ierīces, 
printeri, kopētāji, monētu telefona 
aparāti);
- liela izmēra sporta un izklaides ierīces 
(piemēram, sporta inventārs ar 
elektriskām vai elektroniskām 
sastāvdaļām, spēļu automāti);

- liela izmēra elektriskie un elektroniskie 
rūpnieciskie rīki un mehānismi;
- liela izmēra ierīces elektroenerģijas 
ģenerēšanai vai pārvadei (piemēram, 
ģeneratori, transformatori, nepārtrauktās 
barošanas iekārtas (UPS), pārveidotāji);
- liela izmēra medicīnas iekārtas;
- liela izmēra uzraudzības un kontroles 
instrumenti;
- liela izmēra mērinstrumenti un iekārtas 
(piemēram, svari, stacionāri mehānismi);
- liela izmēra ierīces automātiskai 
izstrādājumu pārdošanai vai izsniegšanai 
un automātiskai vienkāršu pakalpojumu 
veikšanai (piemēram, preču automāti,
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bankomāti, tukšās taras pieņemšanas 
automāti, foto automāti);
5. Maza izmēra ierīces
- maza izmēra ierīces, ko izmanto 
cepšanai un citai pārtikas pārstrādei 
(piemēram, tosteri, plītiņas, elektriskie 
naži, spirāles);
- maza izmēra tīrīšanas ierīces (piemēram, 
putekļu sūcēji, gludekļi u. tml.);
- ventilatori, gaisa atsvaidzinātāji;
- maza izmēra sildierīces (piemēram, 
elektriskās segas);
- pulksteņi, rokas pulksteņi un citi laika 
mērinstrumenti;
- maza izmēra ķermeņa kopšanas ierīces 
(piemēram, skūšanās aparāti, zobu 
birstes, matu žāvētāji, masāžas aparāti);
- maza izmēra IT un telekomunikāciju 
iekārtas (piemēram, personālie datori, 
printeri, kalkulatori, telefoni, mobilie 
telefoni, rūteri, radioierīces, zīdaiņu 
tālruņi, videoprojektori);
- kameras;
- plaša patēriņa elektroniskās ierīces 
(piemēram, radioaparāti, skaņas 
pastiprinātāji, automašīnu radioaparāti, 
DVD atskaņotāji);
- mūzikas instrumenti un mūzikas ierīces 
(piemēram, skaņas pastiprinātāji, 
miksēšanas pultis, austiņas un 
pastiprinātāji, mikrofoni);
- rotaļlietas (piemēram, rotaļu dzelzceļi, 
lidmašīnu modeļi u. tml.);
- maza izmēra sporta inventārs 
(piemēram, velosipēdu, niršanas, 
skriešanas, airēšanas kontroles ierīces 
u. tml.);
- maza izmēra izklaides ierīces (piemēram, 
videospēles, makšķerēšanas un golfa 
piederumi t. tml.);
- elektriskie un elektroniskie rīki, tostarp 
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dārza inventārs (piemēram, urbjmašīnas, 
zāģi, sūkņi, pļaujmašīnas);
- maza izmēra ierīces elektroenerģijas 
ģenerēšanai vai pārvadei (piemēram, 
ģeneratori, akumulatoru lādētāji, 
nepārtrauktās barošanas iekārtas (UPS), 
konvertori);
- maza izmēra medicīnas iekārtas, tostarp 
veterinārmedicīnas iekārtas;
- maza izmēra uzraudzības un kontroles 
instrumenti (piemēram, dūmu detektori, 
siltumregulatori, termostati, kustību 
sensori, novērošanas ierīces un aparāti, 
tālvadības un vadības ierīces);
- maza izmēra mērierīces (piemēram, 
svari, displeji, telemetri, termometri);
- maza izmēra ierīces automātiskai 
izstrādājumu pārdošanai vai izsniegšanai.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums attiecas tikai uz 3. kategoriju.

Grozījums Nr. 270
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
IB pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IB PIELIKUMS

Elektrisko un elektronisko iekārtu 
kategorijas, uz kurām attiecas šī direktīva
1. Dzesēšanas iekārtas
2. Displeju iekārtas
3. Apgaismes iekārtas
4. Lielās iekārtas
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5. Mazās iekārtas
6. IKT iekārtas

Or. en

Pamatojums

Darbības joma, kurā ir piecas kategorijas, ierobežotu IKT ekodizainu un būtu pretrunā ar 
individuāla ražotāja atbildību. Priekšrocības, ko ekodizains dotu IKT iekārtām, tiktu 
samazinātas, sajaucot IKT ar tādiem izstrādājumiem kā tosteri, rotaļlietas un putekļsūcēji.
Lai atbalstītu ekodizainu, svarīgi ieviest atsevišķu kategoriju IKT iekārtām.

Grozījums Nr. 271
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
IB pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IB PIELIKUMS
Nepilnīgs saraksts ar piemēriem ierīcēm, 

uz kurām attiecas kategorijas 
IA pielikumā

1. Dzesēšanas ierīces un radiatori
- ledusskapji
- saldētavas
- ierīces aukstu izstrādājumu 
automātiskai izsniegšanai vai pārdošanai
- gaisa kondicionēšanas ierīces
- eļļas radiatori un citas siltumapmaiņas 
iekārtas, kurās izmantota siltumpārneses 
vide, bet ne ūdens (piemēram, siltumsūkņi 
un mitruma regulatori)
2. Ekrāni un monitori
- ekrāni
- televizori
- digitālie foto rāmji
- monitori
3. lampas
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- taisnās dienasgaismas lampas
- kompaktās dienasgaismas lampas
- augstas intensitātes gāzizlādes lampas, 
tostarp augstspiediena nātrija lampas un 
metālu halogenīdu lampas
- zemspiediena nātrija lampas
- LED lampas
4. Liela izmēra ierīces
- liela izmēra ierīces, ko izmanto cepšanai 
un citai pārtikas pārstrādei (piemēram, 
plītiņas, cepeškrāsnis, plītis, mikroviļņu 
krāsnis, stacionāri kafijas automāti)
- tvaika nosūcēji
- liela izmēra tīrīšanas ierīces (piemēram, 
veļas mašīnas, veļas žāvētāji, trauku 
mazgājamās mašīnas)
liela izmēra sildīšanas ierīces (piemēram, 
lieli siltuma ventilatori, elektriskie kamīni, 
marmora un dabīgā akmens sildīšanas 
ierīces, peldbaseinu apsildīšanas ierīces 
un citas ierīces telpu, gultu un sēdēšanai 
paredzētu mēbeļu apsildīšanai)

- liela izmēra ķermeņa kopšanas ierīces 
(solāriji, saunas, masāžas krēsli);

- liela izmēra sporta un izklaides ierīces 
(piemēram, sporta inventārs ar 
elektriskām vai elektroniskām 
sastāvdaļām, spēļu automāti)
- liela izmēra gaismekļi un citas ierīces 
gaismas izplatīšanai un vadīšanai

- liela izmēra elektriskie un elektroniskie 
rūpnieciskie rīki un mehānismi

- liela izmēra ierīces elektroenerģijas 
ģenerēšanai vai pārvadei (piemēram, 
ģeneratori, transformatori, nepārtrauktās 
barošanas iekārtas (UPS), pārveidotāji)
- liela izmēra medicīnas iekārtas
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- liela izmēra uzraudzības un kontroles 
instrumenti

- liela izmēra mērinstrumenti un iekārtas 
(piemēram, svari, stacionāri mehānismi)

- liela izmēra ierīces automātiskai 
izstrādājumu pārdošanai vai izsniegšanai 
un automātiskai vienkāršu pakalpojumu 
veikšanai (piemēram, preču automāti, 
bankomāti, tukšās taras pieņemšanas 
automāti, foto automāti)
5. Maza izmēra ierīces
- maza izmēra ierīces, ko izmanto 
cepšanai un citai pārtikas pārstrādei 
(piemēram, tosteri, plītiņas, elektriskie 
naži, spirāles)
- maza izmēra tīrīšanas ierīces (piemēram, 
putekļu sūcēji, gludekļi u. tml.)
- ventilatori, gaisa atsvaidzinātāji
- maza izmēra sildierīces (piemēram, 
elektriskās segas)
- pulksteņi, rokas pulksteņi un citi laika 
mērinstrumenti
- maza izmēra ķermeņa kopšanas ierīces 
(piemēram, skūšanās aparāti, zobu 
birstes, matu žāvētāji, masāžas aparāti)
- kameras

- plaša patēriņa elektroniskās ierīces 
(piemēram, radioaparāti, skaņas 
pastiprinātāji, automašīnu radioaparāti, 
DVD atskaņotāji)
mūzikas instrumenti un skaņas ierīces 
(piemēram, skaņas pastiprinātāji, jaudas 
pastiprinātāji, miksēšanas pultis, 
mikrofoni)
- maza izmēra gaismekļi un citas ierīces 
gaismas izplatīšanai un vadīšanai

- rotaļlietas (piemēram, rotaļu dzelzceļi, 
lidmašīnu modeļi u. tml.)
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- maza izmēra sporta inventārs 
(piemēram, velosipēdu, niršanas, 
skriešanas, airēšanas kontroles ierīces 
u. tml.)
- maza izmēra izklaides ierīces (piemēram, 
videospēles, makšķerēšanas un golfa 
piederumi t. tml.)
- elektriskie un elektroniskie rīki, tostarp 
dārza inventārs (piemēram, urbjmašīnas, 
zāģi, sūkņi, pļaujmašīnas)
- maza izmēra ierīces elektroenerģijas 
ģenerēšanai vai pārvadei (piemēram, 
ģeneratori, akumulatoru lādētāji, 
nepārtrauktās barošanas iekārtas (UPS), 
konvertori)
- maza izmēra medicīnas iekārtas, tostarp 
veterinārmedicīnas iekārtas

- maza izmēra uzraudzības un kontroles 
instrumenti (piemēram, dūmu detektori, 
siltumregulatori, termostati, kustību 
sensori, novērošanas ierīces un aparāti, 
tālvadības un vadības ierīces)
- maza izmēra mērierīces (piemēram, 
svari, displeji, telemetri, termometri)

- maza izmēra ierīces automātiskai 
izstrādājumu pārdošanai vai izsniegšanai
6. Informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju (ICT) ierīces.
- klēpjdatori
- piezīmjdatori
- liela izmēra IT un telekomunikāciju 
iekārtas (piemēram, lieldatori, serveri, 
stacionāras tīklu iekārtas un ierīces, 
printeri, kopētāji, monētu telefona 
aparāti)
- maza izmēra IT un telekomunkāciju 
iekārtas (piemēram, personālie datori, 
printeri, kalkulatori, telefoni, mobilie 
telefoni, rūteri, radioierīces, zīdaiņu 
tālruņi, videoprojektori);

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

Direktīvas priekšlikums
IB pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IB PIELIKUMS

  Nepilnīgs saraksts ar piemēriem ierīcēm, 
uz kurām attiecas kategorijas 
IA pielikumā (jaunā)
1. Dzesēšanas ierīces un radiatori
- ledusskapji
- saldētavas
- ierīces aukstu izstrādājumu 
automātiskai izsniegšanai vai pārdošanai
- gaisa kondicionēšanas ierīces
- eļļas radiatori un citas siltumapmaiņas 
iekārtas, kurās izmantota siltumpārneses 
vide, bet ne ūdens (piemēram, siltumsūkņi 
un mitruma regulatori)
2. Atsevišķi ekrāni un monitori
- ekrāni
- televizori
- Digitālie foto rāmji
- monitori
3. lampas
- taisnās dienasgaismas lampas
- kompaktās dienasgaismas lampas
- augstas intensitātes gāzizlādes lampas, 
tostarp augstspiediena nātrija lampas un 
metālu halogenīdu lampas
- zemspiediena nātrija lampas
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- LED lampas
4. Liela izmēra ierīces
- liela izmēra ierīces, ko izmanto cepšanai 
un citai pārtikas pārstrādei (piemēram, 
plītiņas, cepeškrāsnis, plītis, mikroviļņu 
krāsnis, stacionāri kafijas automāti)
- tvaika nosūcēji
- liela izmēra tīrīšanas ierīces (piemēram, 
veļas mašīnas, veļas žāvētāji, trauku 
mazgājamās mašīnas)
- liela izmēra sildierīces (piemēram, lieli 
siltuma ventilatori, elektriskie kamīni, 
marmora un dabīgā akmens apsildes 
ierīces, citas liela izmēra ierīces telpu, 
gultu un sēdekļu apsildīšanai)
- liela izmēra ķermeņa kopšanas ierīces 
(solāriji, saunas, masāžas krēsli)
- liela izmēra IT un telekomunikāciju 
iekārtas (piemēram, lieldatori, serveri, 
stacionāras tīklu iekārtas un ierīces, 
printeri, kopētāji, monētu telefona 
aparāti)
- liela izmēra sporta un izklaides ierīces 
(piemēram, sporta inventārs ar 
elektriskām vai elektroniskām 
sastāvdaļām, spēļu automāti)
- liela izmēra gaismekļi un citas ierīces 
gaismas izplatīšanai un vadīšanai
- liela izmēra elektriskie un elektroniskie 
rūpnieciskie rīki un mehānismi
- liela izmēra ierīces elektroenerģijas 
ģenerēšanai vai pārvadei (piemēram, 
ģeneratori, transformatori, nepārtrauktās 
barošanas iekārtas (UPS), pārveidotāji)
- liela izmēra medicīnas iekārtas
-Liela izmēra uzraudzības un kontroles 
instrumenti
- liela izmēra mērinstrumenti un iekārtas 
(piemēram, svari, stacionāri mehānismi)
- liela izmēra ierīces automātiskai 
izstrādājumu pārdošanai vai izsniegšanai 
un automātiskai vienkāršu pakalpojumu 
veikšanai (piemēram, preču automāti, 
bankomāti, tukšās taras pieņemšanas 
automāti, foto automāti)
5. Maza izmēra ierīces
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- maza izmēra ierīces, ko izmanto 
cepšanai un citai pārtikas pārstrādei 
(piemēram, tosteri, plītiņas, elektriskie 
naži, spirāles)
- maza izmēra tīrīšanas ierīces (piemēram, 
putekļu sūcēji, gludekļi u. tml.)
- ventilatori, gaisa atsvaidzinātāji
- maza izmēra sildierīces (piemēram, 
elektriskās segas)
- pulksteņi, rokas pulksteņi un citi laika 
mērinstrumenti
- maza izmēra ķermeņa kopšanas ierīces 
(piemēram, skūšanās aparāti, zobu 
birstes, matu žāvētāji, masāžas aparāti)
- kameras
- plaša patēriņa elektroniskās ierīces 
(piemēram, radioaparāti, skaņas 
pastiprinātāji, automašīnu radioaparāti, 
DVD atskaņotāji)
- mūzikas instrumenti un mūzikas ierīces 
(piemēram, skaņas pastiprinātāji, 
miksēšanas pultis, austiņas un 
pastiprinātāji, mikrofoni)
- maza izmēra gaismekļi un citas ierīces 
gaismas izplatīšanai un vadīšanai
- rotaļlietas (piemēram, rotaļu dzelzceļi, 
lidmašīnu modeļi u. tml.)
- maza izmēra sporta inventārs 
(piemēram, velosipēdu, niršanas, 
skriešanas, airēšanas kontroles ierīces 
u. tml.)
- maza izmēra izklaides ierīces (piemēram, 
videospēles, makšķerēšanas un golfa 
piederumi t. tml.)
- elektriskie un elektroniskie rīki, tostarp 
dārza inventārs (piemēram, urbjmašīnas, 
zāģi, sūkņi, pļaujmašīnas)
- maza izmēra ierīces elektroenerģijas 
ģenerēšanai vai pārvadei (piemēram, 
ģeneratori, akumulatoru lādētāji, 
nepārtrauktās barošanas iekārtas (UPS), 
konvertori)
- maza izmēra medicīnas iekārtas, tostarp 
veterinārmedicīnas iekārtas
- maza izmēra uzraudzības un kontroles 
instrumenti (piemēram, dūmu detektori,
siltumregulatori, termostati, kustību 
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sensori, novērošanas ierīces un aparāti, 
tālvadības un vadības ierīces)
- maza izmēra mērierīces (piemēram, 
svari, displeji, telemetri, termometri)
- maza izmēra ierīces automātiskai 
izstrādājumu pārdošanai vai izsniegšanai
6. Maza izmēra IT un telekomunikāciju 
iekārtas
- klēpjdatori
- piezīmjdatori
- maza izmēra IT un telekomunikāciju 
iekārtas (piemēram, personālie datori, 
printeri, kalkulatori, telefoni, mobilie 
telefoni, rūteri, radioierīces, zīdaiņu 
tālruņi, videoprojektori).

Or. en

Pamatojums

Nepilnīgs piemēru saraksts ir paredzēts, lai atvieglotu sadalīšanu kategorijās zem sešiem 
virsrakstiem IA pielikumā un padarītu sistēmu saprotamāku. Tas veicinās arī direktīvas 
saskaņotu īstenošanu.

Grozījums Nr. 273
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – 12. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ārējie elektriskie kabeļi, svītrots

Or. de

Pamatojums

Norma II pielikumā par priekšlikumu atsevišķi izņemt un dalīti apstrādāt ārējos elektriskos 
kabeļus nav īstēnojama, nedz arī nav nepieciešama no vēlamā vides aizsardzības līmeņa 
nodrošināšanas viedokļa.


