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Predlog spremembe 172
Oreste Rossi

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Glede vse  OEEO, ločeno zbrane in
poslane v obdelavo v skladu s členi 8, 9 in 
10 ali v pripravo za ponovno uporabo,
države članice zagotovijo, da do 
31. decembra 2011  proizvajalci izpolnijo 
naslednje minimalne  cilje:

1. Glede vse  OEEO, ločeno zbrane in
poslane v obdelavo v skladu s členi 8, 9 in 
10 ali v pripravo za ponovno uporabo,
države članice zagotovijo, da do 
31. decembra 2011  proizvajalci in kateri 
koli drug akter OEEO izpolnijo naslednje 
cilje:

Or. en

Obrazložitev

Da bi preprečili pravno negotovost bi bilo treba področje uporabe direktive OEEO jasno 
opredeliti v sami direktivi brez sklicevanj na nekatere določbe iz RoHS.

Predlog spremembe 173
Chris Davies

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) za OEEO, ki se uvršča v kategoriji 1 in 
10 Priloge I k Direktivi 20xx/xx/ES 
(RoHS) : 

(a) za OEEO, ki se uvršča v kategoriji 1 in 
10 Priloge I k Direktivi 20xx/xx/ES 
(RoHS) : 

– se 85 % predela  in – se 85 % predela  in 
– 80% pripravi za ponovno uporabo in 
reciklira;

– 80 % njihovih komponent, materialov in 
snovi pripravi za ponovno uporabo in 
reciklira;

Or. en



PE439.905v01-00 4/76 AM\809098SL.doc

SL

Obrazložitev

Vseh delov električnih in elektronskih naprav ni mogoče predelati in/ali reciklirati. Cilj bi 
moral biti izražen z odstotkom uresničljivega.

Predlog spremembe 174
Oreste Rossi

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) za OEEO, ki se uvršča v kategoriji 1 in 
10 Priloge I k Direktivi 20xx/xx/ES 
(RoHS) :

(a) za OEEO, ki se uvršča v kategoriji 1 in 
10 Priloge I.A k tej direktivi:

– se 85 % predela  in – se 85 % predela  in

– 80% pripravi za ponovno uporabo in 
reciklira;

– 80 % pripravi za ponovno uporabo in 
reciklira;

Or. en

Obrazložitev

Da bi preprečili pravno negotovost bi bilo treba področje uporabe direktive OEEO jasno 
opredeliti v sami direktivi brez sklicevanj na nekatere določbe iz RoHS.

Predlog spremembe 175
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi, 
Corinne Lepage, Mihailis Tremopulos (Michail Tremopoulos)

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) za OEEO, ki se uvršča v kategoriji 1 in 
10 Priloge I k Direktivi 20xx/xx/ES 
(RoHS) :

(a) za OEEO, ki se uvršča v kategoriji 1 in 
4 Priloge IA:

– se 85 % predela in – se 85 % predela,
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– 80% pripravi za ponovno uporabo in
reciklira;

– 75 % reciklira in

– 5 % pripravi za ponovno uporabo;

Or. en

Obrazložitev

Ponovna uporaba bi morala biti pred recikliranjem in predelavo. Zmogljivosti za ponovno 
uporabo (ocenjenih na 5 do 20 %) ni mogoče maksimirati z vključitvijo ciljev ponovne 
uporabe v skupen cilj ponovne uporabe in recikliranja, saj bodo proizvajalci lahko uresničili 
cilj le z recikliranjem in bi lahko posledično še naprej ignorirali možnosti ponovne uporabe. 
Ker bi bila uvedba posebnega cilja ponovne uporabe nova, se zdi 5 % cilj smiseln.

Predlog spremembe 176
Esther de Lange

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1 – točka a 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) za OEEO, ki se uvršča v kategoriji 1 in 
10 Priloge I k Direktivi 20xx/xx/ES 
(RoHS) :

(a) za OEEO, ki se uvršča v kategoriji 1 in 
10 Priloge I k Direktivi 20xx/xx/ES 
(RoHS) :

– se 85 % predela  in – se 85 % predela  in
– 75 % reciklira in– 80% pripravi za ponovno uporabo in 

reciklira; – 5 % pripravi za ponovno uporabo;

Or. en

Predlog spremembe 177
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi, 
Corinne Lepage, Mihailis Tremopulos (Michail Tremopoulos)

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) za OEEO, ki se uvršča v kategoriji 3 in 
4 Priloge I k Direktivi 20xx/xx/ES 
(RoHS) :

(b) za OEEO, ki se uvršča v kategorijo 2 
Priloge IA:

– se 80% predela in – se 80 % predela,
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– 70% pripravi za ponovno uporabo in 
reciklira;

– 65 % reciklira in

– 5 % pripravi za ponovno uporabo;

Or. en

Obrazložitev

Ponovna uporaba bi morala biti pred recikliranjem in predelavo. Zmogljivosti za ponovno 
uporabo (ocenjenih na 5 do 20 %) ni mogoče maksimirati z vključitvijo ciljev ponovne 
uporabe v skupen cilj ponovne uporabe in recikliranja, saj bodo proizvajalci lahko uresničili 
cilj le z recikliranjem in bi lahko posledično še naprej ignorirali možnosti ponovne uporabe. 
Ker bi bila uvedba posebnega cilja ponovne uporabe nova, se zdi 5 % cilj smiseln.

Predlog spremembe 178
Oreste Rossi

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) za OEEO, ki se uvršča v kategoriji 3 in 
4 Priloge I k Direktivi 20xx/xx/ES 
(RoHS) :

(b) za OEEO, ki se uvršča v kategoriji 3 in 
4 Priloge I.A k tej direktivi 20x:

– se 80% predela  in – se 80 % predela  in
– 70% pripravi za ponovno uporabo in 
reciklira;

– 70 % pripravi za ponovno uporabo in 
reciklira;

Or. en

Obrazložitev

Da bi preprečili pravno negotovost, bi bilo treba področje uporabe direktive o OEEO jasno 
opredeliti že v direktivi, brez sklicevanj na nekatere določbe iz RoHS.



AM\809098SL.doc 7/76 PE439.905v01-00

SL

Predlog spremembe 179
Chris Davies

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) za OEEO, ki se uvršča v kategoriji 3 in 
4 Priloge I k Direktivi 20xx/xx/ES 
(RoHS) : 

(b) za OEEO, ki se uvršča v kategoriji 3 in 
4 Priloge I k Direktivi 20xx/xx/ES 
(RoHS) : 

– se 80% predela  in – se 80 % predela  in 
– 70% pripravi za ponovno uporabo in 
reciklira; 

– 70% njihovih komponent, materialov in 
snovi pripravi za ponovno uporabo in 
reciklira; 

Or. en

Obrazložitev

Vseh delov električnih in elektronskih naprav ni mogoče predelati in/ali reciklirati.  Cilj bi 
moral biti izražen z odstotkom uresničljivega.

Predlog spremembe 180
Esther de Lange

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1 – točka b 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) za OEEO, ki se uvršča v kategoriji 3 in 
4 Priloge I k Direktivi 20xx/xx/ES 
(RoHS) : 

(b) za OEEO, ki se uvršča v kategoriji 3 in 
4 Priloge I k Direktivi 20xx/xx/ES 
(RoHS) :

– se 80% predela  in – se 80 % predela  in
– 70% pripravi za ponovno uporabo in
reciklira; 

– 65 % reciklira in

– 5 % pripravi za ponovno uporabo;

Or. en
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Predlog spremembe 181
Chris Davies

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1 – točka c 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) za OEEO, ki se uvršča v kategorije 2, 5, 
6, 7 , 8  in 9 Priloge I k Direktivi 
20xx/xx/ES (RoHS) : 

(c) za OEEO, ki se uvršča v kategorije 2, 5, 
6, 7 , 8  in 9 Priloge I k Direktivi 
20xx/xx/ES (RoHS) : 

– se 75% predela  in – se 75 % predela  in 
– 55% pripravi za ponovno uporabo in 
reciklira; 

– 55% njihovih komponent, materialov in 
snovi pripravi za ponovno uporabo in 
reciklira; 

Or. en

Obrazložitev

Vseh delov električnih in elektronskih naprav ni mogoče predelati in/ali reciklirati.  Cilj bi 
moral biti izražen z odstotkom uresničljivega.

Predlog spremembe 182
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi, 
Corinne Lepage, Mihailis Tremopulos (Michail Tremopoulos)

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) za OEEO, ki se uvršča v kategorije 2, 
5, 6, 7 , 8  in 9 Priloge I k Direktivi 
20xx/xx/ES (RoHS) :

(c) za OEEO, ki se uvršča v kategorijo 5 
Priloge IA:

– se 75% predela in – se 75 % predela,

– 55% pripravi za ponovno uporabo in 
reciklira;

– 50 % reciklira in

– 5 % pripravi za ponovno uporabo;

Or. en
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Obrazložitev

Ponovna uporaba bi morala biti pred recikliranjem in predelavo. Zmogljivosti za ponovno 
uporabo (ocenjenih na 5 do 20 %) ni mogoče maksimirati z vključitvijo ciljev ponovne 
uporabe v skupen cilj ponovne uporabe in recikliranja, saj bodo proizvajalci lahko uresničili 
cilj le z recikliranjem in bi lahko posledično še naprej ignorirali možnosti ponovne uporabe. 
Ker bi bila uvedba posebnega cilja ponovne uporabe nova, se zdi 5 % cilj smiseln.

Predlog spremembe 183
Esther de Lange

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1 – točka c  

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) za OEEO, ki se uvršča v kategorije 2, 5, 
6, 7 , 8  in 9 Priloge I k Direktivi 
20xx/xx/ES (RoHS) : 

(c) za OEEO, ki se uvršča v kategorije 2, 5, 
6, 7 , 8  in 9 Priloge I k Direktivi 
20xx/xx/ES (RoHS) :

– se 75% predela  in – se 75 % predela  in
– 55% pripravi za ponovno uporabo in
reciklira; 

– 50 % reciklira in

– 5 % pripravi za ponovno uporabo;

Or. en

Predlog spremembe 184
Chris Davies

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) za plinske sijalke se 85 % pripravi za 
ponovno uporabo in reciklira.

(d) za plinske sijalke se 85 % njihovih 
komponent, materialov in snovi pripravi 
za ponovno uporabo in reciklira.

Or. en

Obrazložitev

Vseh delov električnih in elektronskih naprav ni mogoče predelati in/ali reciklirati.  Cilj bi 
moral biti izražen z odstotkom uresničljivega.
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Predlog spremembe 185
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Karin 
Kadenbach, Åsa Westlund, Mihailis Tremopulos (Michail Tremopoulos)

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) za OEEO, ki se uvršča v kategorijo 6 
Priloge IA:
– se 85 % predela,
– 75 % reciklira in
– 5 % pripravi za ponovno uporabo.

Or. en

Obrazložitev

Mala računalniška in telekomunikacijska oprema, kot so prenosni računalniki in mobilni 
telefoni, ima kratko življenjsko dobo, na trgu pa se hitro pojavljajo novi modeli. Gre za 
znanilce na področju čim večjih možnosti za recikliranje, pri katerih bi bilo treba zaradi 
redkosti dragocenih surovin, ki jih vsebujejo, določiti višje cilje.

Uvedba posebnega cilja ponovne uporabe bi bila nova, zato se zdi 5 % cilj smiseln.

Predlog spremembe 186
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) male naprave, ki vsebujejo dragocene 
komponente in plemenite kovine, se 
reciklirajo z namenom predelave 
plemenitih kovin.

Or. en

Obrazložitev

Plemenite kovine, ki jih vsebujejo male naprave, je treba nujno predelati. To bi moral biti 
poseben cilj med zbiranjem in recikliranjem malih naprav, saj v nasprotnem primeru obstaja 
verjetnost, da pomemben način za zanesljivo preskrbo EU z viri ne bo uveljavljen.
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Predlog spremembe 187
Jens Rohde

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Te ciljne vrednosti se izračunajo kot 
odstotek teže ločeno zbrane OEEO, ki se 
pošlje v objekte za predelavo.

2. Te ciljne vrednosti se izračunajo kot 
odstotek teže ločeno zbrane OEEO, ki se 
pošlje v objekte za predelavo. 
Skladiščenje, razvrščanje in predobdelava 
v objektih za predelavo niso vključeni v 
izračun doseganja teh ciljnih vrednosti.

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe se zagotovi, da se pri izračunu kot predelava upošteva le končna 
predelava, saj bi se sicer kot predelani upoštevali odpadki, ki se pošljejo v objekt za 
predelavo in so zgolj predmet predobdelave, kot sta razvrščanje in skladiščenja, kasneje pa se 
jih odstrani.

Predlog spremembe 188
Mihailis Tremopulos (Michail Tremopoulos)

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Te ciljne vrednosti se izračunajo kot 
odstotek teže ločeno zbrane OEEO, ki se 
pošlje v objekte za predelavo.

2. Te ciljne vrednosti se izračunajo kot 
odstotek teže ločeno zbrane OEEO, ki se 
učinkovito ponovno uporabi, reciklira ali 
predela.

Or. en

Obrazložitev

S to določbo se predpostavlja, da se dejansko ponovno uporabi, reciklira ali predela 100 % 
tega, kar se pošlje v predelavo. Očitno je, da to ni res, saj so vedno deli, ki jih ni mogoče v 
celoti ponovno uporabiti, reciklirati ali predelati. Ciljne vrednosti je treba zato izračunati na 
podlagi tega, kar se učinkovito ponovno uporabi, reciklira ali predela.
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Predlog spremembe 189
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Te ciljne vrednosti se izračunajo kot 
odstotek teže ločeno zbrane OEEO, ki se
pošlje v objekte za predelavo. 

2. Te ciljne vrednosti se izračunajo kot 
odstotek teže ločeno zbrane OEEO, ki se 
pošlje v objekte za predelavo ter 
učinkovito ponovno uporabi, reciklira in 
predela.

Or. en

Obrazložitev

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.

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

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Te ciljne vrednosti se izračunajo kot 
odstotek teže ločeno zbrane OEEO, ki se 
pošlje v objekte za predelavo.

2. Te ciljne vrednosti se izračunajo kot 
odstotek teže ločeno zbrane OEEO, ki se 
pošlje v objekte za predelavo. 
Skladiščenje, razvrščanje in predobdelava 
(razen priprave za ponovno uporabo) niso 
vključeni v izračun teh ciljnih vrednosti.
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Or. en

Obrazložitev

Novi odstavek 11(2) v prenovitvi direktive o OEEO je preveč netočen, da bi zagotavljal okolju 
prijazno delovanje. Glavne dejavnosti velikega števila objektov za predelavo v številnih 
manjših državah članicah so zgolj skladiščenje, razvrščanje in predobdelava v skladu s 
predelavo tipa R12–R13 iz direktive 2008/98/ES o odpadkih. Koristi za okolje ni, dokler ni 
opravljena „končna“ predelava (R1–R11). Ciljne vrednosti in doseganje ciljnih vrednosti bi 
bilo treba zato izračunavati le za OEEO, ki je šla skozi „končno“ predelavo.

Predlog spremembe 191
Jens Rohde

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da za izračun 
teh ciljev proizvajalci ali tretje strani v 
njihovem imenu vodijo zapise o količini 
OEEO, njenih sestavnih delih, materialih in 
snoveh, ko prihajajo (input) in zapuščajo 
(output) objekte za obdelavo in/ali ko 
prihajajo (input) v predelavo ali 
recikliranje.

3. Države članice zagotovijo, da za izračun 
teh ciljev proizvajalci ali tretje strani v 
njihovem imenu vodijo zapise o količini 
OEEO, njenih komponentah, materialih in 
snoveh, ko prihajajo (input) v objekte za 
obdelavo in jih zapuščajo (output) ter ko 
prihajajo (input) v objekte za predelavo ali 
recikliranje in jih zapuščajo (output).

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe se zagotovi, da se bodo podatki hranili o OEEO, poslani iz 
objekta, in s tem večja zavest o končni destinaciji razvrščene/predobdelane OEEO.

Predlog spremembe 192
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, 
Vittorio Prodi, Åsa Westlund, Mihailis Tremopulos (Michail Tremopoulos)

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da za izračun 
teh ciljev proizvajalci ali tretje strani v 
njihovem imenu vodijo zapise o količini 

3. Države članice zagotovijo, da za izračun 
teh ciljev proizvajalci ali tretje strani v 
njihovem imenu vodijo zapise o količini 
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OEEO, njenih sestavnih delih, materialih in 
snoveh, ko prihajajo (input) in zapuščajo 
(output) objekte za obdelavo in/ali ko 
prihajajo (input) v predelavo ali 
recikliranje.

OEEO, njenih komponentah, materialih in 
snoveh, ko prihajajo (input) v objekte za 
obdelavo in jih zapuščajo (output) ter ko 
prihajajo (input) v objekte za predelavo ali 
recikliranje in jih zapuščajo (output kot 
celotni odstotek).

Or. en

Obrazložitev

Cilje je danes mogoče uresničiti le z razvrščanjem in predobdelavo v objektu za predelavo 
R12, od koder se nato vsi razvrščeni deli OEEO pošljejo v dejansko predelavo v drug objekt 
za predelavo. S tem bo zlahka dosežena 80 do 95 % stopnja predelave/recikliranja, ne glede 
na to, kaj se bo z razvrščenimi deli OEEO zgodilo v končnem objektu za predelavo. Za 
doseganje ciljev se ne bi smelo gledati le na input in output pri objektu za predelavo tipa R12-
13. Treba bi bilo upoštevati doseženo predelavo in recikliranje na končnem objektu za 
predelavo.

Predlog spremembe 193
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da za izračun 
teh ciljev proizvajalci ali tretje strani v 
njihovem imenu vodijo zapise o količini 
OEEO, njenih sestavnih delih, materialih in 
snoveh, ko prihajajo (input) in zapuščajo 
(output) objekte za obdelavo in/ali ko 
prihajajo (input) v predelavo ali 
recikliranje.

3. Države članice zagotovijo, da za izračun 
teh ciljev proizvajalci ali tretje strani v 
njihovem imenu vodijo zapise o količini 
uporabljene EEO, OEEO, njenih 
komponentah, materialih in snoveh, ko 
prihajajo (input) v objekte za obdelavo ali 
recikliranje in jih zapuščajo (output) ter/ali 
ko prihajajo (input) v objekte za predelavo.

Or. en

Obrazložitev

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 
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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.

Predlog spremembe 194
Linda McAvan

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Za upoštevanje inovacij na področju 
teh tehnologij se kategorije opreme, 
navedene v členu 11 in Prilogi 1A, vsaka 
3 leta pregledajo in posodobijo z 
delegiranimi akti v skladu s členi 18a, 18b 
in 18c.

Or. en

Obrazložitev

Kategorije OEEO bi bilo treba redno pregledovati in posodabljati.  Zaradi napredka na 
področju tehnologije recikliranja bi lahko prišlo do sprememb zahtevanih skupin zbiranja, da 
bi bilo recikliranje optimalno in dajalo čistejše reciklate.  Kategorije, določene na podlagi 
današnje prakse zbiranja in obdelave bi tako lahko pomenili oviro za inovacije.

Predlog spremembe 195
Corinne Lepage

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da 
proizvajalci poskrbijo vsaj za financiranje 
zbiranja, obdelave, predelave in okolju 
primerne odstranitve OEEO iz zasebnih 
gospodinjstev, ki je bila odložena v 
zbirališča po členu 5(2). Države članice, 
kadar je to primerno, spodbujajo 
proizvajalce k financiranju vseh stroškov, 
nastalih zaradi zbiranja OEEO iz zasebnih 

1. Države članice zagotovijo, da 
proizvajalci poskrbijo vsaj za financiranje 
zbiranja, obdelave, predelave in okolju 
primerne odstranitve OEEO iz zasebnih 
gospodinjstev, ki je bila odložena v 
zbirališča po členu 5(2). Poleg tega države 
članice, kadar je to primerno, zagotovijo, 
da se za izboljšanje zbiranja OEEO v 
skladu z načelom „onesnaževalec plača“ 
(prodajalci, potrošniki in proizvajalci, ne 
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gospodinjstev. pa davkoplačevalci) zbere dovolj 
finančnih sredstev, da se pokrijejo stroški 
zbiranja OEEO iz gospodinjstev, vključno 
s stroški obratovanja zbirališč in s tem 
povezanih kampanj za osveščanje, 
namenjenih upravljanju z OEEO. Ta 
finančna sredstva so na voljo samo 
subjektom, za katere je zbiranje OEEO 
pravno zavezujoče. Kjer se stroški občin in 
zasebnih upravljavcev, ki so po zakonu 
zavezana delovati kot zbirališča, krijejo v 
celoti, ta predajo vso zbrano OEEO 
proizvajalcem ali sistemom za 
odgovornost proizvajalcev. Financiranje 
zbiranja OEEO iz gospodinjstev v 
zbirališčih, ne bi smelo soditi v posamezno 
finančno odgovornost proizvajalca, kot to 
določa člen 12(2).

Or. en

Obrazložitev

To increase the collection rate, it is important to have local authorities, or any other actor 
required by law to act as a collection point, organize awareness campaign, door to door 
collection events and other potential actions to collect as much as possible. The associated 
costs to these actions should be fully covered according to the polluter pays principle, where 
polluters are producers, retailers and consumers, but not the general tax payers. Some 
flexibility should be given to Member States to set the preferred system to raise the financial 
resources dedicated to these actions. To ensure predictability and availabilities of resources, 
the financial resources should be raised at the moment of selling new EEE. The financial 
resources for collection from household should be raised independently of the existing 
individual responsibility for financing the end of life processing of WEEE, as the possibility 
for a producer to individually take charge of the collection from household is neither cost 
effective, nor environmentally desirable. Collection needs to be optimized collectively, and the 
whole idea of this provision is to ensure that local authorities and other mandatory collectors 
would have the resources to increase the collection from household, ensure a handover to 
organisations guaranteeing proper treatment, and in consequences avoid parallel suboptimal 
collection and treatment systems. In addition, the producers' eco-design initiatives, which 
EPR incentivizes, can influence the end of life processing, but hardly the collection part.
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Predlog spremembe 196
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da 
proizvajalci poskrbijo vsaj za financiranje 
zbiranja, obdelave, predelave in okolju 
primerne odstranitve OEEO iz zasebnih 
gospodinjstev, ki je bila odložena v 
zbirališča po členu 5(2). Države članice, 
kadar je to primerno, spodbujajo 
proizvajalce k financiranju vseh stroškov, 
nastalih zaradi zbiranja OEEO iz 
zasebnih gospodinjstev.

1. Države članice zagotovijo, da 
proizvajalci poskrbijo vsaj za financiranje 
zbiranja, obdelave, predelave in okolju 
primerne odstranitve OEEO iz zasebnih 
gospodinjstev, ki je bila odložena v 
zbirališča po členu 5(2). 

Or. en

Obrazložitev

Pri recikliranju prihaja do velikih razlik v kakovosti, zaradi tega pa tudi do različno 
učinkovitega gospodarjenja z viri. Različni standardi povzročajo tudi motnje v konkurenci, 
tako da je treba vzpostaviti enake pogoje. Standardi, ki bodo pripravljeni, bi morali dvigniti 
raven okoljsko primerne zasnove za konec življenjske dobe izdelkov, ne pa se zgolj sklicevati 
na obstoječe prakse recikliranja.

Predlog spremembe 197
Judith A. Merkies

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da 
proizvajalci poskrbijo vsaj za financiranje 
zbiranja, obdelave, predelave in okolju 
primerne odstranitve OEEO iz zasebnih 
gospodinjstev, ki je bila odložena v 
zbirališča po členu 5(2). Države članice, 
kadar je to primerno, spodbujajo 
proizvajalce k financiranju vseh stroškov, 
nastalih zaradi zbiranja OEEO iz zasebnih

1. Države članice zagotovijo, da 
proizvajalci poskrbijo vsaj za financiranje 
zbiranja, obdelave, predelave in okolju 
primerne odstranitve OEEO iz zasebnih 
gospodinjstev, ki je bila odložena v 
zbirališča po členu 5(2). Poleg tega države 
članice, kadar je to primerno, zagotovijo, 
da se za izboljšanje zbiranja OEEO v 
skladu z načelom „onesnaževalec plača“ 
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gospodinjstev. (kadar je onesnaževalec prodajalec, 
potrošnik in proizvajalec, ne pa 
davkoplačevalec) v času prodaje nove 
EEO zbere dovolj finančnih sredstev, da 
se pokrijejo stroški zbiranja OEEO iz 
gospodinjstev, vključno s stroški 
obratovanja zbirališč in s tem povezanih 
kampanj za osveščanje, namenjenih 
upravljanju z OEEO. Ta finančna 
sredstva so na voljo samo subjektom, za 
katere je zbiranje OEEO pravno 
zavezujoče. Kjer se stroški občin in 
zasebnih zbirališč krijejo v celoti, ti 
predajo vso zbrano OEEO sistemom za 
odgovornost proizvajalcev. Financiranje 
zbiranja OEEO iz gospodinjstev v 
zbirališčih, ne bi smelo soditi v posamezno 
finančno odgovornost proizvajalca, kot to 
določa člen 12(2).

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da 
proizvajalci poskrbijo vsaj za financiranje 
zbiranja, obdelave, predelave in okolju 
primerne odstranitve OEEO iz zasebnih 
gospodinjstev, ki je bila odložena v 
zbirališča po členu 5(2). Države članice, 
kadar je to primerno, spodbujajo 
proizvajalce k financiranju vseh stroškov, 
nastalih zaradi zbiranja OEEO iz zasebnih 
gospodinjstev.

1. Države članice zagotovijo, da 
proizvajalci poskrbijo vsaj za financiranje 
zbiranja, obdelave, predelave in okolju 
primerne odstranitve OEEO iz zasebnih 
gospodinjstev, ki je bila odložena v 
zbirališča po členu 5(2). Države članice 
zagotovijo, da proizvajalci financirajo vse 
stroške, ki nastanejo zaradi zbiranja in 
zbirališč OEEO iz zasebnih gospodinjstev. 
Države članice lahko določijo dodatna 
pravila glede metod izračuna stroškov 
zbiranja in zbirališč.

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 199
Esther de Lange

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da 
proizvajalci poskrbijo vsaj za financiranje 
zbiranja, obdelave, predelave in okolju 
primerne odstranitve OEEO iz zasebnih 
gospodinjstev, ki je bila odložena v 

1. Države članice zagotovijo, da 
proizvajalci poskrbijo vsaj za financiranje 
zbiranja, obdelave, predelave in okolju 
primerne odstranitve OEEO iz zasebnih 
gospodinjstev, ki je bila odložena v 
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zbirališča po členu 5(2). Države članice, 
kadar je to primerno, spodbujajo 
proizvajalce k financiranju vseh stroškov, 
nastalih zaradi zbiranja OEEO iz zasebnih 
gospodinjstev.

zbirališča po členu 5(2). Države članice 
zagotovijo, da proizvajalci financirajo vse 
stroške, ki nastanejo zaradi zbiranja in 
zbirališč OEEO iz zasebnih gospodinjstev. 
Države članice lahko določijo dodatna 
pravila glede metod izračuna stroškov 
zbiranja in zbirališč.

Or. en

Predlog spremembe 200
Chris Davies

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da 
proizvajalci poskrbijo vsaj za financiranje 
zbiranja, obdelave, predelave in okolju 
primerne odstranitve OEEO iz zasebnih 
gospodinjstev, ki je bila odložena v 
zbirališča po členu 5(2). Države članice, 
kadar je to primerno, spodbujajo 
proizvajalce k financiranju vseh stroškov, 
nastalih zaradi zbiranja OEEO iz 
zasebnih gospodinjstev.

1. Države članice zagotovijo, da 
proizvajalci poskrbijo vsaj za financiranje 
zbiranja, obdelave, predelave in okolju 
primerne odstranitve OEEO iz zasebnih 
gospodinjstev, ki je bila odložena v 
zbirališča po členu 5(2) in se jim preda 
brezplačno.

Or. en

Predlog spremembe 201
Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis)

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da proizvajalci 
poskrbijo vsaj za financiranje zbiranja, 
obdelave, predelave in okolju primerne 
odstranitve OEEO iz zasebnih 
gospodinjstev, ki je bila odložena v 
zbirališča po členu 5(2). Države članice, 

Države članice zagotovijo, da proizvajalci 
poskrbijo vsaj za financiranje zbiranja, 
obdelave, predelave in okolju primerne 
odstranitve OEEO iz zasebnih 
gospodinjstev, ki je bila odložena v 
zbirališča po členu 5(2). Države članice v 
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kadar je to primerno, spodbujajo 
proizvajalce k financiranju vseh stroškov, 
nastalih zaradi zbiranja OEEO iz 
zasebnih gospodinjstev.

sodelovanju z zainteresiranimi stranmi in 
proizvajalci tudi zagotovijo, da je 
opravljena celovita ocena možnosti 
uvedbe kupona za poplačilo za naprave, 
pri katerih so ugotovljene najvišje izgube 
v smislu nezakonitega zbiranja in 
pošiljanja. Ta kupon je priložen proizvodu 
kot del embalaže, ima denarno vrednost in 
je vključen v prvotni ceni, njegova 
vrednost pa se povrne na zbirnem mestu. 
Stroške povračila prevzamejo proizvajalci.

Or. el

Obrazložitev

Namen tega ukrepa je spodbuditi potrošnike, naj rabljene naprave vrnejo po ustreznih zbirnih 
poteh, hkrati pa koristi proizvajalcem, saj jim pomaga doseči cilj zbiranja.

Predlog spremembe 202
Kathleen Van Brempt, Justas Vincas Paleckis, Vittorio Prodi

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da 
proizvajalci poskrbijo vsaj za financiranje 
zbiranja, obdelave, predelave in okolju 
primerne odstranitve OEEO iz zasebnih 
gospodinjstev, ki je bila odložena v 
zbirališča po členu 5(2). Države članice, 
kadar je to primerno, spodbujajo 
proizvajalce k financiranju vseh stroškov, 
nastalih zaradi zbiranja OEEO iz zasebnih
gospodinjstev.

1. Države članice zagotovijo, da 
proizvajalci poskrbijo vsaj za financiranje 
zbiranja, obdelave, predelave in okolju 
primerne odstranitve OEEO iz zasebnih 
gospodinjstev, ki je bila odložena v 
zbirališča po členu 5(2). Poleg tega države
članice, kadar je to primerno, zagotovijo, 
da se za izboljšanje zbiranja OEEO v 
skladu z načelom „onesnaževalec plača“ 
(pri čemer se za onesnaževalce štejejo 
prodajalci, potrošniki in proizvajalci, ne 
pa davkoplačevalci) v času prodaje nove 
EEO zbere dovolj finančnih sredstev, da 
se pokrijejo stroški zbiranja OEEO iz 
gospodinjstev, vključno s stroški 
obratovanja zbirališč in s tem povezanih 
kampanj za osveščanje, namenjenih 
upravljanju z OEEO. Ta finančna 
sredstva so na voljo samo subjektom, Za 
katere je zbiranje OEEO pravno 
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zavezujoče.
Kjer se stroški občin in zasebnih zbirališč 
krijejo v celoti, ta predajo vso zbrano 
OEEO sistemom za odgovornost 
proizvajalcev.
Financiranje zbiranja OEEO iz 
gospodinjstev v zbirališčih, ne bi smelo 
soditi v finančno odgovornost posameznih 
proizvajalcev, kot to določa člen 12(2).
Države članice lahko določijo dodatna 
pravila glede metod izračuna stroškov 
zbiranja in zbirališč.

Or. en

Obrazložitev

Da se poveča stopnja zbiranja, je pomembno, da morajo občine ali drugi subjekti, ki so 
pravno zavezani, da delujejo kot zbirališča, organizirati kampanje osveščanja, prirejati 
zbiranje od vrat do vrat in druge dejavnosti za kar največje povečanje zbiranja. Stroške, 
povezane s temi dejavnostmi, bi bilo treba kriti v skladu z načelom „onesnaževalec plača“, 
pri čemer se za onesnaževalce štejejo prodajalci, potrošniki in proizvajalci (ne pa 
davkoplačevalci). Državam članicam bi bilo treba omogočiti prožnost, da bi vzpostavile 
sisteme, katerim dajo prednost za zbiranje finančnih sredstev za te dejavnosti.

Predlog spremembe 203
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da 
proizvajalci poskrbijo vsaj za financiranje 
zbiranja, obdelave, predelave in okolju 
primerne odstranitve OEEO iz zasebnih 
gospodinjstev, ki je bila odložena v 
zbirališča po členu 5(2). Države članice, 
kadar je to primerno, spodbujajo 
proizvajalce k financiranju vseh stroškov, 
nastalih zaradi zbiranja OEEO iz zasebnih
gospodinjstev.

1. Države članice zagotovijo, da 
proizvajalci poskrbijo vsaj za financiranje 
zbiranja, obdelave, predelave in okolju 
primerne odstranitve OEEO iz zasebnih 
gospodinjstev, ki je bila odložena v 
zbirališča po členu 5(2). Kadar je to 
primerno za izboljšanje zbiranja OEEO iz 
gospodinjstev, države članice zagotovijo, 
da se za izboljšanje zbiranja OEEO v 
skladu z načelom „onesnaževalec plača“ 
(pri čemer se za onesnaževalce štejejo 
prodajalci, potrošniki in proizvajalci, ne 
pa davkoplačevalci) v času prodaje nove 
EEO zbere dovolj finančnih sredstev, da 
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se pokrijejo stroški zbiranja OEEO iz 
gospodinjstev, vključno s stroški 
obratovanja zbirališč in s tem povezanih 
kampanj za osveščanje, namenjenih 
upravljanju z OEEO. Ta finančna 
sredstva so na voljo samo subjektom, Za 
katere je zbiranje OEEO pravno 
zavezujoče.
Kjer se stroški občin in zasebnih zbirališč, 
ki so po zakonu zavezana delovati kot 
zbirališča, krijejo v celoti, ta predajo vso 
zbrano OEEO sistemom za odgovornost 
proizvajalcev.
Ta določba za financiranje zbiranja 
OEEO iz gospodinjstev ne bi smela soditi 
v finančno odgovornost posameznih 
proizvajalcev, kot to določa člen 12(2).

Or. en

Obrazložitev

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

The financial resources for collection from household should be raised independently of the 
existing individual responsibility for financing the end of life processing of WEEE, as the 
possibility for a producer to individually take charge of the collection from household is 
neither cost effective, nor environmentally desirable. Collection needs to be optimized 
collectively, and the whole idea of this provision is to ensure the Municipalities and other 
mandatory collectors would have the resources to increase the collection from household, 
ensure a handover to organisations guaranteeing proper treatment, and in consequences 
avoid parallel suboptimal collection and treatment systems.
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Predlog spremembe 204
Chris Davies

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pri proizvodih, ki bodo dani v promet po 
13. avgustu 2005, je vsak proizvajalec 
odgovoren za financiranje dejavnosti iz 
odstavka 1 glede odpadkov svojih lastnih 
proizvodov. Proizvajalec lahko po izbiri 
izpolni to obveznost posamezno ali da se 
priključi k skupnemu sistemu.

2. Pri proizvodih, ki bodo dani v promet po 
13. avgustu 2005, je vsak proizvajalec 
odgovoren za financiranje dejavnosti iz 
odstavka 1 glede odpadkov svojih lastnih 
proizvodov. Proizvajalec lahko po izbiri 
izpolni to obveznost posamezno ali da se 
priključi k skupnemu sistemu. Proizvajalec 
bi moral biti zmožen izpolniti to obveznost 
bodisi z eno metodo bodisi s kombinacijo 
teh metod.

Or. en

Obrazložitev

Proizvajalci bi morali imeti kar največjo možnost izbire kar zadeva zaščito njihove OEEO. 

Predlog spremembe 205
Corinne Lepage

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pri proizvodih, ki bodo dani v promet po 
13. avgustu 2005, je vsak proizvajalec 
odgovoren za financiranje dejavnosti iz 
odstavka 1 glede odpadkov svojih lastnih 
proizvodov. Proizvajalec lahko po izbiri 
izpolni to obveznost posamezno ali da se 
priključi k skupnemu sistemu. 

2. Pri proizvodih, ki bodo dani v promet po 
13. avgustu 2005, je vsak proizvajalec 
odgovoren za financiranje dejavnosti iz 
odstavka 1 glede odpadkov svojih lastnih 
proizvodov. Proizvajalec lahko po izbiri 
izpolni to obveznost posamezno ali da se 
priključi k skupnemu sistemu. Skupni 
sistemi uvedejo različne pristojbine za 
proizvajalce na podlagi tega, kako lahko 
se reciklirajo proizvodi in strateški 
materiali, ki jih ti vsebujejo.  

Or. en
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Obrazložitev

Proizvajalci so edini, ki lahko vplivajo na postopek oblikovanja. Proizvajalce je treba 
spodbujati k razvoju takšnega oblikovanja, ki bo omogočalo enostavno recikliranje njihovih 
proizvodov. Strukture različnih pristojbin v kolektivnih sistemih bi nagrajevale proizvajalce 
glede na to, kako lahko je mogoče reciklirati njihove proizvode.

Predlog spremembe 206
Andres Perello Rodriguez

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 2 – pododstavki 2 a do 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izpolnitev obveznosti proizvajalcev, ki 
sodelujejo v kolektivnem sistemu, se izvrši 
z letnim plačilom v sistem v času, ko se 
izdelki dajo na trg, in sicer v sorazmerju z 
njihovim letnim tržnim deležem stroškov, 
ki jih ima ta sistem z vrsto opreme, 
opredeljeno v prilogi 1B.
Ob omenjenem plačilu proizvajalcev v 
kolektivni sistem se njihove obveznosti za 
financiranje operacij iz odstavka 1 
prenesejo na kolektivni sistem.
Izpolnitev obveznosti proizvajalcev, ki 
sodelujejo akreditiranem posamičnem 
sistemu, se izvrši s financiranjem in 
organizacijo operacij iz odstavka 1, samo 
za njihove posamične izdelke, ki so 
označeni v skladu s členom 15. 
Proizvajalec, ki izpolni svojo obveznost z 
vzpostavitvijo takšnega posamičnega 
sistema, v času, ko da svoj izdelek na trg, 
poleg financiranja in organizacije 
operacij iz odstavka 1 v tekočem letu 
zagotovi tudi zadostna finančna sredstva 
na blokiranem bančnem računu, s 
katerimi garantira izvajanje operacij iz 
odstavka 1 v prihodnosti za vse izdelke, ki 
jih je proizvajalec dal na trg in niso bili 
zbrani. Blokiran bančni račun ima za 
upravičenca tretjo stran, ki je akreditiran 
kolektivni sistem, katerega obveznost je 
zagotoviti izvajanje operacij iz odstavka 1, 
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v primeru, da se omenjeni proizvajalec 
razglasi za nesolventnega, gre v stečaj ali 
podobno, ali v primeru, da se umakne s 
trga.

Or. en

Predlog spremembe 207
Esther de Lange

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Države članice zagotovijo, da 
proizvajalci ali tretje strani, ki delujejo v 
njihovem imenu, vsako leto poročajo o 
financiranju in stroških sistemov za 
zbiranje, obdelavo in odstranjevanje ter o
njihovi učinkovitosti.

Or. en

Predlog spremembe 208
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Poleg odgovornosti proizvajalca za 
financiranje, ki jo določa člen 12 (1), in z 
namenom povečati stopnjo zbiranja 
OEEO, države članice zagotovijo, da je na 
voljo zadostno financiranje v skladu z 
načelom „onesnaževalec plača“. To 
financiranje mora biti od dneva prodaje 
naprave na voljo občinam ali drugim 
operaterjem, ki so dolžni zbirati OEEO, s 
čimer se zagotovi zbiranje OEEO pri 
zasebnih potrošnikih, njen sprejem na 
zbirnih točkah ter financiranje kampanj 
za obveščanje. Države članice dejavno 
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spodbujajo pregledno politiko obveščanja; 
objavijo tudi podrobnosti o stroških 
zbiranja OEEO in njegovih metodah.

Or. de

Obrazložitev

Z vključevanjem večjega števila zbiralnih dejavnosti in akterjev se bo zagotovila najvišja 
možna stopnja zbiranja. Ker bodo države članice morale objaviti podrobnosti o stroških 
zbiranja in metodah, bodo tudi vsi vključeni akterji morali razkriti svoje rezultate.
Načelo „onesnaževalec plača“ zajema proizvajalce, trgovino na drobno in potrošnike. S tem 
se zagotovi, da davkoplačevalcu ni treba plačati računa. Hkrati se državam članicam 
omogoči določena stopnja prilagodljivosti pri oblikovanju lastnih sistemov zbiranja.

Predlog spremembe 209
Dirk Sterckx, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Države članice zagotovijo, da 
proizvajalci ali tretje strani, ki delujejo v 
njihovem imenu, vsaki dve leti poročajo o 
financiranju in stroških sistemov za 
zbiranje, obdelavo in odstranjevanje. Da 
se zagotovi pravilno delovanje sistema 
poročanja, se lahko z delegiranimi akti v 
skladu s členom 18a, 18b in 18c določijo 
dodatna pravila za format poročil.

Or. en

Obrazložitev

Za zbiranje informacij in da se omogoči ocena postopkov zbiranja OEEO, morajo države 
članice poročati o financiranju in stroških sistema zbiranja, obdelave in odstranitve. Ker 
nočemo povzročati dodatnega upravnega dela, predlagamo poročilo vsaki dve leti.
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Predlog spremembe 210
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Države članice lahko majhne 
proizvajalce, ki glede na velikost 
nacionalnega trga nanj dajejo razmeroma 
skromne količine EEO, oprostijo 
izpolnjevanja obveznosti iz členov 12 in 
16, če te izjeme ne ogrožajo sistemov 
vračanja, zbiranja in recikliranja. 

Or. de

Obrazložitev

Zahteve za mala in srednja podjetja v zvezi z registracijo, obveščanjem in poročanjem ter 
financiranjem zbiranja, obdelave, recikliranja in odstranjevanja OEEO, tem podjetjem 
povzročajo precejšnje stroške. Zato je potrebno sprejeti določbe za izvzetje malih 
proizvajalcev, izjeme pa odobriti za vsak primer posebej.

Predlog spremembe 211
Chris Davies

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Države članice zahtevajo, da 
proizvajalci ali tretje strani, ki imajo 
sklenjeno pogodbo za delovanje v 
njihovem imenu, vsako leto objavijo 
poročilo o financiranju in stroških 
sistemov za zbiranje, obdelavo in 
odstranjevanje.

Or. en

Obrazložitev

Preglednost v zvezi s tem bo državam članicam omogočila zagotoviti ustrezno prepoznavanje 
in pripisovanje stroškov ter bo spodbujala najkoristnejšo prakso.
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Predlog spremembe 212
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da lahko 
proizvajalci ob prodaji novih izdelkov 
kupcem pokažejo stroške zbiranja, 
obdelave in okolju primerne odstranitve. 
Navedeni stroški ne presegajo dejansko 
nastalih stroškov.

1. Če države članice uredijo, da so kupci 
ob nakupu novih izdelkov informirani o 
stroških zbiranja, obdelave in okolju 
primerne odstranitve, zagotovijo, da lahko 
proizvajalci še naprej uporabljajo takšne 
ureditve. Navedeni stroški ne presegajo 
dejansko nastalih stroškov.

Or. fr

Obrazložitev

Uporabniki električne in elektronske opreme morajo imeti možnost ugotoviti, katera 
zbirališča so zanje najugodnejša. Glede na to, da obstajajo različni sistemi zbiranja, bi bilo 
lahko za uporabnike težko najti zbirališče, kar bi jih odvrnilo od pošiljanja svoje OEEO v 
predelavo. Zato je treba ustrezno urediti usklajevanje informacij in uporabnikom omogočiti 
informiranje o razpoložljivih zbirališčih.

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

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da lahko 
proizvajalci ob prodaji novih izdelkov 
kupcem pokažejo stroške zbiranja, 
obdelave in okolju primerne odstranitve.
Navedeni stroški ne presegajo dejansko 
nastalih stroškov.

1. Države članice zagotovijo, da lahko 
proizvajalci ob prodaji novih izdelkov 
kupcem pokažejo ustrezne informacije o 
življenjski dobi in okoljske informacije, 
povezane s pravilnim zbiranjem, obdelavo 
in odstranjevanjem zadevnih izdelkov ter 
ob tem vsaj informacije o kemični sestavi 
in toksičnosti ter možnostih popravila in 
recikliranja. Te okoljske informacije 
lahko vključujejo tudi stroške, povezane s 
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koncem življenjske dobe izdelka. Niti 
države članice niti proizvajalci ne smejo 
določiti obvezne ali fiksne prepoznavne 
pristojbine, ki se uporablja za celotno 
paleto izdelkov ali za celotno kategorijo 
izdelkov.

Or. en

Obrazložitev

Države članice bi morale, kadar je to primerno, dovoliti proizvajalcem, da potrošnike 
obveščajo tako, da jim pomagajo trajnostno izbirati med podobnimi izdelki. Fiksne 
pristojbine za palete izdelkov ne bi smele biti dovoljene, ker tovrstne pristojbine ne odražajo 
razlik med izdelki kar zadeva okoljske lastnosti, možnosti popravila ali recikliranja in 
dejanske stroške konca življenjske dobe.

Predlog spremembe 214
Chris Davies

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da lahko 
proizvajalci ob prodaji novih izdelkov 
kupcem pokažejo stroške zbiranja, 
obdelave in okolju primerne odstranitve. 
Navedeni stroški ne presegajo dejansko 
nastalih stroškov.

1. Države članice proizvajalcem dovolijo, 
da ob prodaji novih izdelkov kupcem 
prostovoljno pokažejo stroške zbiranja, 
obdelave in okolju primerne odstranitve. 
Navedeni stroški ne presegajo dejansko 
nastalih stroškov. 

Or. en

Predlog spremembe 215
Mihailis Tremopulos (Michail Tremopoulos)

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da lahko
proizvajalci ob prodaji novih izdelkov 
kupcem pokažejo stroške zbiranja, 

1. Države članice zagotovijo, da 
proizvajalci ob prodaji novih izdelkov 
kupcem pokažejo informacije o vsebnosti 



AM\809098SL.doc 31/76 PE439.905v01-00

SL

obdelave in okolju primerne odstranitve. 
Navedeni stroški ne presegajo dejansko 
nastalih stroškov.

nevarnih kemikalij, o zbiranju, obdelavi in 
okolju primerni odstranitvi ter o možnosti 
popravila in recikliranja proizvoda. Te 
informacije lahko vključujejo stroške, 
povezane z obdelavo izdelka. Navedeni 
stroški ne presegajo dejansko nastalih 
stroškov.

Or. en

Obrazložitev

Proizvajalci bi morali biti obvezani, da zagotavljajo pomembnejše informacije, vključno z 
vsebnostjo nevarnih snovi ter možnostjo popravila in recikliranja. Stroške, ki nastanejo 
zaradi zbiranja in obdelave, bi morali zajeti v ceni proizvodov, saj bi s tem spodbudili 
zniževanje teh stroškov. Pavšalni stroški ne odražajo niti dejanskih stroškov na koncu 
uporabnega cikla proizvoda niti njegovega okoljskega vpliva.

Predlog spremembe 216
Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da lahko 
proizvajalci ob prodaji novih izdelkov 
kupcem pokažejo stroške zbiranja, 
obdelave in okolju primerne odstranitve. 
Navedeni stroški ne presegajo dejansko 
nastalih stroškov.

1. Države članice zagotovijo, da lahko 
proizvajalci ob prodaji novih izdelkov 
kupcem pokažejo stroške zbiranja, 
obdelave in okolju primerne odstranitve. 
Navedeni stroški ne presegajo dejansko 
nastalih stroškov in odražajo vpliv opreme 
na okolje ob koncu življenjskega cikla.

Or. fr

Obrazložitev

Ta predlog mora biti strožje oblikovan. Poleg tega morajo stroški odražati vpliv opreme na 
okolje ob koncu življenjskega cikla, da bi tako spodbudili okoljsko primerno zasnovo 
popravljive opreme, ki jo je mogoče ponovno uporabiti in reciklirati.
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Predlog spremembe 217
Peter Liese, Theodoros Skylakakis, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Za povečanje ozaveščenosti 
uporabnikov države članice zagotovijo, da 
distributerji, razen malih in srednje 
velikih podjetij, vzpostavijo ustrezne 
sisteme zbiranja in osveščanja za odpadke 
zelo majhnih količin. Takšni sistemi 
zbiranja:
(a) omogočajo končnim uporabnikom, da 
tovrstne odpadke zavržejo na dostopnih in 
prepoznavnih zbirališčih v prodajalnah;
(b) od prodajalcev zahtevajo, da 
brezplačno prevzamejo zelo majhne 
količine odpadne EEO, če dobavljajo zelo 
majhne količine EEO;
(c) ne vključujejo pristojbin za končne 
uporabnike, ko ti zavržejo te odpadke, niti 
nobene obveznosti nakupa novih izdelkov 
iste vrste.

Or. en

Obrazložitev

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



AM\809098SL.doc 33/76 PE439.905v01-00

SL

Predlog spremembe 218
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) razpoložljivih sistemih vračanja in 
zbiranja;

(b) razpoložljivih sistemih vračanja in 
zbiranja, pri čemer se spodbuja 
usklajevanje informacij za določitev vseh 
razpoložljivih zbirališč, ne glede na to, 
kateri proizvajalec jih je vzpostavil;

Or. fr

Obrazložitev

Uporabniki električne in elektronske opreme morajo imeti možnost ugotoviti, katera 
zbirališča so zanje najugodnejša. Glede na to, da obstajajo različni sistemi zbiranja, bi bilo 
lahko za uporabnike težko najti zbirališče, kar bi jih odvrnilo od pošiljanja svoje OEEO v 
predelavo. Zato je treba ustrezno urediti usklajevanje informacij in uporabnikom omogočiti 
informiranje o razpoložljivih zbirališčih.

Predlog spremembe 219
Julie Girling

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice zagotovijo, da se 
informacije iz člena 14(2) podajo na viden 
način, da so jasno označene na izdelku, v 
ločenih navodilih, ki so priložena izdelku, 
ali na točki, ki je potrošniku dosegljiva na 
kraju nakupa.

Or. en

Obrazložitev

Potrošnikom bi morale biti na voljo – na kar najbolj viden in privlačen način – ustrezne 
informacije o njihovih dolžnostih in pravicah. Boljše kampanje obveščanja o OEEO in 
recikliranju bi lahko privedle do večjih stopenj zbiranja.
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Predlog spremembe 220
Judith A. Merkies

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice lahko zahtevajo, da nekaj
ali vse informacije iz odstavkov 2 do 4 
zagotovijo proizvajalci in/ali distributerji, 
npr. v navodilih za uporabo ali ob prodaji.

5. Države članice lahko zahtevajo, da 
nekatere ali vse informacije iz odstavkov 2 
do 4 zagotovijo proizvajalci in/ali 
distributerji, npr. v navodilih za uporabo ali 
ob prodaji, na primer s kampanjami za 
osveščanje javnosti.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe s primerom pojasnjuje, kako lahko proizvajalci posredujejo te 
informacije, kot se to počne v nekaterih državah članicah.

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

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Da se olajša priprava za ponovno 
uporabo in pravilna ter okolju primerna 
obdelava OEEO, vključno z vzdrževanjem, 
nadgradnjo, obnavljanjem in recikliranjem, 
države članice sprejmejo potrebne ukrepe 
za zagotovitev, da proizvajalci zagotovijo 
informacije o ponovni uporabi in obdelavi 
za vsako vrsto nove EEO v enem letu po 
tem, ko je bila oprema dana v promet. Te 
informacije morajo, če jih centri za 
ponovno uporabo, obrati za obdelavo in 
recikliranje potrebujejo, da bi izpolnili 
določbe te direktive, navesti različne 
sestavne dele in materiale EEO, kakor tudi 
nahajališče nevarnih snovi in pripravkov v 
EEO. Proizvajalci EEO bodo dali na 

1. Da se olajša uporaba in pravilna ter 
okolju primerna obdelava OEEO, vključno 
z vzdrževanjem, nadgradnjo, ponovno 
uporabo, pripravo za ponovno uporabo, 
obnavljanjem in recikliranjem, države 
članice sprejmejo potrebne ukrepe za 
zagotovitev, da proizvajalci brezplačno
zagotovijo informacije o ponovni uporabi 
in obdelavi za vsako vrsto nove EEO v 
enem letu po tem, ko je bila oprema dana v 
promet. Te informacije morajo, če jih 
centri za ponovno uporabo, obrati za 
obdelavo in recikliranje potrebujejo, da bi 
izpolnili določbe te direktive, navesti 
različne komponente in materiale EEO, 
kakor tudi nahajališče nevarnih snovi in 
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razpolago informacije centrom za ponovno 
uporabo, obratom za obdelavo in 
recikliranje v obliki priročnikov ali prek 
elektronskih sredstev (npr. zgoščenk, 
online storitev).

pripravkov v EEO. Proizvajalci EEO bodo 
dali na razpolago informacije centrom za 
ponovno uporabo, obratom za obdelavo in 
recikliranje v obliki priročnikov ali prek 
elektronskih sredstev (npr. zgoščenk, 
online storitev).

Or. en

Obrazložitev

Ponovna raba se spodbuja kot sredstvo za preprečevanje odpadkov, pa tudi kot del okolju 
primerne obdelave. Za oboje se v členu navajajo potrebne informacije. 

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

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Namen tega registra je spremljanje 
skladnosti z obveznostmi financiranja iz 
členov 12 in 13.

Namen tega registra je spremljanje 
skladnosti z obveznostmi financiranja iz 
členov 12 in 13. Obveznost finančne 
garancije za konec življenjske dobe 
izdelkov bi bilo treba izračunati, da se 
zagotovi internalizacija dejanskih stroškov 
konca življenjske dobe izdelka 
proizvajalca, pri čemer se upošteva 
standarde obdelave in recikliranja iz 
člena 8.

Or. en

Obrazložitev

Če obstajajo standardi recikliranja in obdelave, bi ti morali biti element, ki ga je treba 
upoštevati pri izračunu finančnih garancij, ki bi jih morali zagotoviti proizvajalci za kritje 
stroškov, ki nastanejo ob koncu življenjske dobe njihovih izdelkov, kot to zahtevata člena 12 in 
13. Zajeti bi morali biti v sistem registracij, ki se izvaja na ravni držav članic. Usklajene 
minimalne zahteve po finančnih garancijah so potrebne, da se omogoči vsebinsko preverjanje 
skladnosti finančnih garancij, kar je sedaj mogoče prek registra iz člena 16 in kar se zahteva 
prek inšpekcij iz člena 20.

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

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da lahko vsak 
proizvajalec na njihovem ozemlju v 
nacionalni register vnese vse ustrezne 
informacije, vključno z zahtevami glede 
poročanja in pristojbinami, ki kažejo na 
njegove dejavnosti v vseh drugih državah 
članicah. 

2. Države članice zagotovijo, da lahko vsak 
proizvajalec na njihovem ozemlju v 
nacionalni register vnese vse ustrezne 
informacije, vključno z zahtevami glede 
poročanja, ki kažejo na njegove dejavnosti 
v državi članici. 

Registri so interoperabilni, da se 
omogočita izmenjava takšnih informacij, 
vključno z informacijami o količinah 
električne in elektronske opreme, ki se daje 
na nacionalni trg, in prenos denarja v zvezi 
s prenosi proizvodov ali OEEO znotraj 
Skupnosti.

Registri so interoperabilni, da se omogoči
izmenjava takšnih informacij, vključno z 
informacijami o količinah električne in 
elektronske opreme, ki se daje na 
nacionalni trg.

Or. en

Obrazložitev

Registri ne obravnavajo finančnih vprašanj in ne morejo biti vključeni v prenos denarja, 
povezan s prometom z izdelki ali OEEO znotraj Skupnosti. To lahko opravljajo le posamični 
proizvajalci ali kolektivni sistemi, ker ti zbirajo denar za upravljanje z OEEO od končnih 
kupcev.

Predlog spremembe 224
Horst Schnellhardt

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Proizvajalcem se dovoli, da prek 
registra ene države članice zaprosijo za 
registracijo v registrih vseh drugih držav 
članic. 
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Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 225
Andres Perello Rodriguez

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice zagotovijo, da 
kolektivni sistemi zagotavljajo dokaze, da 
se izpolnitev obveznosti v kolektivnem 
sistemu izvrši ob letnem plačilu v sistem, v 
trenutku, ko so proizvodi dani na trg, 
sorazmerno z ustreznim letnim tržnim 
deležem proizvajalca, glede na stroške, ki 
jih je sistem imel z vrsto opreme, ki je 
opredeljena v prilogi 1B.

Or. en

Predlog spremembe 226
Andres Perello Rodriguez

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Države članice zagotovijo in 
posredujejo informacije, da se ob 
omenjenem plačilu v kolektivni sistem, 
obveznosti za financiranje operacij iz 
odstavka 1 člena 12, ki se nanašajo na 
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odpadke iz njegovih proizvodov, prenesejo 
na kolektivni sistem.

Or. en

Predlog spremembe 227
Andres Perello Rodriguez

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2c. Države članice zagotovijo dokaze, da 
se izpolnjevanje obveznosti s strani 
proizvajalcev, ki sodelujejo v 
akreditiranem individualnem sistemu, 
izvršuje s financiranjem in 
organiziranjem dejavnosti iz odstavka 1 
člena 12 za njihove posamezne izdelke, ki 
so označeni v skladu s členom 15.

Or. en

Predlog spremembe 228
Andres Perello Rodriguez

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 2 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2d. Proizvajalec, ki izpolnjuje svoje 
obveznosti prek oblikovanja tovrstnega 
posamičnega sistema, zagotovi zadostne 
dokaze, da jih je izpolnil ob uvrstitvi 
svojega proizvoda na trg, ter da je poleg 
financiranja in organiziranja operacij iz 
odstavka 1 člena 12 v tekočem letu 
zagotovil dovolj finančnega kritja na 
blokiranem bančnem računu, da zagotovi 
prihodnje operacije iz odstavka 1 člena 12 
za vse proizvode, ki jih je proizvajalec dal 
na trg in niso bili zbrani.
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V informacijah se poleg tega zagotovi 
prepoznavanje upravičene tretje strani iz 
člena 12.

Or. en

Predlog spremembe 229
Karl-Heinz Florenz

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Določita se format za registracijo in 
poročanje ter pogostost poročanja.
Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju 
nebistvenih določb te direktive z njenim 
dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 18(3).

3. Da se zagotovi nemoteno delovanje 
sistema registriranja, informiranja in 
poročanja, Komisija z delegiranimi akti v 
skladu s členom 18a, 18b in 18c sprejme
format za registracijo in poročanje ter 
pogostost poročanja.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe usklajuje tako imenovani „stari postopek komitologije“ z novim 
postopkom iz člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Predlog spremembe 230
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Da se omogoči usklajen pristop k 
izpolnjevanju zahtev po finančnih 
garancijah, kot je to določeno v členu 12, 
Komisija, najpozneje 12 mesecev po 
začetku veljavnosti določi minimalne 
zahteve in metodologijo za izračun ravni 
teh garancij ter določi smernice za 
njihovo preverjanje in revizijo.
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Te zahteve bi morale zagotavljati vsaj, da 
(a) te garancije povzročijo internalizacijo 
dejanskih stroškov konca življenjske dobe 
izdelka proizvajalca ob upoštevanju 
standardov obdelave in recikliranja,
(b) stroškov, povezanih z obveznostmi 
proizvajalca, ne nosijo drugi subjekti, niti 
sedaj niti v prihodnosti, in
(c) da bo garancija prisotna v prihodnosti 
in da jo bo mogoče uporabiti za reševanje 
odprtih obveznosti recikliranja 
proizvajalca v primeru njegove plačilne 
nesposobnosti.

Or. en

Obrazložitev

Če hočemo resnično izvajati in uveljavljati posamezno odgovornost proizvajalcev kot 
pomemben vzvod za internalizacijo stroškov konca življenjske dobe in kot spodbudo za 
okoljsko primerno zasnovo izdelkov, potrebujemo merila – ta določi Komisija – za opredelitev 
ocenjevanja ravni finančnih garancij, ki bodo vključevala standarde recikliranja in obdelave 
in opredeljevala pravila za njihovo preverjanje.

Predlog spremembe 231
Horst Schnellhardt

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Register upravljajo skupni sistemi za 
odgovornost proizvajalcev, ki se 
vzpostavijo v skladu s členom 12(2).

črtano

Or. de

Obrazložitev

Vprašanje registra, ki ga upravljajo skupni sistemi za odgovornost proizvajalcev, je izjemno 
pomembno, saj predvideva, da je subjekt iz zasebnega sektorja pristojen za centralno zbiranje 
občutljivih poslovnih podatkov.
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Predlog spremembe 232
Chris Davies

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice vsako leto zberejo 
informacije, vključno z dokazanimi 
ocenami, o količinah in kategorijah 
električne in elektronske opreme na trgih, 
zbrane po vseh kanalih, ponovno 
uporabljene, reciklirane in predelane v 
državi članici, in o izvoženi ločeno zbrani 
OEEO po teži.

5. Države članice vsako leto zberejo 
informacije, vključno z dokazanimi 
ocenami, o količinah in kategorijah 
razpoložljive električne in elektronske 
opreme na njihovih trgih ter OEEO, ki so 
jo proizvajalci, tretje strani, ki imajo s 
proizvajalci sklenjene pogodbe, ali kateri 
koli drugi akterji v sektorju OEEO zbrali
po vseh kanalih, ponovno uporabili, 
reciklirali in predelali v državi članici, in o 
izvoženi ločeno zbrani OEEO po teži, ki je 
bila premaknjena v drugo državo članico 
ali prejeta iz nje.

Or. en

Obrazložitev

Vse gospodarske subjekte, ki sodelujejo pri EEO, je treba identificirati, da se omejijo 
nezakonite pošiljke odpadkov.

Predlog spremembe 233
Andres Perello Rodriguez

Predlog direktive
Člen 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 16a

Minimalne zahteve za posamezne in 
kolektivne sisteme

Države članice zagotovijo, da kolektivni 
oziroma posamični sistemi, ustanovljeni v 
skladu s to direktivo, lahko
(a) dokažejo
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i. trajnostno financiranje, ki zagotavlja 
zadostno finančno kritje za financiranje 
zbiranja, obdelave, predelave in okolju 
primerne odstranitve OEEO, v trenutku, 
ko se EEO da v promet v skladu s 
členom 12(2); 
ii. ukrepe za izpolnjevanje ciljev zbiranja 
in obdelave, vključno s
1. popolno pokritostjo ozemlja za zbiranje;

2. načrtovanjem obveščanja in 
sporočanja;

(b) potrdijo izpolnjevanje vseh veljavnih 
pravil in predpisov, vključno z

i. ukrepi za zagotavljanje zaupnosti 
občutljivih podatkov;

ii. ukrepi za zagotavljanje prostega trga za 
C&R;

iii. dokazili o garancijah v skladu s 
členom 12(2).

Or. en

Predlog spremembe 234
Chris Davies

Predlog direktive
Člen 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 16a

Identifikacija gospodarskih subjektov

Države članice oblikujejo sisteme za 
zagotavljanje pridobivanja informacij, ki 
regulativnim organom, proizvajalcem in 
distributerjem omogočajo identifikacijo:
(a) vseh gospodarskih subjektov, ki so jim 
dobavili EEO;



AM\809098SL.doc 43/76 PE439.905v01-00

SL

(b) vseh gospodarskih subjektov, katerim 
so sami dobavili EEO.

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev, da je mogoče prepoznati vir OEEO, morajo države članice sprejeti ukrepe za 
omejevanje „prostih strelcev“.

Predlog spremembe 235
Karl-Heinz Florenz

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Po potrebi se lahko sprejmejo spremembe 
za prilagoditev člena 16(6) in prilog 
znanstvenemu in tehničnemu napredku.
Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju 
nebistvenih določb te direktive, se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 18(3).

Da se omogoči prilagoditev določb te 
direktive znanstvenemu in tehničnemu 
napredku, lahko Komisija z delegiranimi 
akti v skladu s členom 18a, 18b in 18c 
sprejme prilagoditve člena 16(6) in prilog.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe usklajuje tako imenovani „stari postopek komitologije“ z novim 
postopkom iz člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Predlog spremembe 236
Karl-Heinz Florenz

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 
Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju 
določb člena 8 Sklepa.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Predlog spremembe usklajuje tako imenovani „stari postopek komitologije“ z novim 
postopkom iz člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Predlog spremembe 237
Karl-Heinz Florenz

Predlog direktive
Člen 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 18a

Izvajanje pooblastil
1. Pooblastila za sprejemanje delegiranih 
aktov iz členov 7, 8, 10, 16, 17 in 20 se na 
Komisijo prenesejo za nedoločen čas.
2. Ko Komisija sprejme delegiran akt, o 
tem istočasno uradno obvesti Evropski 
parlament in Svet.
3. Pooblastila za sprejemanje delegiranih 
aktov se na Komisijo prenesejo pod pogoji 
iz členov 18b in 18c.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe usklajuje tako imenovani „stari postopek komitologije“ z novim 
postopkom iz člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Predlog spremembe 238
Karl-Heinz Florenz

Predlog direktive
Člen 18 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 18b

Preklic prenosa pooblastil
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1. Evropski parlament ali Svet lahko 
kadar koli prekliče prenos pooblastil iz 
člena 18a.
2. Institucija, ki je začela notranji 
postopek za odločanje, ali naj se prenos 
pooblastil prekliče, si prizadeva, da o tem 
obvesti drugo institucijo in Komisijo, v 
doglednem času pred sprejetjem končne 
odločitve, pri čemer navede prenesena 
pooblastila, ki bi lahko bila preklicana, ter 
morebitne razloge za preklic.
3. Z odločitvijo o preklicu pooblastil 
prenehajo veljati pooblastila, navedena v 
tej odločitvi. Veljati začne takoj ali na 
poznejši, v odločitvi navedeni datum. 
Odločitev ne vpliva na veljavnost že 
veljavnih delegiranih aktov. Objavi se v 
Uradnem listu Evropske unije.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe usklajuje tako imenovani „stari postopek komitologije“ z novim 
postopkom iz člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Predlog spremembe 239
Karl-Heinz Florenz

Predlog direktive
Člen 18 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 18c

Nasprotovanje delegiranim aktom
1. Evropski parlament ali Svet lahko 
nasprotuje delegiranemu aktu v dveh 
mesecih od dne uradnega obvestila. Na 
pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta 
se to obdobje podaljša za dva meseca.
2. Če niti Evropski parlament niti Svet ne 
nasprotuje delegiranemu aktu, se ta 
objavi v Uradnem listu Evropske unije in 
začne veljati na datum, naveden v tem 
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aktu.
3. Če Evropski parlament ali Svet 
nasprotuje sprejetemu delegiranemu aktu, 
ta ne začne veljati. Institucija, ki 
nasprotuje delegiranemu aktu, svoje 
nasprotovanje utemelji.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe usklajuje tako imenovani „stari postopek komitologije“ z novim 
postopkom iz člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Predlog spremembe 240
Corinne Lepage

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 1 – pododstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Navedene inšpekcije zajemajo vsaj izvoz 
OEEO iz Skupnosti v skladu z Uredbo o 
pošiljkah odpadkov ter postopke v obratih 
za obdelavo v skladu z Direktivo 
2008/xx/ES o odpadkih in Prilogo II k tej 
direktivi.

Navedene inšpekcije zajemajo vsaj izvoz 
OEEO iz Skupnosti v skladu z Uredbo o 
pošiljkah odpadkov ter postopke v obratih 
za obdelavo v skladu z Direktivo 
2008/xx/ES o odpadkih in Prilogo II k tej 
direktivi. Da se omogoči usklajen pristop 
k izpolnjevanju zahtev po finančnih 
garancijah, kot je to določeno v členu 12, 
Komisija, najpozneje 12 mesecev po 
začetku veljavnosti te direktive določi 
minimalne zahteve in metodologijo za 
izračun ravni teh garancij ter določi 
smernice za njihovo preverjanje in 
revizijo. Te zahteve bi morale zagotavljati 
vsaj, da
(a) garancija povzroči internalizacijo 
dejanskih stroškov konca življenjske dobe 
izdelka proizvajalca, ob upoštevanju 
standardov obdelave in recikliranja,
(b) stroškov, povezanih z obveznostmi 
proizvajalca, ne nosijo drugi subjekti, niti 
sedaj niti v prihodnosti,
(c) bo garancija na voljo v prihodnosti in 
da jo bo mogoče uporabiti za reševanje 
odprtih obveznosti recikliranja 



AM\809098SL.doc 47/76 PE439.905v01-00

SL

proizvajalca v primeru njegove plačilne 
nesposobnosti.

Or. en

Obrazložitev

Za izvajanje in uveljavljanje posamezne odgovornosti proizvajalcev kot pomembnega vzvoda 
za internalizacijo stroškov konca življenjske dobe in kot spodbudo za okoljsko primerno 
zasnovo izdelkov bi bila koristna merila – ta bi določila Komisija – za opredelitev 
ocenjevanja ravni finančnih garancij, ki bodo vključevala standarde recikliranja in obdelave 
in opredeljevala pravila za njihovo preverjanje.

Predlog spremembe 241
Andres Perello Rodriguez

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Navedene inšpekcije zajemajo vsaj izvoz 
OEEO iz Skupnosti v skladu z Uredbo o 
pošiljkah odpadkov ter postopke v obratih 
za obdelavo v skladu z Direktivo 
2008/xx/ES o odpadkih in Prilogo II k tej 
direktivi.

Navedene inšpekcije zajemajo vsaj 

(a) izvoz OEEO iz Skupnosti v skladu z 
Uredbo o pošiljkah odpadkov ter postopke 
v obratih za obdelavo v skladu z Direktivo 
2008/xx/ES o odpadkih in Prilogo II k tej 
direktivi;
(b) izpolnjevanje finančnih obveznosti 
proizvajalcev v skladu s členoma 12 in 13 
te direktive;
(c) izpolnjevanje obveznosti posamičnih in 
kolektivnih sistemov v skladu s členoma 
12 in 16 (novo) te direktive.

Or. en
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Predlog spremembe 242
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 1 – pododstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Finančne garancije bi bilo treba 
izračunati, da se zagotovi internalizacija 
dejanskih stroškov konca življenjske dobe 
izdelka proizvajalca, kot to določa 
člen 12(2), pri čemer se upoštevajo 
standardi obdelave in recikliranja, kot jih 
predpisuje člen 8.

Or. en

Obrazložitev

Doslej se lastnosti recikliranja in obdelave še niso strogo preverjale, imajo pa posledice za 
financiranje in garancije. Usklajene zahteve po finančnih garancijah so potrebne, da se 
omogoči preverjanje skladnosti finančnih garancij, kar je sedaj mogoče prek registra iz člena 
16 in kar se zahteva prek inšpekcij iz člena 20. Z internalizacijo stroškov konca življenjske 
dobe izdelka bi bilo ceneje dati na trg izdelek, ki ga je lažje pripraviti za ponovno uporabo ali 
reciklirati, kot pa izdelek z visokimi stroški konca življenjske dobe in izgubo virov.

Predlog spremembe 243
Karl-Heinz Florenz

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Lahko se določijo dodatna pravila glede 
inšpekcij in spremljanja.

3. Da se zagotovi pravilno delovanje 
inšpekcij in spremljanja, lahko Komisija z 
delegiranimi akti v skladu s členom 18a, 
18b in 18c sprejme dodatna pravila glede 
inšpekcij in spremljanja.

Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju 
nebistvenih določb te direktive z njenim 
dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 18(3).

Or. en
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Obrazložitev

Predlog spremembe usklajuje tako imenovani „stari postopek komitologije“ z novim 
postopkom iz člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Predlog spremembe 244
Chris Davies

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Države članice oblikujejo nacionalne 
registre priznanih obratov za zbiranje in 
obdelavo. V nacionalni register so lahko 
uvrščeni samo obrati, katerih upravljavci 
izpolnjujejo zahteve iz člena 8(3), kot je 
določeno v tem členu. Vsebina registra se 
objavi.

Or. en

Obrazložitev

Oblikovanje osrednjega registra bo zagotovilo pregled dejavnosti vseh obratov, v katerih se 
izvajajo dejavnosti zbiranja, obdelave, predelave in recikliranja, ter bo okrepilo možnosti za 
spremljanje dejavnosti predelave.

Predlog spremembe 245
Chris Davies

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. Upravljavci obratov predložijo letno 
dokazilo o svojem izpolnjevanju zahtev iz 
direktive in poročajo v skladu s (6) in (7), 
da ohranijo svoj status priznanih obratov 
za obdelavo. 

Or. en
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Obrazložitev

Oblikovanje osrednjega registra bo zagotovilo pregled dejavnosti vseh obratov, v katerih se 
izvajajo dejavnosti zbiranja, obdelave, predelave in recikliranja, ter bo okrepilo možnosti za 
spremljanje dejavnosti predelave.

Predlog spremembe 246
Chris Davies

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3c. Upravljavci obratov za zbiranje letno 
predložijo poročila, da nacionalnim 
organom omogočijo primerjavo med 
količino zbrane OEEO in količino OEEO, 
ki je bila dejansko predana obratom za 
predelavo ali recikliranje. OEEO se preda 
izključno priznanim obratom za predelavo 
ali recikliranje.

Or. en

Obrazložitev

Oblikovanje osrednjega registra bo zagotovilo pregled dejavnosti vseh obratov, v katerih se 
izvajajo dejavnosti zbiranja, obdelave, predelave in recikliranja, ter bo okrepilo možnosti za 
spremljanje dejavnosti predelave.

Predlog spremembe 247
Chris Davies

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 3 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3d. Upravljavci obratov za obdelavo letno 
predložijo poročila, da nacionalnim 
organom omogočijo primerjavo med 
količino OEEO, ki je bila prevzeta od 
lastnikov ali priznanih obratov za 
zbiranje, in količino OEEO, ki se je 
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dejansko predelala, reciklirala ali izvozila 
v skladu s členom 10.

Or. en

Obrazložitev

Oblikovanje osrednjega registra bo zagotovilo pregled dejavnosti vseh obratov, v katerih se 
izvajajo dejavnosti zbiranja, obdelave, predelave in recikliranja, ter bo okrepilo možnosti za 
spremljanje dejavnosti predelave.

Predlog spremembe 248
Chris Davies

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 3 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3e. Države članice zagotovijo, da lastniki 
predajo svojo OEEO izključno 
registriranim in priznanim obratom za 
zbiranje, predelavo in/ali recikliranje.

Or. en

Obrazložitev

Oblikovanje osrednjega registra bo zagotovilo pregled dejavnosti vseh obratov, v katerih se 
izvajajo dejavnosti zbiranja, obdelave, predelave in recikliranja, ter bo okrepilo možnosti za 
spremljanje dejavnosti predelave.

Predlog spremembe 249
Corinne Lepage

Predlog direktive
Člen 21 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo zakone in 
druge predpise, potrebne za uskladitev s 
členi 2, 3, 5, 6, 7, 11, 14, 16, 19, 20 in 
Prilogo I, najpozneje [18 mesecev po 
dnevu objave te direktive v Uradnem listu 

1. Države članice sprejmejo zakone in 
druge predpise, potrebne za uskladitev s 
členi 2, 3, 5, 6, 7, 11, 14, 16, 19, 20 in 
Prilogo I, najpozneje [18 mesecev po 
dnevu objave te direktive v Uradnem listu 
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Evropske unije]. Komisiji takoj sporočijo 
besedila navedenih predpisov ter 
korelacijsko tabelo med navedenimi 
predpisi in to direktivo. 

Evropske unije]. Komisiji takoj sporočijo 
besedila navedenih predpisov ter 
korelacijsko tabelo med navedenimi 
predpisi in to direktivo. Države članice 
sprejmejo zakone in druge predpise, 
potrebne za uskladitev s členom 12(2) te 
direktive, tako da vsak proizvajalec 
financira samo dejavnosti, povezane z 
odpadki iz njegovih proizvodov, ki so bili 
dani na trg po 13. avgustu 2005, ter da se 
zagotovijo ustrezne finančne garancije, 
kot je določeno v členu 12(2) te direktive. 

Or. en

Obrazložitev

Glede na majhno pozornost, ki se namenja načelu posamezne odgovornosti proizvajalcev pri 
izvajanju finančnih obveznosti, in glede na majhno pozornost do standardov recikliranja in 
obdelave v povezavi z izboljšanjem okoljske učinkovitosti ob koncu življenjske dobe izdelkov, 
je pomembno vztrajati pri členih 8 in 12, da se zagotovi pravilno izvajanje načel iz teh členov 
v nacionalnem pravu.

Predlog spremembe 250
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 21 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice najpozneje [18 
mesecev po dnevu objave te direktive v 
Uradnem listu Evropske unije] sprejmejo 
zakone, uredbe in druge predpise, 
potrebne za uskladitev s členom 12, tako 
da se zagotovijo ustrezna finančna 
jamstva iz člena 12.2 direktive.

Or. de

Obrazložitev

Predlog Komisije ne zagotavlja dovolj dobrega izvajanja načela posamezne odgovornosti 
proizvajalca. Zato je pomembno, da se vključi sklicevanje na člen 12 direktive, ki določa 
načelo, da morajo proizvajalci financirati zbiranje OEEO iz zasebnih gospodinjstev. Cilj 
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posamezne odgovornosti proizvajalca je spodbujati okoljsko primerno zasnovo s spodbudami 
proizvajalcem.

Predlog spremembe 251
Karl-Heinz Florenz

Predlog direktive
Člen 21 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Poleg ponovnih preučitev iz členov 2 
in 7 te direktive, Komisija  v petih letih po 
začetku njene veljavnosti in na podlagi 
izkušenj z njeno uporabo predloži poročilo 
Evropskemu parlamentu in Svetu . Po 
potrebi se poročilu priložijo predlogi za 
spremembo direktive.

Or. de

Obrazložitev

Namen je zagotoviti, da se poleg posebnih pregledov obsega direktive in stopnje zbiranja 
omogoči tudi širše spremljanje te direktive in njenega izvajanja.

Predlog spremembe 252
Mihailis Tremopulos (Michail Tremopoulos)

Predlog direktive
Člen 22 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Direktiva 2002/96/ES, kakor je bila 
spremenjena z direktivami, navedenimi v 
delu A Priloge V, se razveljavi z učinkom 
od dne po datumu iz člena 21, brez 
poseganja v obveznosti držav članic glede 
rokov za prenos v nacionalno zakonodajo 
in uporabo Direktive iz dela B Priloge V.

1. Direktiva 2002/96/ES, kakor je bila 
spremenjena z direktivami, navedenimi v 
delu A Priloge V, se razveljavi z učinkom 
od dne po datumu iz člena 21, razen člena 
5(5), ki se razveljavi na [...*], brez 
poseganja v obveznosti držav članic glede 
rokov za prenos v nacionalno zakonodajo 
in uporabo Direktive iz dela B Priloge V.
* Vstavi se datum, na katerega začnejo veljati nove 
obveznosti iz te direktive, povezane z ločenim 
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zbiranjem.

Or. en

Obrazložitev

Obstoječe minimalne obveznosti za ločeno zbiranje je treba ohraniti, dokler se ne začnejo 
uporabljati nove obveznosti. Sicer se bo državam, ki v preteklosti niso izpolnjevale teh 
obveznosti, to spregledalo.

Predlog spremembe 253
Mihailis Tremopulos (Michail Tremopoulos)

Predlog direktive
Priloga I – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Minimalne zahteve spremljanja za pošiljke 
OEEO

Minimalne zahteve za pošiljke rabljene 
EEO

Or. en

Obrazložitev

Spremljati bi bilo treba vse pošiljke rabljene EEO, ne le tiste, za katere se „sumi“, da so 
OEEO.

Predlog spremembe 254
Christofer Fjellner

Predlog direktive
Priloga I – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) kopijo računa in pogodbe v zvezi s 
prodajo in/ali prenosom lastništva 
električne in elektronske opreme, ki navaja, 
da je oprema neposredno namenjena za
ponovno uporabo in deluje brezhibno;

a) kopijo računa in pogodbe v zvezi s 
prodajo in/ali prenosom lastništva 
električne in elektronske opreme, ki navaja, 
da je oprema: namenjena za ponovno 
uporabo in

–) deluje brezhibno,

–) je namenjena za popravilo,
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–) je namenjena za obnovitev ali se pošilja 
za analizo okvare povezano z 
zagotavljanjem kakovosti in preiskave, ki 
so potrebne za ukrepe po nadzoru trga;

Or. en

Obrazložitev

Za okolju prijazno gospodarstvo je treba spodbujati popravilo in ponovno uporabo EEO. 
Zato je potreben sistem predpisov, ki spodbuja popravilo in ponovno uporabo EEO in pri tem 
pomaga. Na področju OEEO je to osrednja točka – ponovno uporabiti, da se količina 
odpadkov ohranja na kar najnižji ravni.

Predlog spremembe 255
Christofer Fjellner

Predlog direktive
Priloga I – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) dokaz o ocenjevanju ali testiranju v 
obliki kopije zapisov (potrdilo o testiranju, 
dokazilo o uporabnosti) za vsak predmet v 
pošiljki ter protokol, ki vsebuje vse 
zapisane informacije iz točke 2;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Za okolju prijazno gospodarstvo je treba spodbujati popravilo in ponovno uporabo EEO.
Zato je potreben sistem predpisov, ki spodbuja popravilo in ponovno uporabo EEO in pri tem 
pomaga. Na področju OEEO je to osrednja točka – ponovno uporabiti, da se količina 
odpadkov ohranja na kar najnižji ravni.
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Predlog spremembe 256
Christofer Fjellner

Predlog direktive
Priloga I – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) izjavo imetnika, ki organizira prevoz 
električne in elektronske opreme, da pri 
nobenem od materialov ali opreme v 
pošiljki ne gre za odpadek, kakor je 
opredeljen v členu 3(1) Direktive 
2008/xx/ES o odpadkih, ter

črtano

Or. en

Obrazložitev

Za okolju prijazno gospodarstvo je treba spodbujati popravilo in ponovno uporabo EEO.
Zato je potreben sistem predpisov, ki spodbuja popravilo in ponovno uporabo EEO in pri tem
pomaga. Na področju OEEO je to osrednja točka – ponovno uporabiti, da se količina 
odpadkov ohranja na kar najnižji ravni.

Predlog spremembe 257
Mihailis Tremopulos (Michail Tremopoulos)

Predlog direktive
Priloga I – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

d) dovolj embalažnega materiala, da se 
proizvodi, ki se pošiljajo, zaščitijo pred 
škodo, ki bi lahko nastala med prevozom, 
natovarjanjem in raztovarjanjem.

d) dovolj embalažnega materiala in 
ustrezno zlaganje tovora, da se proizvodi, 
ki se pošiljajo, zaščitijo pred škodo, ki bi 
lahko nastala med prevozom, 
natovarjanjem in raztovarjanjem.

Or. en

Obrazložitev

Uporabljeno električno in elektronsko opremo je mogoče pogosto razlikovati od odpadne 
električne in elektronske opreme z ustreznim zlaganjem tovora med prevozom.
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Predlog spremembe 258
Mihailis Tremopulos (Michail Tremopoulos)

Predlog direktive
Priloga I – odstavek 2 – korak 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) Testira se uporabnost in ocenijo se 
nevarne snovi. Testiranje se izvede glede 
na vrsto električne in elektronske opreme. 
Za večino rabljene električne in 
elektronske opreme zadostuje testiranje 
uporabnosti ključnih funkcij.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. en

Obrazložitev

Zahteve morajo biti pravno zavezujoče.

Predlog spremembe 259
Mihailis Tremopulos (Michail Tremopoulos)

Predlog direktive
Priloga I – odstavek 2 – korak 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) Voditi je treba zapise o rezultatih 
ocenjevanja in testiranja.

(b) Voditi je treba arhiv o rezultatih 
ocenjevanja in testiranja.

Or. en

Obrazložitev

Zahteve morajo biti pravno zavezujoče.
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Predlog spremembe 260
Mihailis Tremopulos (Michail Tremopoulos)

Predlog direktive
Priloga I – odstavek 2 – korak 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) zapis se varno, vendar ne za stalno, 
pritrdi na samo električno in elektronsko 
opremo (če ni pakirana) ali na embalažo, 
tako da se lahko prebere brez razpakiranja 
opreme;

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. en

Obrazložitev

Zahteve morajo biti pravno zavezujoče.

Predlog spremembe 261
Mihailis Tremopulos (Michail Tremopoulos)

Predlog direktive
Priloga I – odstavek 2 – korak 2 – točka b – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– naziv predmeta (naziv opreme v skladu s 
Prilogo II in kategorijo v skladu s 
Prilogo I k Direktivi 20xx/xx/ES (RoHS));

– naziv predmeta (naziv opreme v skladu s 
Prilogo IB in kategorijo v skladu s 
Prilogo IA);

Or. en

Obrazložitev

Popravek predloga spremembe 39 poročevalca, ki vsebuje sklic, ki je zaradi spremembe 
sklicevanja na OEEO namesto na RoHS napačen. Področje uporabe te direktive je treba 
opredeliti v tej direktivi, ne v direktivi RoHS. Za to direktivo se predlaga tudi okvirni seznam 
elektronske in električne opreme (priloga IB), ki bi moral biti referenca za imena v kontekstu 
te direktive, priloga IA pa vsebuje kategorije.
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Predlog spremembe 262
Mihailis Tremopulos (Michail Tremopoulos)

Predlog direktive
Priloga I – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg dokumentov iz točke 1 mora biti 
vsakemu tovoru (npr. embalaža za 
odpremo, tovornjak) rabljene električne in 
elektronske opreme priložen:

Poleg dokumentov iz točk 1 in 2 se mora 
vsakemu tovoru (npr. embalaža za 
odpremo, tovornjak) rabljene električne in 
elektronske opreme priložiti:

Or. en

Obrazložitev

Dokumenti iz točk 1 in 2 (dokumentacija o testiranju) morajo biti obvezno priloženi vsakemu 
tovoru, da se lahko dokaže, ali gre za rabljeno napravo, ki se lahko ponovno uporabi, ali 
odpadno opremo.

Predlog spremembe 263
Mihailis Tremopulos (Michail Tremopoulos)

Predlog direktive
Priloga I – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če se ne zagotovijo ustrezni dokumenti 
iz točk 1 in 3 ter embalaža, organi države 
članice domnevajo, da je predmet nevarna 
OEEO in da gre pri tovoru za nezakonito 
pošiljko. V takih okoliščinah se obvestijo 
ustrezni pristojni organi, tovor pa se 
obravnava v skladu s členoma 24 in 25 
Uredbe o pošiljkah odpadkov. V večini 
primerov morajo odgovorni za pošiljko 
odpadke na lastne stroške vrniti v državo 
odpreme in se jim lahko naloži kazenska 
sankcija. V državah članicah, kjer morajo 
državni organi dokazati, da gre pri 
predmetih za OEEO in ne za električno in 
elektronsko opremo, bo nezagotovitev 
ustreznih dokumentov in embalaže 
verjetno povzročila precejšnje zamude pri 
nadaljnjem prevozu odpadkov, dokler se 

4. Če se ne zagotovijo ustrezni dokumenti 
iz točk 1, 2 in 3, ustrezna embalaža 
oziroma ustrezno zlaganje tovora, kar je 
odgovornost imetnika naprave, 
namenjene za pošiljko, organi države 
članice domnevajo, da je predmet nevarna 
OEEO in da gre pri tovoru za nezakonito 
pošiljko. V takih okoliščinah se obvestijo 
ustrezni pristojni organi, tovor pa se 
obravnava v skladu s členoma 24 in 25 
Uredbe o pošiljkah odpadkov.
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ne opravijo preiskave, ki so potrebne za 
določitev statusa predmetov, ki se 
pošiljajo.

Or. en

Obrazložitev

Vključiti je treba dokumentacijo iz vseh treh točk. Zagotoviti je treba tudi ustrezno embalažo 
in zlaganje tovora. Če katera od teh zahtev ni izpolnjena, bo obveljalo, da pošiljka vsebuje 
odpadno opremo. 

To je pojasnilo, da mora dokazno breme nositi imetnik.

Zadevne določbe vsebujeta člena 24 in 25.

Predlog spremembe 264
Oreste Rossi

Predlog direktive
Priloga I A (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

PRILOGA IA

Kategorije električne in elektronske 
opreme, ki jih zajema ta direktiva:

1. Veliki gospodinjski aparati

2. Mali gospodinjski aparati

3. Oprema za IT in telekomunikacije

4. Oprema za zabavno elektroniko

5. Oprema za razsvetljavo

6. Električna in elektronska orodja (razen 
velikih nepremičnih industrijskih orodij)

7. Igrače, oprema za prosti čas in šport

8. Medicinski pripomočki (razen vsajenih 
in inficiranih izdelkov)
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9. Instrumenti za spremljanje in nadzor

10. Avtomati

Or. en

Obrazložitev

Da bo področje uporabe direktive jasno, je treba obstoječe sezname kategorij vključiti v 
zakonodajo. Če bodo seznami izpuščeni, bo področje uporabe še bolj nejasno, kot je zdaj. Ves 
trud, ki ga je odbor za tehnične prilagoditve po sprejetju direktive vložil v razlage, bo zaman, 
ustvarjena pa bo tudi pravna negotovost in nove možnosti za zastonjkarje.

Predlog spremembe 265
Andres Perello Rodriguez

Predlog direktive
Priloga I A (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

PRILOGA IA
Kategorije opreme v skladu s členom 11

1. hladilne in grelne naprave;
2. zasloni in monitorji;
3. svetila;
4. velike naprave, ki niso hladilne in 
grelne naprave, zasloni, monitorji in 
svetila;
Kot „velike naprave“ se štejejo tiste 
naprave, ki v osnovi niso premične ali naj 
bi v osnovi skozi celoten življenjski krog 
ostale na kraju, kjer so nameščene;
5. male naprave, ki niso hladilne in grelne 
naprave, zasloni, monitorji in svetila. 
Kot „majhne naprave“ se štejejo vse 
naprave, ki so v osnovi premične ali naj 
ne bi skozi celoten življenjski cikel ostale 
na istem mestu uporabe.

Or. es

Obrazložitev

Ta preprosti sistem s petimi kategorijami, ki ga predlaga poročevalec, je zelo dobrodošel, 
vendar je treba v tretji kategoriji izrecno omeniti svetila.
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Predlog spremembe 266
Sabine Wils

Predlog direktive
Priloga I A (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

PRILOGA IA

Kategorije električne in elektronske 
opreme, ki jih zajema ta direktiva:
1. Hladilne in grelne naprave
2. Zasloni in monitorji
3. Svetila
4. Velike naprave, ki jih ne pokrivajo 
točke 1, 2, 3 in 6. Velike naprave so 
naprave, ki jih ena oseba ne more sama 
ročno prenašati.
5. Manjše naprave, ki jih ne pokrivajo 
točke 1, 2, 3 in 6. Manjše naprave so 
naprave, ki jih ena oseba zlahka ročno 
prenaša.
6. Naprave informacijske in 
komunikacijske tehnologije (IKT)

Or. de

Obrazložitev

Pristop, ki temelji na petih kategorijah, bi resno ogrozili razvoj okoljsko primerne zasnove v 
IKT. Z uvrstitvijo IKT naprav v posebno kategorijo se zagotovi, da dosežki okoljsko primerne 
zasnove na tem področju niso prikrajšani za svojo vrednost zaradi vsesplošne kategorizacije 
proizvodov skupaj z na primer grelci vode in igračami.
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Predlog spremembe 267
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Karin 
Kadenbach, Åsa Westlund, Mihailis Tremopulos (Michail Tremopoulos)

Predlog direktive
Priloga I A (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

PRILOGA IA

Kategorije opreme po členu 11
(1) Hladilne in grelne naprave
(2) Samostojni zasloni in monitorji
(3) Svetila
(4) Velike naprave, razen hladilnih in 
grelnih naprav, zaslonov, monitorjev in 
svetil. Velike naprave so predvsem tiste, ki 
načeloma niso premične oziroma so 
namenjene za uporabo na enem mestu ves 
čas uporabne dobe.
(5) Majhne naprave, razen hladilnih in 
grelnih naprav, zaslonov, monitorjev, 
svetil ter opreme za IT in 
telekomunikacije. Majhne naprave so vse, 
ki so načeloma premične in niso 
namenjene za trajno uporabo na enem 
mestu.
(6) Majhna oprema za IT in 
telekomunikacije

Or. en

Obrazložitev

Teh šest kategorij že ustreza sedanjemu načinu zbiranja v državah članicah, z manjšim 
številom kategorij pa bo manjša tudi upravna obremenitev. Razvrstitev po vrstah naprav je v 
skladu z okoljskimi vidiki in naj bi omogočila čim boljši izkoristek pri ponovni uporabi, 
recikliranju in predelavi različnih kategorij opreme.
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Predlog spremembe 268
Chris Davies

Predlog direktive
Priloga I B (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga IB

Kategorije električne in elektronske 
opreme, ki jih zajema ta direktiva:
(1) Oprema za hlajenje
(2) Oprema za prikazovanje
(3) Oprema za razsvetljavo
(4) Velika oprema
(5) Majhna oprema
(6) Oprema za informacijsko in 
komunikacijsko tehnologijo

Or. en

Obrazložitev

Ločena kategorija za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo bo spodbudila načrtovanje 
opreme, ki jo je mogoče lažje reciklirati.

Predlog spremembe 269
Andres Perello Rodriguez

Predlog direktive
Priloga I B (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga IB

Neizčrpen seznam primerov naprav, ki 
sodijo v kategorije iz Priloge IA
1. Hladilne in grelne naprave
– hladilniki
– zamrzovalniki
– naprave za samodejno izdajo ali prodajo 
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hladnih proizvodov
– klimatske naprave
– grelna telesa, ki vsebujejo olje, in druga 
telesa za izmenjavo toplote, ki vsebujejo 
druge medije, ne vode (na primer toplotne 
črpalke in razvlaževalniki)
2. Zasloni in monitorji
– zasloni
– televizijski sprejemniki
– digitalni okvirji za slike
– monitorji
– prenosni računalniki
– prenosni računalniki
3. Oprema za razsvetljavo
a) svetila, kot so 

 plinske sijalke;
– nizkotlačne sijalke na razelektrenje: 
fluorescentne (kompaktne, linearne in 
nelinearne) in nefluorescentne 
(nizkotlačne z natrijevo paro, nizkotlačne 
z živosrebrno paro);
visokointenzivnostne sijalke na 
razelektrenje: visokotlačne z natrijevo 
paro, s kovinskimi halidi, visokotlačne z 
živosrebrno paro, ksenonske;

 svetilke za posebne namene;
 predelane svetilke z diodami 

(O)LED (s standardnimi 
priključki, primernimi za 
zamenjavo sijalk);

(b) svetilo: naprava, ki oddaja, filtrira ali 
pretvarja svetlobo, ki prihaja iz enega ali 
več električnih svetlobnih virov, in 
vključuje vse dele, potrebne za podporo, 
pritrditev in zaščito svetlobnih virov, ne pa 
tudi samih svetlobnih virov, in ki po 
potrebi obsega pomožno opremo s sredstvi 
za povezavo te opreme z virom
električnega napajanja;
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4. Velike naprave
– velike naprave za kuhanje ali obdelavo 
živil (na primer kuhalne plošče, pečice, 
štedilniki, mikrovalovne naprave, 
nepremični kavni aparati) 
– nape
– velike čistilne naprave (na primer pralni 
stroji, sušilniki, pomivalni stroji)
– velika grelna telesa (na primer 
ventilatorji za topli zrak, električni 
kamini, grelna telesa iz marmorja in 
naravnega kamna, bazenski grelniki in 
druge naprave za ogrevanje prostorov, 
postelj in sedežnega pohištva)
– velike naprave za nego telesa (na primer 
solariji, savne, masažni stoli)
– velike računalniške in 
telekomunikacijske naprave (na primer 
veliki računalniki, strežniki, nepremična 
omrežna napeljava in naprave, tiskalniki, 
kopirni stroji, telefoni na kovance)
– velike naprave za šport in prosti čas (na 
primer športne naprave z električnimi ali 
elektronskimi deli, igralni avtomati na 
kovance)

– veliki električni in elektronski 
industrijski stroji in naprave
– velike naprave za proizvodnjo ali prenos 
električnega toka (na primer generatorji, 
transformatorji, naprave za neprekinjeno 
napajanje (UPS), razsmerniki)
– velike medicinske naprave 
– veliki nadzorni in kontrolni instrumenti
– velike merilne naprave in oprema (na 
primer tehtnice in nepremične naprave)
– velike naprave za samodejno prodajo ali 
izdajo proizvodov in samodejno izvajanje 
preprostih storitev (npr. avtomati z izdelki, 
plačilni avtomati, avtomati za vračanje 
prazne embalaže, fotoavtomati)
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5. Majhne naprave
– manjše naprave za kuhanje ali obdelavo 
živil (na primer opekači, grelniki, 
električni noži, potopni grelniki, aparati 
za rezanje)
– manjše čistilne naprave (na primer 
sesalniki, likalniki itd.)
– ventilatorji, osvežilniki zraka
– manjše grelne naprave (na primer 
električne odeje)
– ure, ročne ure in druge naprave za 
merjenje časa
– manjše naprave za nego telesa (na 
primer brivniki, zobne krtačke, sušilniki, 
masažni aparati)
– manjše naprave za informacijsko in 
komunikacijsko tehnologijo (osebni 
računalniki, tiskalniki, žepna računala, 
telefoni, mobilniki, usmerjevalniki, 
radijske naprave, otroški alarmi, 
projektorji)
– kamere in fotografski aparati
– zabavna elektronika (na primer radijski 
aparati, ojačevalniki zvoka, avtoradii, 
predvajalniki DVD-jev)
– glasbeni inštrumenti in oprema za 
ozvočenje (na primer ojačevalniki, 
slušalke, zvočniki, mešalne mize, 
mikrofoni)
– igrače (na primer vlakci, modeli letal 
itd.)
– manjše športne naprave (na primer 
računalniki za kolesarjenje, potapljanje, 
tek, veslanje itd.)
– manjše naprave za prosti čas (na primer 
videoigre, ribiška oprema, oprema za golf 
itd.)
– električna in elektronska orodja, 
vključno z napravami za vrtnarjenje (na 
primer vrtalniki, žage, črpalke, kosilnice)
– manjše naprave za proizvodnjo ali 
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prenos električnega toka (na primer 
generatorji, polnilniki, naprave za 
neprekinjeno napajanje (UPS), 
pretvorniki)
– manjše medicinske naprave, vključno z 
veterinarskimi napravami
– manjši nadzorni in kontrolni 
instrumenti (na primer dimni alarmi, 
regulatorji ogrevanja, termostati, senzorji 
za zaznavanje gibanja, nadzorne naprave 
in proizvodi, daljinski upravljalniki)
– manjše merilne naprave (na primer 
tehtnice, prikazovalniki, daljinomeri, 
termometri)
– manjše naprave za samodejno prodajo 
ali izdajanje proizvodov

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe se nanaša samo na kategorijo 3.

Predlog spremembe 270
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Priloga –1 B (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga IB

Kategorije električne in elektronske 
opreme, ki jih zajema ta direktiva:
1. Oprema za hlajenje
2. Oprema za prikazovanje
3. Oprema za razsvetljavo
4. Velika oprema
5. Majhna oprema
6. Oprema za informacijsko in 
komunikacijsko tehnologijo
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Or. en

Obrazložitev

Razdelitev na samo pet kategorij bi bila ovira za ekološko zasnovo informacijske in 
komunikacijske tehnologije in je v nasprotju s posamezno odgovornostjo proizvajalca. 
Prednosti ekološke zasnove informacijske in komunikacijske tehnologije bi bile okrnjene, če 
bi bila ta tehnologija v isti kategoriji kot izdelki, kot so opekači, igrače in sesalniki. Da se 
podpre ekološka zasnova, je zelo pomembno, da se uvede ločena kategorija za opremo za 
informacijsko in komunikacijsko tehnologijo.

Predlog spremembe 271
Sabine Wils

Predlog direktive
Priloga I B (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

PRILOGA IB
Neizčrpen seznam primerov naprav, ki 

sodijo v kategorije iz Priloge IA
1. Hladilne in grelne naprave
– hladilniki
– zamrzovalniki
– naprave za samodejno izdajo ali prodajo 
hladnih proizvodov
– klimatske naprave
– grelna telesa, ki vsebujejo olje, in druga 
telesa za izmenjavo toplote, ki vsebujejo 
druge medije, ne vode (na primer toplotne 
črpalke in razvlaževalniki)
2. Zasloni in monitorji
– zasloni
– televizijski sprejemniki
– digitalni okvirji za slike
– monitorji
3. Svetila
– paličaste fluorescentne sijalke
– kompaktne fluorescenčne sijalke
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– visokointenzivnostne sijalke, vključno z 
visokotlačnimi sijalkami z natrijevo paro 
in s kovinskimi halidi
– nizkotlačne sijalke z natrijevo paro
– diode LED
4. Velike naprave
– velike naprave za kuhanje ali obdelavo 
živil (na primer kuhalne plošče, pečice, 
štedilniki, mikrovalovne naprave, 
nepremični kavni aparati) 
– nape
– velike čistilne naprave (na primer pralni 
stroji, sušilniki, pomivalni stroji)
– velika grelna telesa (na primer 
ventilatorji za topli zrak, električni 
kamini, grelna telesa iz marmorja in 
naravnega kamna, bazenski grelniki in 
druge naprave za ogrevanje prostorov, 
postelj in sedežnega pohištva)

– velike naprave za nego telesa (na primer 
solariji, savne, masažni stoli)

– velike naprave za šport in prosti čas (na 
primer športne naprave z električnimi ali 
elektronskimi deli, igralni avtomati na 
kovance)
– velika svetila in druge naprave za 
razširjanje ali uravnavanje svetlobe

– veliki električni in elektronski 
industrijski stroji in naprave

– velike naprave za proizvodnjo ali prenos 
električnega toka (na primer generatorji, 
transformatorji, naprave za neprekinjeno 
napajanje (UPS), razsmerniki)
– velike medicinske naprave 

– veliki nadzorni in kontrolni instrumenti

– velike merilne naprave in oprema (na 
primer tehtnice in nepremične naprave)
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– velike naprave za samodejno prodajo ali 
izdajo proizvodov in samodejno izvajanje 
preprostih storitev (npr. avtomati z izdelki, 
plačilni avtomati, avtomati za vračanje 
prazne embalaže, fotoavtomati)
5. Majhne naprave
– manjše naprave za kuhanje ali obdelavo 
živil (na primer opekači, grelniki, 
električni noži, potopni grelniki, aparati 
za rezanje)
– manjše čistilne naprave (na primer 
sesalniki, likalniki itd.)
– ventilatorji, osvežilniki zraka
– manjše grelne naprave (na primer 
električne odeje)
– ure, ročne ure in druge naprave za 
merjenje časa
– manjše naprave za nego telesa (na 
primer brivniki, zobne krtačke, sušilniki, 
masažni aparati)
– kamere in fotografski aparati

– zabavna elektronika (na primer radijski 
aparati, ojačevalniki zvoka, avtoradii, 
predvajalniki DVD-jev)
inštrumenti in glasbena oprema (na 
primer ojačevalniki, slušalke in zvočniki, 
mešalne mize, mikrofoni)
– manjša svetila in druge naprave za 
razširjanje ali uravnavanje svetlobe

– igrače (na primer vlakci, modeli letal 
itd.)

– manjše športne naprave (na primer 
računalniki za kolesarjenje, potapljanje, 
tek, veslanje itd.)
– manjše naprave za prosti čas (na primer 
videoigre, ribiška oprema, oprema za golf 
itd.)
– električna in elektronska orodja, 
vključno z napravami za vrtnarjenje (na 
primer vrtalniki, žage, črpalke, kosilnice)
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– manjše naprave za proizvodnjo ali 
prenos električnega toka (na primer 
generatorji, polnilniki, naprave za 
neprekinjeno napajanje (UPS), 
pretvorniki)
– manjše medicinske naprave, vključno z 
veterinarskimi napravami

– manjši nadzorni in kontrolni 
instrumenti (na primer dimni alarmi, 
regulatorji ogrevanja, termostati, senzorji 
za zaznavanje gibanja, nadzorne naprave 
in proizvodi, daljinski upravljalniki)
– manjše merilne naprave (na primer 
tehtnice, prikazovalniki, daljinomeri, 
termometri)
– manjše naprave za samodejno prodajo 
ali izdajanje proizvodov
6. Naprave informacijske in 
komunikacijske tehnologije (IKT)
– prenosni računalniki
– notesniki 
– velike računalniške in 
telekomunikacijske naprave (na primer 
veliki računalniki, strežniki, nepremična 
omrežna napeljava in naprave, tiskalniki, 
kopirni stroji, telefoni na kovance)
– manjše naprave za informacijsko in 
komunikacijsko tehnologijo (osebni 
računalniki, tiskalniki, žepna računala, 
telefoni, mobilniki, usmerjevalniki, 
radijske naprave, otroški alarmi, 
projektorji)

Or. de
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Predlog spremembe 272
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Karin 
Kadenbach, Åsa Westlund, Mihailis Tremopulos (Michail Tremopoulos)

Predlog direktive
Priloga I B (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga IB

Neizčrpen seznam primerov naprav, ki 
sodijo v kategorije iz Priloge IA (novo)
1. Hladilne in grelne naprave
– hladilniki
– zamrzovalniki
– naprave za samodejno izdajo ali prodajo 
hladnih proizvodov
– klimatske naprave
– grelna telesa, ki vsebujejo olje, in druga 
telesa za izmenjavo toplote, ki vsebujejo 
druge medije, ne vode (na primer toplotne 
črpalke in razvlaževalniki)
2. Samostojni zasloni in monitorji 
– zasloni
– televizijski sprejemniki
– digitalni okvirji za slike
– monitorji
3. Svetila
– paličaste fluorescentne sijalke
– kompaktne fluorescenčne sijalke
– visokointenzivnostne sijalke, vključno z 
visokotlačnimi sijalkami z natrijevo paro 
in s kovinskimi halidi
– nizkotlačne sijalke z natrijevo paro
– diode LED
4. Velike naprave
– velike naprave za kuhanje ali obdelavo 
živil (na primer kuhalne plošče, pečice, 
štedilniki, mikrovalovne naprave, 
nepremični kavni aparati) 
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– nape
– velike čistilne naprave (na primer pralni 
stroji, sušilniki, pomivalni stroji)
– velika grelna telesa (na primer 
ventilatorji za topli zrak, električni 
kamini, grelna telesa iz marmorja in 
naravnega kamna, bazenski grelniki in 
druge naprave za ogrevanje prostorov, 
postelj in sedežnega pohištva)
– velike naprave za nego telesa (na primer 
solariji, savne, masažni stoli)
– velike računalniške in 
telekomunikacijske naprave (na primer 
veliki računalniki, strežniki, nepremična 
omrežna napeljava in naprave, tiskalniki, 
kopirni stroji, telefoni na kovance)
– velike naprave za šport in prosti čas (na 
primer športne naprave z električnimi ali 
elektronskimi deli, igralni avtomati na 
kovance)
– velika svetila in druge naprave za 
razširjanje ali uravnavanje svetlobe
– veliki električni in elektronski 
industrijski stroji in naprave
– velike naprave za proizvodnjo ali prenos 
električnega toka (na primer generatorji, 
transformatorji, naprave za neprekinjeno 
napajanje (UPS), razsmerniki)
– velike medicinske naprave 
– veliki nadzorni in kontrolni instrumenti
– velike merilne naprave in oprema (na 
primer tehtnice in nepremične naprave)
– velike naprave za samodejno prodajo ali 
izdajo proizvodov in samodejno izvajanje 
preprostih storitev (npr. avtomati z izdelki, 
plačilni avtomati, avtomati za vračanje 
prazne embalaže, fotoavtomati)
5. Majhne naprave
– manjše naprave za kuhanje ali obdelavo 
živil (na primer opekači, grelniki, 
električni noži, potopni grelniki, aparati 
za rezanje)
– manjše čistilne naprave (na primer 
sesalniki, likalniki itd.)
– ventilatorji, osvežilniki zraka
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– manjše grelne naprave (na primer 
električne odeje)
– ure, ročne ure in druge naprave za 
merjenje časa
– manjše naprave za nego telesa (na 
primer brivniki, zobne krtačke, sušilniki, 
masažni aparati)
– kamere in fotografski aparati
– zabavna elektronika (na primer radijski 
aparati, ojačevalniki zvoka, avtoradii, 
predvajalniki DVD-jev)
– glasbeni inštrumenti in oprema za 
ozvočenje (na primer ojačevalniki, 
slušalke, zvočniki, mešalne mize, 
mikrofoni)
– manjša svetila in druge naprave za 
razširjanje ali uravnavanje svetlobe
– igrače (na primer vlakci, modeli letal 
itd.)
– manjše športne naprave (na primer 
računalniki za kolesarjenje, potapljanje, 
tek, veslanje itd.)
– manjše naprave za prosti čas (na primer 
videoigre, ribiška oprema, oprema za golf 
itd.)
– električna in elektronska orodja, 
vključno z napravami za vrtnarjenje (na 
primer vrtalniki, žage, črpalke, kosilnice)
– manjše naprave za proizvodnjo ali 
prenos električnega toka (na primer 
generatorji, polnilniki, naprave za 
neprekinjeno napajanje (UPS), 
pretvorniki)
– manjše medicinske naprave, vključno z 
veterinarskimi napravami
– manjši nadzorni in kontrolni 
instrumenti (na primer dimni alarmi, 
regulatorji ogrevanja, termostati, senzorji 
za zaznavanje gibanja, nadzorne naprave 
in proizvodi, daljinski upravljalniki)
– manjše merilne naprave (na primer 
tehtnice, prikazovalniki, daljinomeri, 
termometri)
– manjše naprave za samodejno prodajo 
ali izdajanje proizvodov
6. Majhna oprema za IT in 
telekomunikacije
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– prenosni računalniki
– notesniki
– manjše naprave za informacijsko in 
komunikacijsko tehnologijo (osebni 
računalniki, tiskalniki, žepna računala, 
telefoni, mobilniki, usmerjevalniki, 
radijske naprave, otroški alarmi, 
projektorji)

Or. en

Obrazložitev

Neizčrpen seznam primerov bo olajšal razvrščanje v šest kategorij iz priloge IA in povečal 
razumljivost tega sistema. Zaradi tega bo lažje tudi izvajanje direktive.

Predlog spremembe 273
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Predlog direktive
Priloga II – odstavek 1 – alinea 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– zunanji električni kabli, črtano

Or. de

Obrazložitev

Določba iz Priloge II predloga za ločeno odstranjevanje in selektivno obdelavo zunanjih 
električnih kablov je neizvedljiva in hkrati tudi nepotrebna za zagotavljanje želene ravni 
varstva okolja.


