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PR_COD_1amRecastingam

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив.
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин: [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, 
за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния 
текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета 
относно ограничението на употребата на определени опасни вещества в 
електрическото и електронното оборудване (преработен текст)
(COM(2008)0809 – C6-0471/2008 – 2008/0240(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2008)0809),

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които 
предложението е внесено от Комисията (C6-0471/2008),

– като взе предвид член 87 и член 55 от своя правилник,

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Директива 2008/98/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 19 ноември 2008 г. отдава 
първостепенно значение на 
предотвратяването в 
законодателството относно 
отпадъците.Предотвратяването е 
определено, наред с другото, като 
определяне на  мерки, с които се 
намалява съдържанието на вредни 
вещества в материалите и 
продуктите. 

Or. en

Обосновка
Преработката на Директивата за ограничението на опасните вещества следва да се 
разглежда в контекста на йерархията на отпадъците, предвидена в Рамковата 
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директива относно отпадъците от 2008 г. Предотвратяването е на първо място 
сред задължителната йерархия при отпадъците. Предотвратяването включва  
мерки, с които се намалява съдържанието на вредни вещества в материалите и 
продуктите. Следователно преработката на Директивата за ограничението на 
опасните вещества е съществена възможност за превръщане на това задължение в 
конкретни действия, още повече че електрическото и електронното оборудване (ЕЕО) 
продължава да създава многобройни проблеми по време на третиране на отпадъците.  

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) Резолюцията на Съвета от 25 
януари 1988 г. относно програма за 
действие на Общността за борба със 
замърсяването на околната среда с 
кадмий1 приканва Комисията да 
разработи незабавно специални мерки 
за такава програма. Човешкото 
здраве също трябва да бъде защитено 
и поради това следва да се прилага 
цялостна стратегия, която по-
специално да ограничава употребата 
на кадмий и да стимулира 
изследванията на заместители. В 
тази резолюция се подчертава, че 
употребата на кадмий следва да бъде 
ограничена до случаите, при които 
тази употреба е подходяща и няма 
по-безопасни алтернативи.
1 OВ C 30, 4.2.1988 г., стр. 1.

Or. en

Обосновка

Позоваването на резолюцията на Съвета от 1988 г. (съображение 4 от действащата 
Директива за ограничението на опасните вещества) следва да се посочи повторно, 
тъй като е политическа основа за борбата със замърсяването на околната среда с 
кадмий.  
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Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 3 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3в) В своята Резолюция относно 
съобщението на Комисията относно 
прегледа на общностната стратегия 
за управление на отпадъците и 
проекторезолюцията на Съвета 
относно политиката в областта на 
отпадъците от 14 ноември 1996 г.1
Европейският парламент изиска от 
Комисията да представи 
предложения за директиви относно 
редица приоритетни потоци 
отпадъци, включително отпадъци от 
електрическо и електронно 
оборудване. В същата резолюция 
Европейският парламент поиска от 
Съвета и Комисията да представят 
предложения за намаляване на 
опасните вещества в отпадъците, 
като например хлор, живак, 
поливинил хлорид (PVC), кадмий и 
други тежки метали.
1 OВ C 362, 2.12.1996 г., стр. 241.

Or. en

Обосновка

Позоваването на резолюцията на Парламента от 1996 г. (съображение 4 от 
действащата Директива за ограничението на опасните вещества) следва да се 
включи като важно напомняне, че Парламентът е поискал конкретни ограничения на 
поливинил хлорид (PVC) още през 1996 г.  

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 3 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3г) Регламент (ЕО) № 850/2004 на 
Европейския парламент и на Съвета 
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от 29 април 2004 година относно 
устойчивите органични 
замърсители1 припомня, че целта за 
защита на околната среда и 
човешкото здраве от устойчиви 
органични замърсители не може да се 
постигне в достатъчна степен от 
държавите-членки поради 
трансграничното въздействие на 
тези замърсители и следователно 
може да се постигне по-добре на 
общностно равнище. Съгласно този 
регламент емисиите на устойчиви 
органични замърсители, като 
например диоксини и фурани, които 
са неволно появили се странични 
продукти от промишлени процеси, 
следва да се установят и намалят 
възможно най-бързо, като крайната 
цел е по възможност елиминирането 
им. Термичната обработка или 
неконтролираното обезвреждане на 
отпадъчното електрическо и 
електронно оборудване, което 
съдържа  халогенирани вещества за 
забавяне на горенето или PVC, могат 
значително да увеличат 
образуването на диоксини и фурани. 
1 OВ  L 158, 30.4.2004 г., стр. 7.

Or. en

Обосновка

Преработката на Директивата за ограничението на опасните вещества трябва да 
бъде извършена в контекста на международните задължения на ЕС за намаляване на 
общите емисии на диоксини и фурани, като целта е постепенното им намаляване и по 
възможност елиминирането им. Все още не е ясно каква ще бъде окончателната 
съдба на големи количества отпадъчно електрическо и електронно оборудване 
(ОЕЕО).  Изгарянето при висока температура продължава да бъде изключение. 
Съществува риск третирането на ОЕЕО въз основа на по-ниски стандарти – в ЕС или 
в трети държави – да остане реалност за значителни количества. Борбата с 
емисиите на диоксини и фурани може да бъде водена само чрез избор на материали на 
етапа на проектирането.
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Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 3 д (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3д) В проучването, възложено от 
Комисията, относно опасни 
вещества в електрическото и 
електронното оборудване горещо се 
препоръча да се прекрати постепенно 
употребата на бромоорганичните и 
хлороорганичните съединения поради 
потенциала им да образуват 
полибромирани и полихлорирани 
диоксини и фурани по време на 
операции за третиране на 
отпадъците и се отдава приоритет 
на постепенното прекратяване на 
употребата на PVC пред 
избирателните мерки на управление 
на риска за гарантиране на 
намаленото отделяне на PVC, на 
неговите добавки и на опасни 
продукти от горенето.

Or. en

Обосновка

Öko-Institut е отправната точка за Комисията по отношение на Директивата за 
ограничението на опасните вещества. От 2005 г. институтът оценява всяко 
прилагане на освобождаванията от прекратяването на употребата, предвидени в 
член 4, и продължава тази си дейност. Поради това основните констатации на 
съответното проучване на Европейската комисия относно бъдещите ограничения 
(Öko-Institut, „Проучване относно опасните вещества в електрическото и 
електронното оборудване, които не са регламентирани от Директива за 
ограничението на опасните вещества“, 17 октомври 2008 г.) следва да бъдат 
посочени в съображенията.

Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Наличните данни показват, че тези (4) Наличните данни показват, че тези 
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мерки за събиране, третиране, 
рециклиране и обезвреждане  на 
отпадъчно електрическо и електронно 
оборудване (ОЕЕО), както е 
постановено в Директива 2002/96/ЕО , 
са необходими за намаляването на 
проблемите за управление на 
отпадъците, свързани с въпросните 
тежки метали и въпросните вещества, 
които забавят горенето. Въпреки тези 
мерки значителна част от ОЕЕО ще 
продължи да бъде откривана по 
настоящите вериги за обезвреждане. 
Дори ако ОЕЕО е било събрано отделно 
и подложено на преработка за 
рециклиране, неговото съдържание на 
живак, кадмий, олово и хром VI, PBB 
(полибромирани бифенили) и PBDE 
(полибромирани дифенилетери) има 
вероятност да представлява риск за 
здравето или околната среда.

мерки за събиране, третиране, 
рециклиране и обезвреждане  на 
отпадъчно електрическо и електронно 
оборудване (ОЕЕО), както е 
постановено в Директива 2002/96/ЕО , 
са необходими за намаляването на 
проблемите за управление на 
отпадъците, свързани с въпросните 
тежки метали, въпросните 
халогенирани вещества, които забавят 
горенето, PVC и неговите опасни 
пластификатори. Въпреки тези мерки 
значителна част от ОЕЕО ще продължи 
да бъде откривана по настоящите вериги 
за обезвреждане. Дори ако ОЕЕО е било 
събрано отделно и подложено на 
преработка за рециклиране, неговото 
съдържание на живак, кадмий, олово и 
хром VI, PBB (полибромирани 
бифенили) и PBDE (полибромирани 
дифенилетери) има вероятност да 
представлява риск за здравето или 
околната среда. Рециклирането на 
ОЕЕО, което съдържа бромирани и 
хлорирани вещества, които забавят 
горенето, PVC и неговите опасни 
пластификатори, не предоставя 
ползи за околната среда и не е 
икономично. В резултат на това то 
се подлага на термична обработка 
или обезвреждане, което 
представлява опасност за човешкото 
здраве или околната среда, като тази 
опасност е или пряка, чрез  изпускане 
на тези вещества в околната среда, 
или непряка, чрез образуване на 
опасни продукти, получени от 
трансформацията, или на опасни 
вторични отпадъци, получени в 
резултат на изгаряне. 

Or. en

(Свързано с изменението на приложение IV)

Обосновка

В проучването на Европейската комисия относно преработването на Директивата за 
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ограничението на опасните вещества се препоръчва постепенното прекратяване на 
употребата на бромоорганичните и хлороорганичните съединения и PVC поради 
проблемите, които те предизвикват при третирането на отпадъците. Електронната 
промишленост  отбелязва голям напредък в световната си инициатива за преминаване 
към ниско съдържание на халоген (което се определя като бромирани и хлорирани 
вещества, които забавят горенето, и PVC под 900ppm). Подобни действия вече бяха 
предприети от някои производители на „бяла техника“. Тези доброволни действия 
следва да се подкрепят от ясни изисквания от страна на законодателя, за да се 
създаде равнопоставеност и да се предостави пазарна сигурност.

Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива допълва общото 
законодателство на Общността за 
управлението на отпадъците като 
Директива 2008/[…]/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
отпадъците. 

Настоящата директива допълва общото 
законодателство на Общността за 
управлението на отпадъците като 
Директива 2008/[…]/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
отпадъците и Регламент (ЕО) 
№ 1907/2006 на Европейския 
парламент и на Съвета от 
18 декември 2006 година относно 
регистрацията, оценката, 
разрешаването и ограничаването на 
химикали (REACH)1. 
1 OВ  L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

Or. en

Обосновка

Следва изрично да се посочи, че Директивата за ограничението на опасните вещества 
допълва Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и 
ограничаването на химикали (REACH). Директивата за ограничението на опасните 
вещества и Регламентът относно регистрацията, оценката, разрешаването и 
ограничаването на химикали (REACH) имат различни цели, обхват, срокове и обсег. 
Директивата за ограничението на опасните вещества беше създадена с цел справяне 
със специфичните проблеми на бързо увеличаващия се поток отпадъци, докато 
Регламентът относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на 
химикали (REACH) е насочен най-общо към химикалите, без да се съсредоточава 
специално върху отпадъците. Регламентът относно регистрацията, оценката, 
разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) е регионален закон, който все 
още е в началото на своето развитие, а Директивата за ограничението на опасните 
вещества вече определя световен стандарт. Основните проблеми с ОЕЕО се дължат 
на полимерите, които са изключени от обхвата на Регламента относно 
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регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). 
Директивата за ограничението на опасните вещества следва да бъде разработвана 
по-нататък, за да обхване специфичните проблеми на оползотворяване и 
обезвреждане на ОЕЕО в момента на възникването им.

Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Техническото развитие на 
електрическото и електронното 
оборудване без тежки метали, 
полибромирани дифенилетери
(PBDE) и полибромирани бифенили 
(PBB) трябва да бъде взето под 
внимание. 

(11) Техническото развитие на 
електрическото и електронното 
оборудване без тежки метали, 
бромирани и хлорирани вещества, 
които забавят горенето, PVC и 
неговите опасни пластификатори
следва да бъде взето под внимание. 

Or. en

Обосновка

Електронната промишленост отбелязва голям напредък със световната си 
инициатива за постепенно прекратяване на употребата на бромирани и хлорирани 
вещества, които забавят горенето, и PVC. Основни дружества от електронната 
промишленост  вече прекратиха употребата на тези вещества в някои или всички от 
продуктите си (например,  50 % от всички нови мобилни телефони вече са с ниско 
съдържание на халоген). Почти всички основни дружества от сектора електроника 
са се ангажирали да предприемат същите действия за потребителските продукти 
(например, пазарният дял на персоналните компютри с ниско съдържание на халоген 
ще възлиза на повече от 40 % през следващите 1–2 години).  Подобни действия вече 
бяха предприети в миналото от някои производители на „бяла техника“. 

Изменение 9

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) След като научните данни са в 
наличност и като се вземе под внимание 
принципът на предпазните мерки,
забраната на други опасни вещества и 
тяхното заместване с по-благоприятни 
за околната среда алтернативи, които 
гарантират поне същото ниво на защита 

(12) След като научните данни са в 
наличност, като се вземе под внимание 
принципът на предпазните мерки, 
забраната на други опасни вещества и 
тяхното заместване с по-благоприятни 
за околната среда алтернативни 
вещества или технологии, които 
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за потребителите, трябва да бъдат 
проучени, като се отдава внимание на 
съгласуваността с други законодателни 
актове на Общността, по-специално с
Регламент (ЕО) № 1907/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
18 декември 2006 година относно 
регистрацията, оценката, разрешаването 
и ограничаването на химикали 
(REACH). Особено внимание следва да 
бъде отдадено на потенциалното 
въздействие върху МСП. 

гарантират поне същото ниво на защита 
за потребителите, следва да бъдат 
проучени във всеки случай периодично.
За тази цел Комисията следва да 
проучи отрицателното въздействие 
на други опасни вещества и 
приложимостта на тяхното 
заместване, по-специално в края на 
експлоатационния живот на 
електрическото и електронното 
оборудване, с оглед периодично да се 
представят законодателни 
предложения за укрепване на 
разпоредбите на настоящата 
директива. При предприемане на тези 
действия Комисията следва да 
обръща внимание на съгласуваността с 
други законодателни актове на 
Общността и на постигането на  
максимален синхрон с дейността, 
извършена съгласно Регламент (ЕО) № 
1907/2006 на Европейския парламент и 
на Съвета от 18 декември 2006 година 
относно регистрацията, оценката, 
разрешаването и ограничаването на 
химикали (REACH)1. Особено внимание 
следва да бъде отдадено на 
потенциалното въздействие върху МСП.

Or. en

Обосновка

Директивата за ограничението на опасните вещества 1.0 имаше глобален  успех. Това 
обаче беше само поставяне на начало, тъй като все още се използват многобройни 
опасни вещества или материали. Директивата за ограничението на опасните 
вещества следва да се превърне в истински динамичен процес, който възнаграждава 
дружествата за активно прекратяване на употребата на опасни вещества. С тази 
цел е необходимо да се установи периодичен преглед на научните данни относно 
отрицателното въздействие на определени опасни вещества и приложимостта на 
тяхното заместване.  
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Изменение 10

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Изключения от изискванията за 
заместване трябва да бъдат допуснати, 
ако заместването не е възможно от 
научна или техническа гледна точка, 
особено предвид на положението на 
МСП, или ако негативното влияние върху 
околната среда или здравето или
социално-икономическите
въздействия, причинени от заместителя, 
има вероятност да превишат ползите за 
здравето и за околната среда и социално-
икономическите  ползи от това 
заместване или ако не са осигурени 
надеждни заместители.  Заместването 
на опасни вещества в електрическо и 
електронно оборудване трябва също така  
да бъде направено по начин, съвместим 
със здравето и безопасността на 
потребителите на електрическо и 
електронно оборудване. Пускането на 
медицински изделия на пазара изисква 
процедура за оценка на съответствието 
съгласно директиви 93/42/ЕО и 98/79/ЕО, 
а по тази процедура би могло да се 
наложи намеса на нотифициран орган, 
определен от компетентните власти на 
държавите-членки. Ако такъв 
нотифициран орган установи, че 
безопасността на потенциалния 
заместител при предвидената му 
употреба в медицински изделия или в 
медицински изделия за диагноза ин витро 
не е доказана, това се смята за очевидно 
отрицателно социално-икономическо 
въздействие и отрицателно въздействие 
върху околната среда и здравето.  Следва 
да бъде възможно да се подават искания 
за освобождаване от изискванията на 
директивата на оборудване, което попада 
в обхвата на настоящата директива, от 
датата на влизането й в сила, дори когато 

(13) Изключения от изискванията за 
заместване трябва да бъдат допуснати, 
ако заместването не е възможно от 
научна или техническа гледна точка, 
особено предвид на положението на 
МСП, или ако негативното влияние 
върху околната среда и здравето, 
причинено от заместителя, има 
вероятност да превиши ползите за 
здравето и за околната среда от това 
заместване. Заместването на опасни 
вещества в електрическо и електронно 
оборудване трябва също така  да бъде 
направено по начин, съвместим със 
здравето и безопасността на 
потребителите на електрическо и 
електронно оборудване.  Социално-
икономическите съображения следва 
да вземат под внимание при вземане 
на решение относно срока на 
действие на освобождаването. Следва 
да е възможно да се предостави 
гратисен период след изтичане на 
срока на освобождаването, с цел 
регулаторното сертифициране или 
доставянето на по-безопасни 
заместители да се увеличат, за да 
отговарят на необходимите 
изисквания. Пускането на медицински 
изделия на пазара изисква процедура за 
оценка на съответствието съгласно 
директиви 93/42/ЕО и 98/79/ЕО, а по 
тази процедура би могло да се наложи 
намеса на нотифициран орган, 
определен от компетентните органи на 
държавите-членки. Ако такъв 
нотифициран орган установи, че 
безопасността на потенциалния 
заместител при предвидената му 
употреба в медицински изделия или в 
медицински изделия за диагноза ин 
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искането е преди действителното 
включване на това оборудване в обхвата 
й. 

витро не е доказана, това се смята за 
очевидно отрицателно социално-
икономическо въздействие и 
отрицателно въздействие върху 
околната среда и здравето.  Следва да 
бъде възможно да се подават искания за 
освобождаване от изискванията на 
директивата на оборудване, което 
попада в обхвата на настоящата 
директива, от датата на влизането й в 
сила, дори когато искането е преди 
действителното включване на това 
оборудване в обхвата й. 

Or. en

Обосновка

Преминаването към по-безопасни алтернативи може да изисква инвестиции. Но след 
като тези алтернативи бъдат въведени и производството им се увеличи, разходите 
бързо намаляват и ползите вземат връх. Следователно социално-икономически 
съображения следва да се използват само за решения относно срока на действие на 
освобождаванията. Липсата на заместители не следва да бъде определящият 
критерий за освобождаване, но следва да оказва въздействие във времето преди 
поставяне на пълна забрана. Няма нужда от въвеждането на надеждността като 
отделен критерий, тъй като тя вече е включена в съображенията за безопасност.

Изменение 11

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Случаите, в които забраната не се 
прилага за определени материали или 
компоненти, следва да бъдат с 
ограничен обхват, за да се постигне 
постепенно прекратяване на употребата 
на опасни вещества в електрическото и 
електронното оборудване, при 
положение че употребата им в такова 
оборудване следва да може да се 
избягва.

(14) Случаите, в които забраната не се 
прилага за определени материали или 
компоненти, следва да бъдат с 
ограничен обхват и времетраене, за да 
се постигне постепенно прекратяване на 
употребата на опасни вещества в 
електрическото и електронното 
оборудване, при положение че 
употребата им в такова оборудване 
следва да може да се избягва.

Or. en
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Обосновка

Изменението е съобразено с член 5, параграф 2 от предложението на Комисията, 
определящо максимален срок на действие на правото на освобождаване от четири 
години за всяка една заявка.  

Изменение 12

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) По-специално, Комисията следва да 
получи правомощията да адаптира 
приложения ІІ, ІІІ, ІV, V и VІ в 
съответствие с научно-техническия 
напредък и да приема други необходими 
мерки за прилагане. Тъй като 
посочените мерки имат общ обхват и са 
предназначени за изменение на 
несъществени елементи от 
Директива 2002/95/ЕО, те трябва да 
бъдат приемани съгласно процедурата 
по регулиране с контрол, предвидена в 
член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(20) По-специално, Комисията следва да 
получи правомощията да адаптира 
приложения  V и VІ и VIa в 
съответствие с научно-техническия 
напредък и да приема други необходими 
мерки за прилагане. Тъй като 
посочените мерки имат общ обхват и са 
предназначени за изменение на 
несъществени елементи от
Директива 2002/95/ЕО, те трябва да 
бъдат приемани съгласно процедурата 
по регулиране с контрол, предвидена в 
член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Or. en

(Свързано с измененията на член 2, параграф 1, член 4, параграф 6, приложение І и
приложение VIa, разширяващи обхвата до отворен обхват (по отношение на 

приложение ІІ).

Свързано с измененията на член 4 и член 6а по отношение на приложение IV)

Обосновка

Комисията следва да получи правомощията да взема решения относно правото на 
освобождаване единствено посредством процедурата на комитология (приложения V, 
VI и VIa). Предложено е заличаването на приложение ІІ („Списък на продуктите, 
които задължително влизат в изброените в приложение І категории”), следователно 
следва да се заличи и тук. Приложения III и IV следва да бъдат изменяни само 
посредством процедурата на съвместно вземане на решение. 
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Изменение 13

Предложение за директива
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива установява 
правила за ограничаването на 
употребата на опасни вещества в 
електрическото и електронното 
оборудване,  за да спомогне за 
опазването  на здравето на човека и за 
екологосъобразно оползотворяване и 
обезвреждане на 
отпадъчното електрическо и електронно 
оборудване.

Настоящата директива установява 
правила за ограничаването на 
употребата на опасни вещества в 
електрическото и електронното 
оборудване,  за да спомогне за 
опазването  на здравето на човека, на 
околната среда и за 
екологосъобразното оползотворяване и 
обезвреждане на 
отпадъчното електрическо и електронно 
оборудване.

Or. en

Обосновка

Предметът на директивата следва да отразява съдържанието на съображенията. 
Съображение 4 гласи: „Дори ако ОЕЕО е било събрано отделно и подложено на 
преработка  за рециклиране, неговото съдържание на живак, кадмий, [...]  има 
вероятност да представлява риск за здравето или околната среда”. Съображение 5 
гласи, че „най-ефективният начин за значително намаляване на рисковете за здравето 
и околната среда, свързани с тези вещества [...] е заместването”. Ето защо 
прекратяването на употребата на опасни вещества допринася за опазването на 
околната среда като такава, а не просто посредством екологосъобразното 
оползотворяване и обезвреждане.

Изменение 14

Предложение за директива
Член 2 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.  Настоящата директива се прилага за 
електрическо и електронно оборудване, 
което попада в категориите посочени  в 
приложение I и определени в 
приложение ІІ  .

1.  Настоящата директива се прилага за 
електрическо и електронно оборудване,
което попада в категориите посочени  в 
приложение I, включително кабели, 
консумативи и аксесоари. 

Or. en

(Свързано с измененията на член 4, параграф 6, член 5, параграф 1, буква а), 
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приложение І и приложение VIa, разширяващи обхвата до отворен обхват).

Обосновка

Ограничението на опасните вещества следва да бъде приложимо за всички видове 
електрическо и електронно оборудване и да включва кабели, консумативи и аксесоари. 
Приложение II е объркващо: то би следвало да представлява задължителен списък с 
продукти, но списъкът не е пълен, а дава само някои примери:  „уреди, в т.ч.“. Това не 
разрешава проблема с различните тълкувания на категориите. Приложение II следва 
да се заличи и вместо него следва да се прилага общото определение за електрическо и 
електронно оборудване. Категориите в приложение І следва да бъдат запазени и 
допълнени с една всеобхватна категория, която да се отнася до различните 
ограничения и срокове за различните категории ЕЕО.

Изменение 15

Предложение за директива
Член 2 - параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Параграф 1 е приложим за 
електрическо и електронно 
оборудване, което попада в категория 
11 от приложение І преди 1 юли 2014 
г.

Or. en

Обосновка

Разширяването на обхвата на Директивата за ограничението на опасните вещества 
отвъд сегашните 10 категории изисква преходен период, който да позволи на 
производителите да подадат заявления за освобождаване. 

Изменение 16

Предложение за директива
Член 2 - параграф 3 - буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) оборудване, което е специално 
проектирано като част от друг вид 
оборудване извън обхвата на 
настоящата директива и което 
може да изпълнява предназначението 
си само като част от посоченото 
друго оборудване;

б) част от стационарни инсталации 
или транспортно оборудване, които 
не представляват електрическо или 
електронно оборудване;
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Or. en

Обосновка

Директивата за ограничението на опасните вещества, която е в сила понастоящем, 
не съдържа подобно изключение от обхвата в правния текст. Трудно е да се разбере 
защо едно радио за кола например да се изключва от обхвата на Директивата за 
ограничението на опасните вещества, при положение, че тя включва обикновените 
радио апарати. С цел обаче да се избегне в този случай цялата кола да попадне в 
обхвата на директивата, следва да бъде ясно, че частите, които не са нито 
електрически, нито електронни, не попадат в обхвата й.

Изменение 17

Предложение за директива
Член 2 - параграф 3 - буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) оборудване, което не е 
предназначено за пускане на пазара 
като единна функционална или 
търговска единица.

заличава се

Or. en

Обосновка

Директивата за ограничението на опасните вещества, която е в сила понастоящем, 
не съдържа подобно изключение от обхвата. Ограничението на опасните вещества е 
приложимо единствено за ЕЕО, пуснато на пазара (член 4, параграф 1). Прибавянето 
на подобно изключение би довело до неяснота по отношение на обхвата на 
Директивата за ограничението на опасните вещества.

Изменение 18 

Предложение за директива
Член 3 - буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „производител“ означава всяко 
физическо или юридическо лице, което 
произвежда ЕЕО или под чието име или 
търговска марка има проектирано или 
произведено ЕЕО;

б) „производител“ означава всяко 
физическо или юридическо лице, което 
произвежда ЕЕО или под чието име или 
търговска марка има проектирано или 
произведено ЕЕО, което предлага на 
пазара;
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Or. enОбосновка

Това е пояснение на определението за производител, съобразено с разговорите в 
Съвета.

Изменение 19

Предложение за директива
Член 3 - буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) „стопански субект”  означава 
производител, упълномощен 
представител, вносител  и 
дистрибутор,

Or. en

Обосновка

Понятието „стопански субект” се употребява на няколко места в директивата. 
Следва да се приложи същото определение, което фигурира в Решение № 768/2008/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета относно обща рамка за предлагането на 
пазара на продукти.

Изменение 20

Предложение за директива
Член 3 - буква ж a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) „техническа спецификация“ 
означава документ, определящ 
техническите изисквания, които 
трябва да са изпълнени за определен 
продукт, процес или услуга;

Or. en

Обосновка

Понятието „техническа спецификация“се употребява на няколко места в 
директивата. Следва да се приложи същото определение, което фигурира в Решение 
№ 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно обща рамка за 
предлагането на пазара на продукти.
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Изменение 21

Предложение за директива
Член 3 - буква k a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ка) „изземване“ означава всяка мярка, 
целяща да постигне връщане на 
продукт, който вече е бил 
предоставен на крайния ползвател;

Or. en

Обосновка

Понятието „изземване“ се употребява на няколко места в директивата. Следва да се 
приложи същото определение, което фигурира в Решение № 768/2008/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета относно обща рамка за предлагането на пазара 
на продукти. 

Изменение 22

Предложение за директива
Член 3 - буква k б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

кб) „изтегляне“ означава всяка мярка, 
целяща предотвратяване на 
предоставянето на пазара на 
продукт, който е във веригата на 
доставка;

Or. en

Обосновка

Понятието „изтегляне“се употребява на няколко места в директивата. Следва да се 
приложи същото определение, което фигурира в Решение № 768/2008/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета относно обща рамка за предлагането на пазара 
на продукти.
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Изменение 23

Предложение за директива
Член 3 - буква л

Текст, предложен от Комисията Изменение

л) „еднороден материал“ означава 
материал с изцяло хомогенен състав,
който не може да бъде механично 
разделен на различни материали, като 
това означава, че по принцип 
материалите не могат да бъдат 
разделени чрез механични действия 
като развинтване, разрязване, 
раздробяване, смилане и абразивни 
технологии;

l) „еднороден материал“ означава: -
материал, който се състои изцяло от 
един единствен материал;

- съчетание от няколко материала,
което не може да бъде механично 
разделено на различни материали, с 
изключение на повърхностни обвивки; 
или
- повърхностна обвивка.

Or. en

(Свързано с изменението на член 3 ла), нов)

Обосновка

Необходимо е да се направи разграничение между материали, които се състоят 
изцяло от един единствен материал и материали, състоящи се от няколко материала, 
които не могат да бъдат механично разделени. Повърхностните обвивки следва да се 
разглеждат отделно  като хомогенни материали.

Изменение 24

Предложение за директива
Член 3 - буква л a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ла) "механично разделяне" означава 
разделянето на материали, съставени 
от няколко компонента, посредством 
действия като развинтване, 
разрязване, раздробяване, смилане и 
абразивни технологии;
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Or. en

(Свързано с изменението на член 3 л))

Обосновка

Следва да се даде отделно определение за „механично разделяне”. 

Изменение 25

Предложение за директива
Член 3 - буква п

Текст, предложен от Комисията Изменение

п) „промишлени прибори за контрол и 
управление“ са прибори за контрол и 
управление, които са предназначени 
изключително за промишлена или 
професионална употреба.

п) „промишлени прибори за контрол и 
управление“ са прибори за контрол и 
управление, които са предназначени 
изключително за промишлена употреба.

Or. en

Обосновка

Общностното законодателство обикновено разграничава всеобщата употребата, 
употребата от професионалисти и употребата в промишлеността.  
Разграничението между широката общественост и професионалистите е различно в 
различните държави-членки. Разграничението се затруднява допълнително от факта, 
че лица от широката общественост могат да имат достъп до професионални 
продукти, както и професионалистите могат да използват продукти, предлагани за 
широката общественост. За да не се създава допълнително объркване, определението 
за промишлени прибори за контрол и управление следва да бъде ограничено 
изключително до "промишлена употреба".

Изменение 26

Предложение за директива
Член 3 - буква п a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

па) "консуматив" означава всяка една 
единица, използвана с ЕЕО, когато 
ЕЕО не може да функционира по 
предназначение без консуматива. 

Or. en
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Обосновка

Директивата за ограничението на опасните вещества установява правила с оглед 
закрилата на човешкото здраве. Консумативите, съдържащи опасни вещества могат 
да застрашат  човешкото здраве при употребата на ЕЕО или да изложат на 
опасност екологосъобразното оползотворяване и обезвреждане на отпадъчното 
електрическо и електронно оборудване. Консумативи са например лентови касети, 
CD, DVD, тонер касети или лампи (например в хладилници) Ограниченията на 
директивата следва да бъдат приложими също и за консумативите. Следователно 
трябва да бъде включено определение.

Изменение 27

Предложение за директива
Член 3 - буква п б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

пб) „принадлежност” означава всяка 
част, която се използва с ЕЕО, която 
не може да функционира без 
съответното ЕЕО. 

Or. en

Обосновка

Директивата за ограничението опасни вещества (ООВ) следва да включва и 
принадлежностите. Следователно трябва да бъде включено определение на 
принадлежност.

Изменение 28

Предложение за директива
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки трябва да
гарантират, че ЕЕО , включително 
резервните части за ремонт или 
повторна употреба на оборудването , 
което е пуснато на пазара, не съдържа
веществата, изброени в приложение ІV.
.  

1. Държавите-членки гарантират, че 
ЕЕО, включително резервните части за 
ремонт или повторна употреба, 
осъвременяване на функционални 
характеристики или повишаване на 
капацитета на оборудването, което е 
пуснато на пазара, не съдържат 
веществата, изброени в приложение ІV, 
част А.  .  



PR\796736BG.doc 25/64 PE430.424v01-00

BG

Or. en

Обосновка

Директивата следва да се прилага и за частите за осъвременяване на функционалните 
характеристики или повишаване на капацитета. Необходимо е подразделение на 
приложение ІV, което да предвиди срокове за нови ограничения.

Изменение 29

Предложение за директива
Член 4 - параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите-членки гарантират, 
че ЕЕО, включително резервните 
части за ремонт или повторна 
употреба, осъвременяване на 
функционални характеристики или  
повишаване на капацитета на 
оборудването, което е пуснато на 
пазара, не включва веществата, 
изброени в приложение ІV, част Б.    

Or. en

Обосновка

Необходимо е подразделение на приложение ІV, което да предвиди срокове за нови 
ограничения.

Изменение 30

Предложение за директива
Член 4 - параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Параграф 1 не се прилага за 
резервните части за ремонт или 
повторна употреба на:

4. Параграф 1 не се прилага за 
резервните части за ремонт или 
повторна употреба, осъвременяване на 
функционални характеристики или  
повишаване на капацитета на:

Or. en
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Свързано с изменението на член 4, параграф 1

Обосновка

Ако приложното поле бъде разширено така че да включва части за осъвременяване на 
функционалните характеристики или повишаване на капацитета, то това трябва да 
бъде отразено и в съответното освобождаване. 

Изменение 31

Предложение за директива
Член 4 - параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Без да се засяга член 6, параграф 1а 
се прилага за ЕЕО от категориите 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, изброени в 
приложение 1, които се търгуват на 
пазара от  [...*]
* да се добави дата, съответстваща 
на 42 месеца след влизането в сила

Or. en

Обосновка

Новите ограничения върху халогенираните вещества и материали следва 
първоначално да се прилагат само за определени категории ЕЕО с подходящ преходен 
период. По аналогия с Директивата за ограничението на опасните вещества 1.0, 
новите ограничения следва да се прилагат към категории 1-7 и 10 в рамките на три 
години и половина след влизането в сила.  Дружествата, продаващи ЕЕО от 
категории 3 и 4 работят за прекратяването на използването на съответните 
халогенирани вещества най-късно до 2012 г. Следователно би следвало да е възможно 
за производителите на други ЕЕО да постигнат подобно прекратяване до 2014 г., 
като им се даде време за подаване на заявления за освобождавания, съгласно член 5.

Изменение 32

Предложение за директива
Член 4 - параграф 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5б. Параграф 1 не се прилага за 
резервните части за ремонт или 
повторна употреба, осъвременяване 
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на функционални характеристики 
или  повишаване на капацитета на:
а) ЕЕО, което е пуснато на пазара 
преди [...*];
б) ЕЕО, за което се ползва правото на 
освобождаване и което е било 
пуснато на пазара преди изтичането 
на срока на освобождаването.
* да се добави дата, съответстваща 
на 42 месеца след влизането в сила.

Or. en

Обосновка

Освобождаването на резервни части за ЕЕО, пуснати на пазара преди прилагането на 
нови ограничения или на ЕЕО, за което се ползва правото на освобождаване и което е 
било пуснато на пазара преди изтичането на срока на освобождаването следва да се 
прилага по аналогия за новите ограничения.

Изменение 33

Предложение за директива
Член 4 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Параграф 1 няма да се прилага за 
случаите на употреба, които са изброени
в приложения V и VI .

6. Параграф 1 няма да се прилага за 
случаите на употреба, които са изброени 
в приложения V, VI и VIa.

Or. en

(Свързано с измененията на член 2, параграф 1, приложения І и VIa , разширяващи 
обхвата на приложното поле).

Обосновка

Въвеждането на отворено приложно поле изисква отделно приложение, което да 
позволи приложенията, освободени от забраната в член 4, параграф 1 за ЕЕО, които в 
момента не са били обхванати от ограничението на опасните вещества да не бъдат 
включени в нито една от десетте първи категории. 
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Изменение 34

Предложение за директива
Член 4 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Когато има неприемлив риск за 
човешкото здраве или за околната 
среда, който произтича от 
използването на определени 
вещества, по-специално на 
изброените в приложение ІІІ 
вещества, и за чието намаляване са 
необходими мерки в цялата Общност, 
списъкът на забранените вещества в 
приложение ІV се преразглежда по 
метод, основаващ се на процедурата 
по членове 69—72 от Регламент (ЕО) 
№ 1907/2006. 

заличава се

Or. en

Свързано с изменението, възпроизвеждащо  член 6 от ООВ в модифициран вид.

Обосновка

Директивата за ограничението на опасните вещества (ООВ)  разглежда един-
единствен въпрос: ограничаването на опасни вещества в ЕЕО. Не е приемливо да се 
делегират права за вземане на решения, свързани със самата същност на ООВ 
посредством  процедурата на комитология, а още по-малко посредством методология  
по тази процедура, която все още не е дефинирана, като се има предвид освен това, че 
законодателят ясно упълномощава Комисията да прави такива предложения 
посредством  процедурата на съвместно вземане на решение (член 6). Това би 
означавало да не бъдат въведени нови ограничения сега, което противоречи на 
препоръките в проучването на Комисията. За да се запази движещата сила на ООВ, е 
необходимо приемането на нови ограничения сега, а не отлагането и за неопределено 
време в бъдещето.

Изменение 35

Предложение за директива
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За да адаптира приложенията към 
научно-техническия прогрес, Комисията 

1. За да адаптира приложения V, VI и 
VIa  към научно-техническия прогрес, 



PR\796736BG.doc 29/64 PE430.424v01-00

BG

приема следните мерки: Комисията приема следните мерки: 

Or. en

Обосновка

Комисията следва да бъде упълномощена само да адаптира освобождаванията към 
научно-техническия прогрес посредством  процедурата на комитология. 

Изменение 36

Предложение за директива
Член 4 - параграф 1 - буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) всякакви необходими  изменения на 
приложение ІІ;

заличава се

Or. en

(Свързано с измененията на член 2, параграф 1,член 4, параграф 6 и приложения І и 
VIa , разширяващи обхвата на приложното поле).

Обосновка

Ако приложение ІІ бъде заличено, няма да има нужда то да бъде изменяно 
посредством процедурата на комитология.

Изменение 37

Предложение за директива
Член 4 - параграф 1 - буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) включване  на материали и 
компоненти от ЕЕО  в приложения V и
VІ, когато е изпълнено едно от следните 
условия: 

б) включване  на материали и 
компоненти от ЕЕО  в приложения V ,
VI  и VІа, когато е изпълнено едно от 
следните условия: 

Or. en

Обосновка

Обхватът на освобождаванията следва да бъде възможно най-конкретен. 
Въвеждането на отворен обхват изисква отделно приложение, което да позволи 
приложенията, освободени от забраната в член 4, параграф 1 за ЕЕО, които в 
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момента не са обхванати от Директивата за ограничението на опасните вещества 
да не бъдат включени в нито една от десетте първи категории. 

Изменение 38

Предложение за директива
Член 5 - параграф 1 - буква б - тире 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

- не са осигурени надеждни 
заместители,

заличава се

Or. en

Обосновка

Липсата на заместители не следва да бъде определящ критерий за освобождаване. 
Тъй като освобождаванията могат да бъдат подновявани, дружествата, предлагащи 
заместители могат да не инвестират в увеличаване на производството поради 
неясното положение на пазара.  Недостатъчната наличност на заместители следва 
да води до преходни периоди между изтичането на срока на освобождаването и 
действителното прекратяване на освобождаването, което да даде време за 
необходимото увеличаване на производството. Няма нужда от въвеждането на 
надеждността като отделен критерий, тъй като тя вече е включена в 
съображенията за безопасност в третото тире.

Изменение 39

Предложение за директива
Член 5 - параграф 1 - буква б - тире 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

- отрицателното влияние върху околната 
среда, здравето, безопасността на 
потребителите и социално-
икономическите въздействия , 
причинени от замяната, има вероятност 
да надвишат ползите за околната среда, 
здравето и/или безопасността на 
потребителите и социално-
икономическите ползи  от тази замяна ;

- отрицателното влияние върху околната 
среда, здравето, безопасността на 
потребителите, причинени от замяната, 
има вероятност да надвишат ползите за 
околната среда, здравето и
безопасността на потребителите, 
съгласно оценка на целия жизнен 
цикъл, където това е целесъобразно; 

Or. en
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Обосновка

Политиката, възприета от ЕС е за постепенно прекратяване на използването на 
тежки метали, там където това е възможно, приемайки свързаните с това разходи. 
Въвеждането на социално-икономически съображения като възможно основание за 
освобождаване ще сложи край на тази политика. Освен това, тези съображения 
трудно могат да бъдат проучени, а още по-малко доказани. Като всяко 
нововъведение, преминаването към по-безопасни алтернативи изисква инвестиции. Но 
след като тези алтернативи бъдат въведени и производството се увеличи, разходите 
бързо намаляват и ползите вземат връх. Социално-икономически съображения следва 
да се използват само за решения относно продължителността на 
освобождаванията. 

Изменение  40

Предложение за директива
Член 5 - параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Споменатите мерки, предназначени за 
изменение на несъществени елементи от 
настоящата директива, се приемат 
съгласно процедурата по регулиране с 
контрол, посочена в член 18, 
параграф 2.

Споменатите мерки, предназначени за 
изменение на несъществени елементи от 
настоящата директива, се приемат за 
всеки отделен случай и съгласно 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 18, параграф 2.

Or. en

Обосновка

Понастоящем Комисията слага различни предложения за освобождавания в един 
пакет. Пакетът се обсъжда в неговата цялост посредством  процедурата на 
комитология. Вследствие на това, решения за освобождавания, които по своето 
същество са напълно независими едно от друго, се свързват, което води до опасност 
те да бъдат превърнати в политически или да станат обект на фалшиви компромиси. 
Освобождаванията – и заличаванията на освобождавания – следва да се решават по 
същество, а не във връзка с други освобождавания.

Изменение 41

Предложение за директива
Член 5 - параграф 1 - алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Независимо от включването на 
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материали и компоненти в 
приложения V, VI или VIa, 
стопанските субекти предприемат 
необходимите мерки за намаляване на 
излагането на потребители, 
работници и на околната среда на 
веществата, изброени в приложение 
ІV в материали и компоненти на 
ЕЕО, до технически и практически 
възможно най-ниски нива.

Or. en

Обосновка

Трябва да бъде ясно заявено, че освобождаването от забрана съгласно член 6 не 
освобождава стопанските субекти от задължението да намалят експозицията на 
тези вещества по време на целия жизнен цикъл. Същото задължение важи и за 
веществата, пораждащи сериозно безпокойство, за които бяха дадени разрешителни 
съгласно член 60, параграф 10 от Регламент (EО) № 1907/2006 (REACH )).

Изменение 42

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Мерките, приети съгласно буква б) от 
параграф 1, са с максимален срок на 
действие от четири години и могат да 
бъдат подновявани. Комисията 
своевременно взема решение по всяка 
заявка за подновяване, която е подадена 
не по-късно от 18 месеца преди 
изтичането на дадено право на 
освобождаване.

2. Мерките, приети съгласно буква б) от 
параграф 1, са със срок на действие от 
до четири години, решават се за всеки 
отделен случай, и могат да бъдат 
подновявани. Комисията взема по 
внимание социално-икономическите 
последствия, когато решава относно 
продължителността на 
освобождаванията. Комисията взема 
решение не по-късно от шест месеца 
преди изтичането на съответното 
право на освобождаване по всяко 
заявление  за подновяване, която е 
подадена не по-късно от 18 месеца 
преди изтичането на дадено право на 
освобождаване. Когато Комисията 
счете, че   за регулаторно 
сертифициране или за осигуряване на 
необходимата наличност от 
заместители ще бъде необходимо 
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повече време от времето, оставащо 
до изтичането на правото на 
освобождаване, тя предоставя 
гратисен период след изтичането на 
срока на освобождаване.
Продължителността на гратисния 
период се решава за всеки отделен 
случай и не надвишава 18 месеца след 
изтичането на правото на 
освобождаване.
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от 
настоящата директива, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 18, параграф 2.

Or. en

Обосновка

Стопанските субекти искат правна сигурност относно това дали правото на 
освобождаване ще бъде подновено или не. Следователно, Комисията следва да има 
краен срок за своите решения. За да се осигури адаптиране след изтичането на 
правото на освобождаване (напр. за процедури по регулаторно сертифициране и за 
осигуряване на необходимите количества от заместители) може да бъде даден 
гратисен период от не повече от 18 месеца. Това ще доведе до гратисен период от до 
24 месеца, който ще даде на стопанските субекти достатъчно според тях време за 
адаптиране. Социално-икономическите съображения следва да се вземат под 
внимание при вземане на решение относно срока на действие на освобождаването. 

Изменение 43

Предложение за директива
Член 4 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Преди приложенията  да бъдат 
изменени , Комисията, inter alia, ще се
консултира с  производители на 
електрическо и електронно 
оборудване, собственици на заводи за 
рециклиране и за третиране , 
природозащитни организации, 
сдружения на работници и потребители.

3. Преди приложения V, VI и VIa  да 
бъдат изменени, Комисията, наред с 
другото, ще се  консултира със 
стопански субекти, собственици на 
заводи за рециклиране и за третиране , 
природозащитни организации, 
сдружения на работници и потребители.
Забележките, получени от 
Комисията в контекста на тези 
консултации се публикуват и 
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изпращат на Комитета, посочен в 
член 18, параграф 1. Комисията 
представя получената информация и 
я публикува.

Or. en

Обосновка

Следва да бъде уточнено, кои приложения могат да бъдат изменяни от Комисията, 
посредством процедурата на комитология. Понятието стопански субекти следва да 
се използва съгласно измененията на определенията. Последната част възпроизвежда 
разпоредбите на Директивата за ограничението на опасните вещества 1.0 в 
модифициран вид, като кодифицира сегашната практика за публични консултации със 
заинтересованите страни.  

Изменение 44

Предложение за директива
Член 5 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Доколкото определени материали 
или компоненти са включени в 
приложения V и VІ към настоящата 
директива по силата на член 5, 
параграф 1, буква б) от нея, 
съответните случаи на употреба на 
тези материали или компоненти 
също ще се смятат за освободени от 
изискванията за издаване на 
разрешение, посочени в член 58, 
параграф 2 от Регламент 
(ЕО) № 1907/2006.  

заличава се

Or. en

Обосновка

В директивите REACH и ООВ са възприети различни подходи към ограничаването на 
химикалите.  Те следва да се допълват. Следователно материали и компоненти, 
включени в приложения V и VI (и VIa) не следва да бъдат освобождавани от 
изискванията за издаване на разрешение съгласно REACH.  
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Изменение 45

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема подробни правила 
относно:

Не по-късно от [...*], Комисията 
приема подробни правила относно:
* да се добави дата осемнайсет 
месеца след влизането в сила на 
директивата.

Or. en

Обосновка

За да се осигури правна сигурност на стопанските субекти, съответните мерки за 
прилагане следва да бъдат приети не по-късно от влизането в сила на новите 
разпоредби.

Изменение 46

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1 - тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

- заявките за освобождаване, 
включително относно формата и вида на 
сведенията, които трябва да бъдат 
представени при подаване на тези 
заявки, както и анализа на 
алтернативите и — когато има 
подходящи алтернативи — плановете за 
заместване, посочени в Регламент 
(ЕО) № 1907/2006,

- заявленията за освобождаване, 
съдържащи формата и вида на 
подлежащата на проверка  
информация, която трябва да бъде 
представена и подробни указания при 
подаване на тези заявления, както и 
анализа на алтернативите на базата на 
целия жизнен цикъл и — когато има 
подходящи алтернативи — плановете за 
заместване, посочени в Регламент 
(ЕО) № 1907/2006, включително 
преходни периоди, необходими за 
регулаторното сертифициране и 
осигуряването на достатъчни 
количества на подходящи 
заместители.

Or. en
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Обосновка

Заявителите следва да представят доказателства, когато подават заявления за 
право на освобождаване. Подробните правила, които Комисията ще приеме трябва 
да изискват документация и информация, които са стандартни и да  подлежат на 
оценка и проверка. На заявителите следва да се дават подробни указания. Със  
въвеждането на възможността за гратисен период след изтичането на срока на 
правото на освобождаване, който да даде достатъчно време за сертификационните 
процедури и адаптирането на предлагането на алтернативи, съответната 
информация следва да бъде предоставяна със заявленията за освобождаване. 

Изменение 47

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

- спазването на максималните 
допустими стойности на 
концентрациите, посочени в член 4, 
параграф 2,

- спазването на максималните 
допустими стойности на 
концентрациите, посочени в член 4, 
параграф 2, наред с другото, чрез 
определяне на обем a de minimis, както 
и на конкретни правила за 
повърхностните обвивки. 
Процедурите по проверка на 
забраната на хлорирани и бромирани 
вещества се основава на действащите 
международни промишлени 
стандарти, отнасящи се за 
съдържание на бром и/или хлор.

Or. en

Обосновка

Въвеждането на обем a de minimus би способствало за проверка на съответствието 
на максималната концентрация. Трябва да съществуват конкретни правила относно 
начините  на прилагане на ограничения за обвивките, тъй като третираната 
повърхностна площ може да бъде по-добър еталон от обема. Проверката на 
съответствието на ЕЕО с ниско съдържание на халоген би било по-лесно и по-евтино, 
ако първата проверка се основава на съдържанието на бром/хлор, а не на 
съдържанието на някои халогенирани съединения.  Вече съществуват редица 
международни стандарти, които прилагат този подход (например IPC-4101 за 
ламинати на полихлорирани бифенили (PCBs), IEC 61249 за печатни платки).
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Изменение 48

Предложение за директива
Член 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6а
Преразглеждане

Преди [...*] Комисията преразглежда 
мерките, предвидени в настоящата 
директива, за да отчете, при 
необходимост, нови научни 
доказателства.
В частност, до тази дата Комисията 
представя предложения за 
включването в обхвата на член 4, 
параграф 1а на оборудване, което 
попада в категории 8, 9 и 11 .
До тази дата, а впоследствие на всеки 
четири години, Комисията също така 
проучва, необходимостта от 
разширяване на списъка с вещества 
или групи вещества в приложение IV, 
в частност по отношение на 
веществата, изброени в приложение 
III, въз основа на научни факти и при 
отчитане на принципа на 
предпазните мерки.
По време на това преразглеждане се 
обръща особено внимание на следните 
въздействия на подобни вещества или 
материали:
- приложимост и рентабилност на 
повторната употреба и 
рециклирането;
- кумулативна експозиция на 
работниците, които участват в 
събирането, повторната употреба, 
рециклирането и обработката;
- потенциала за изпускането на тези 
вещества и материали или опасни 
продукти, получени от тяхната 
трансформация, или вторични 
отпадни продукти в околната среда 
при тяхното оползотворяване или 
обезвреждане, включително по време 
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на операции при по-ниски стандарти 
в ЕС и в трети страни, в частност 
процеси на термична обработка.
Комисията проверява 
приложимостта на заместването на 
тези вещества и материали с по-
безопасни заместители и представя 
предложения пред Европейския 
парламент и Съвета до тази дата,  а 
впоследствие на всеки четири години, 
за да разшири обхвата на приложение 
IV, по целесъобразност.
* да се добави дата четири години 
след влизането в сила на директивата

Or. en

Обосновка

Директивата за ограничението на опасните вещества разглежда един-единствен 
въпрос: ограничаването на опасни вещества в ЕЕО. Директивата за ограничението на 
опасните вещества беше приета посредством процедурата на съвместно вземане на 
решение. Бъдещите ограничения следва да продължат да бъдат приемани 
посредством  процедурата на съвместно вземане на решение. Директивата следва да 
установи ясни критерии за бъдещите преразглеждания. Последните следва да 
включват икономическите въздействия върху повторната употреба и рециклирането, 
експозицията на работници и изпускането в околната среда, включително 
изпускането на продукти, получени от трансформацията (като например диоксини), 
или образуването на вторични отпадни продукти (например опасни отпадъци, 
получени в резултат на изгаряне). Преразглежданията следва да се извършват на 
всеки четири години.

Изменение 49

Предложение за директива
Член 6 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6б
Адаптиране към REACH

Когато чрез Регламент (ЕО) № 
1907/2006 се приемат нови 
ограничения или откази на 
разрешаване по отношение на опасни 
вещества в ЕЕО, съответните 
приложения на настоящата 
директива се изменят по подходящ 
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начин. 
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от 
настоящата директива, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 18, параграф 2.

Or. en

Обосновка

Трябва да бъде въведен механизъм, който да позволява запазването на ограниченията 
или постепенното прекратяване на употребата съгласно разрешение, както са 
приети съгласно REACH, в директивата за ограничението на опасните вещества.

Изменение 50

Предложение за директива
Член 7 – уводна част (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че:
(Настоящото изменение ще наложи 
последователни промени в целия член; 
параграфите ще станат точки, което 
ще наложи съответно адаптиране на 
тяхната граматична структура.) 

Or. en

(Това се отнася и за членове 8, 9 и 10.)

Обосновка

Поправя се редакционна грешка в предложението на Комисията. Директивите не 
могат пряко да установяват задължения за стопанските субекти. Те могат 
единствено да установяват задължения за държавите-членки да гарантират, че 
стопанските субекти предприемат определени действия.



PE430.424v01-00 40/64 PR\796736BG.doc

BG

Изменение 51

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Производителите изготвят 
необходимата техническа документация 
и извършват или възлагат извършването 
на процедурата за вътрешен 
производствен контрол, посочена в 
част А от приложение ІІ към Решение 
№ 768/2008/ЕО. 

2. Производителите изготвят 
необходимата техническа документация 
и извършват или възлагат извършването 
на процедурата за вътрешен 
производствен контрол, посочена в 
част А от приложение ІІ към Решение 
№ 768/2008/ЕО, освен ако специфично 
законодателство не изисква 
техническа документация и 
процедури за вътрешен контрол, 
които са поне толкова строги, 
колкото изложената в този модул 
процедура.

Когато с помощта на тази процедура е 
доказано съответствието на дадено ЕЕО 
с приложимите изисквания, 
производителите изготвят декларация за 
съответствие с изискванията на ЕО и 
нанасят маркировката „СЕ“.

Когато с помощта на тези процедури е 
доказано съответствието на дадено ЕЕО 
с приложимите изисквания, 
производителите изготвят декларация за 
съответствие с изискванията на ЕО и 
нанасят маркировката „СЕ“.

Or. en

Обосновка

Когато вече се прилага подобно законодателство (например за медицинските изделия) 
и когато в него се съдържат най-малко елементите, посочени в приложение VІІ, би 
следвало да се допуска предоставяне на  декларацията за съответствие съгласно 
въпросното законодателство, за да се избегнат двойните бюрократични 
формалности.

Изменение 52

Предложение за директива
Член 7 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато това се смята за целесъобразно 
с оглед на произтичащите от даден 
продукт рискове, за да опазят здравето
и да гарантират безопасността на 

5. Когато това се смята за целесъобразно 
с оглед на произтичащите от даден 
продукт рискове за човешкото здраве, 
околната среда или 



PR\796736BG.doc 41/64 PE430.424v01-00

BG

потребителите, производителите 
извършват изпитвания на предлаганото 
на пазара ЕЕО въз основа на извадка, 
разглеждат и при необходимост водят 
регистър на жалбите относно 
несъответстващо ЕЕО и на върнатите от 
потребителите продукти и информират 
дистрибуторите за провежданото 
наблюдение.

екологосъобразното оползотворяване 
и обезвреждане, производителите 
извършват изпитвания на предлаганото 
на пазара ЕЕО въз основа на извадка, 
разглеждат и при необходимост водят 
регистър на жалбите относно 
несъответстващо ЕЕО и на върнатите от 
потребителите продукти и информират 
дистрибуторите за провежданото 
наблюдение.

Or. en

Обосновка

Директивата за ограничението на опасните вещества е приета с цел справяне с 
рисковете за човешкото здраве и околната среда, в частност в края на жизнения 
цикъл, поради употребата на определени опасни вещества или материали в ЕЕО. Това 
следва да се отрази във формулировката на настоящия член.

Изменение 53

Предложение за директива
Член 7 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Производителите отбелязват името 
си, регистрираната си търговска фирма 
или регистрираната си търговска марка 
и адреса, на който може да се установи 
връзка с тях, на самото ЕЕО или, когато 
това не е възможно, на опаковката или в 
документ, който придружава ЕЕО. 
Адресът трябва да представлява само 
едно място, на което може да се 
установи връзка с производителя.

7. Производителите отбелязват името 
си, регистрираната си търговска фирма 
или регистрираната си търговска марка 
и адреса, на който може да се установи 
връзка с тях, на самото ЕЕО или, когато 
това не е възможно, на опаковката или в 
документ, който придружава ЕЕО. 
Когато специфично приложимо 
законодателство вече е установило 
такива изисквания, се прилагат 
изискванията на въпросното 
законодателство. Адресът трябва да 
представлява само едно място, на което 
може да се установи връзка с 
производителя.

Or. en

Обосновка

Когато вече се прилага подобно законодателство (например за медицинските 
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изделия), би следвало да се прилагат разпоредбите на въпросното законодателство.

Изменение 54

Предложение за директива
Член 7 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Производителите, които допускат или 
имат основание да смятат, че ЕЕО, 
което те са пуснали на пазара, не 
съответства на приложимото 
общностно законодателство за 
хармонизиране, трябва незабавно да
вземат необходимите корективни мерки, 
за да приведат това ЕЕО в съответствие, 
да го изтеглят от пазара или да 
организират връщането му от 
потребителите, ако това е 
целесъобразно. Освен това когато от 
съответното ЕЕО произтича риск, 
производителите незабавно информират 
компетентните национални органи на 
държавите-членки, в които са 
предложили на пазара това ЕЕО, като 
осигуряват подробни сведения, по-
специално относно несъответствието и 
взетите корективни мерки.

8. Производителите, които допускат или 
имат основание да смятат, че ЕЕО, 
което те са пуснали на пазара, не 
съответства на настоящата 
директива, незабавно вземат 
необходимите корективни мерки, за да 
приведат това ЕЕО в съответствие, да го 
изтеглят от пазара или да организират 
връщането му от потребителите, ако 
това е целесъобразно. Освен това когато 
от съответното ЕЕО произтича риск, 
производителите незабавно информират 
компетентните национални органи на 
държавите-членки, в които са 
предложили на пазара това ЕЕО, като 
осигуряват подробни сведения, по-
специално относно несъответствието и 
взетите корективни мерки.

Or. en

Обосновка

Препратка за съответствие се извършва съгласно настоящата директива, която 
включва съответни препратки към законодателството на Общността в областта на 
хармонизацията, а не просто съгласно последното законодателство. Заличаването на 
‘shall’ произтича от поправката на редакционна грешка на Комисията (вж. изменение 
49) – това изменение не се отнася до българския текст. Директивите не могат пряко 
да установяват задължения за стопанските субекти. Те могат единствено да 
установяват задължения за държавите-членки да гарантират, че стопанските 
субекти предприемат определени действия.
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Изменение 55

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всеки производител може да 
определи свой упълномощен 
представител чрез писмено 
пълномощно.

1. Всеки производител има 
възможност да определи свой 
упълномощен представител чрез 
писмено пълномощно.

Предвидените в член 7, параграф 1 
задължения и изготвянето на техническа 
документация не могат да влизат в 
пълномощията на упълномощения 
представител.

Предвидените в член 7, параграф 1 
задължения и изготвянето на техническа 
документация не могат да влизат в 
пълномощията на упълномощения 
представител.

Or. en

Обосновка

Промяна във формулировката вследствие на нова уводна част (вж. изменение 49).

Изменение 56

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да съхранява декларацията за 
съответствие с изискванията на ЕО и 
техническата документация на 
разположение на националните 
надзорни органи за срок от десет 
години;

а) да съхранява декларацията за 
съответствие с изискванията на ЕО и 
техническата документация на 
разположение на националните 
надзорни органи за срок от десет години 
след като производителят или 
вносителят е предложил за последен 
път ЕЕО на пазара;

Or. en

Обосновка

Необходима  е ясна отправна точка за десетгодишния срок. 
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Изменение 57

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Вносителите отбелязват името си, 
регистрираната си търговска фирма или 
регистрираната си търговска марка и 
адреса, на който може да се установи 
връзка с тях, на самото ЕЕО или, когато 
това не е възможно, на опаковката или в 
документ, който придружава ЕЕО.

3. Вносителите отбелязват името си, 
регистрираната си търговска фирма или 
регистрираната си търговска марка и 
адреса, на който може да се установи 
връзка с тях, на самото ЕЕО или, когато 
това не е възможно, на опаковката или в 
документ, който придружава ЕЕО. 
Когато специфично приложимо 
законодателство вече е установило 
такива изисквания, се прилагат 
изискванията на въпросното 
законодателство.

Or. en

Обосновка

Когато вече се прилага подобно законодателство (например за медицинските 
изделия), би следвало да се прилагат разпоредбите на въпросното законодателство.

Изменение 58

Предложение за директива
Член 9 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато това се смята за целесъобразно 
с оглед на произтичащите от дадено 
ЕЕО рискове, за да опазят здравето и 
да гарантират безопасността на 
потребителите, вносителите 
извършват изпитвания на предлаганото 
на пазара ЕЕО въз основа на извадка, 
разглеждат и при необходимост водят 
регистър на жалбите относно 
несъответстващо ЕЕО и на върнатото от 
потребителите ЕЕО и информират 
дистрибуторите за провежданото 
наблюдение.

5. Когато това се смята за целесъобразно 
с оглед на произтичащите от дадено 
ЕЕО рискове за човешкото здраве, 
околната среда или 
екологосъобразното оползотворяване 
и обезвреждане, вносителите 
извършват изпитвания на предлаганото 
на пазара ЕЕО въз основа на извадка, 
разглеждат и при необходимост водят 
регистър на жалбите относно 
несъответстващо ЕЕО и на върнатото от 
потребителите ЕЕО и информират 
дистрибуторите за провежданото 
наблюдение.
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Or. en

Обосновка

Директивата за ограничението на опасните вещества е приета с цел справяне с 
рисковете за човешкото здраве и околната среда, в частност в края на жизнения 
цикъл, поради употребата на определени опасни вещества или материали в ЕЕО. Това 
следва да се отрази във формулировката на настоящия член.

Изменение 59

Предложение за директива
Член 9 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. За срок от десет години вносителите 
съхраняват на разположение на 
органите за надзор на пазара копие от 
декларацията за съответствие с 
изискванията на ЕО и гарантират, че 
при поискване техническата 
документация може да бъде представена 
на тези органи.

7. За срок от десет години след като 
ЕЕО за последен път е било 
предложено на пазара, вносителите 
съхраняват на разположение на 
органите за надзор на пазара копие от 
декларацията за съответствие с 
изискванията на ЕО и гарантират, че 
при поискване техническата 
документация може да бъде представена 
на тези органи

Or. en

Обосновка

Необходима  е ясна отправна точка за десетгодишния срок. 

Изменение 60

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – алинея първа

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преди да започнат да предлагат на 
пазара дадено ЕЕО, дистрибуторите 
проверяват дали на това ЕЕО е 
поставена маркировка „СЕ“, дали е 
придружено от изискваните документи 
на език, който може лесно да бъде 
разбран от потребителите и другите 

2. Преди да започнат да предлагат на 
пазара дадено ЕЕО, дистрибуторите 
проверяват дали на това ЕЕО е 
поставена маркировка „СЕ“, дали е 
придружено от изискваните документи 
на език, който може лесно да бъде 
разбран от потребителите и другите 
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крайни ползватели в държавата-членка, 
където това ЕЕО ще се предлага на 
пазара, и дали производителят и 
вносителят са спазили всички 
изисквания по член 7, параграфи 5 и 6 и 
член 9, параграф 3.

крайни ползватели в държавата-членка, 
където това ЕЕО ще се предлага на 
пазара, и дали производителят и 
вносителят са спазили всички 
изисквания по член 7, параграфи 6 и 7 и 
член 9, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Поправя се грешка в предложението на Комисията. 

Изменение 61

Предложение за директива
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всеки вносител или дистрибутор се 
смята за производител по смисъла на 
настоящата директива и трябва да 
изпълнява задълженията на 
производителя по член 7, когато пуска 
ЕЕО на пазара под свое име или своя 
търговска марка или когато променя 
вече пуснато на пазара ЕЕО по начин, 
който може да засегне съответствието 
на това ЕЕО с приложимите изисквания.

Държавите-членки гарантират, че 
всеки вносител или дистрибутор се 
смята за производител по смисъла на 
настоящата директива и трябва да 
изпълнява задълженията на 
производителя по член 7, когато пуска 
ЕЕО на пазара под свое име или своя 
търговска марка или когато променя 
вече пуснато на пазара ЕЕО по начин, 
който може да засегне съответствието 
на това ЕЕО с приложимите изисквания.

Or. en

Обосновка

Поправя се редакционна грешка в предложението на Комисията (вж. изменение 49). 
Директивите не могат пряко да установяват задължения за стопанските субекти. Те 
могат единствено да установяват задължения за държавите-членки да гарантират, 
че стопанските субекти предприемат определени действия.
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Изменение 62

Предложение за директива
Член 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

За срок от десет години при поискване 
икономическите оператори трябва да 
идентифицират пред органите за надзор 
на пазара следното:

Държавите-членки гарантират, че за
срок от десет години при поискване 
стопанските субекти трябва да 
идентифицират пред органите за надзор 
на пазара следното:

Or. en

Обосновка

Поправя се редакционна грешка в предложението на Комисията (вж. изменение 49). 
Директивите не могат пряко да установяват задължения за стопанските субекти. Те 
могат единствено да установяват задължения за държавите-членки да гарантират, 
че стопанските субекти предприемат определени действия.

Изменение 63

Предложение за директива
Член 13 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Декларацията за съответствие с 
изискванията на ЕО се съставя съгласно 
предвидения в приложение VІІ образец, 
съдържа посочените в приложението 
елементи и подлежи на актуализиране. 

2. Декларацията за съответствие с 
изискванията на ЕО се съставя съгласно 
предвидения в приложение VІІ образец, 
съдържа посочените в приложението 
елементи и подлежи на актуализиране, 
освен ако се прилага конкретно 
законодателство, съгласно което се 
изисква декларация за съответствие, 
съдържаща най-малко елементите, 
посочени в приложение VII. Тя се 
превежда на езика или езиците, които 
се изискват в държавата-членка, в 
която продуктът е пуснат на пазара 
или се предлага на пазара от 
производител, вносител или 
дистрибутор.

Or. en
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Обосновка

Когато вече се прилага подобно законодателство (напр. за медицинските изделия) и 
когато се съдържат най-малко елементите, посочени в приложение VІІ, би следвало 
да се допуска предоставянето на тази декларация за съответствие, за да се избегне 
двойната бюрокрация. Декларацията за съответствие с изискванията на ЕО се 
предоставя на съответните официални езици на всяка държава-членка, в която ЕЕО е 
пуснато или се предлага на пазара.

Изменение 64

Предложение за директива
Член 15 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. До маркировката „СЕ“ се нанася 
идентификационният номер на 
нотифицирания орган, когато този 
орган участва в етапа на 
производствения контрол.

заличава се

Идентификационният номер на 
нотифицирания орган се нанася от 
самия орган или, по негови указания, 
от производителя или неговия 
упълномощен представител.

Or. en

Обосновка

Поправя се грешка в предложението на Комисията. При ограничението на опасните 
вещества няма органи, които да се нотифицират.

Изменение 65

Предложение за директива
Член 16 – втора алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

Електрическото и електронното 
оборудване, изпитано съгласно 
хармонизираните стандарти, чиито 
заглавия са били публикувани в 
Официален вестник на Европейския 
съюз, се смята по презумпция за 

Материалите, компонентите и 
електрическото и електронното 
оборудване, които са преминали 
успешно изпитвания или измервания
съгласно хармонизираните стандарти, 
чиито заглавия са били публикувани в 
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съответстващо на всички приложими 
изисквания на настоящата директива, за 
които се отнасят стандартите.

Официален вестник на Европейския 
съюз, се смятат по презумпция за 
съответстващи на всички приложими 
изисквания на настоящата директива, за 
които се отнасят стандартите.

Or. en

Обосновка

Следва да е възможно да се докаже съответствие с изискванията на съответното 
равнище (материали, компоненти или целия продукт).  Когато се извършват подобни 
изпитвания или измервания, може да се приеме по презумпция, че има съответствие с 
изискванията, ако съответните части действително са преминали успешно 
изпитванията/измерванията. Извършването на изпитване в съответствие със 
стандартите само по себе си не означава автоматично, че резултатът от 
изпитването е положителен.

Изменение 66

Предложение за директива
Член 16 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 16а
Официално възражение срещу 

хармонизиран стандарт
1. Когато държава-членка или 
Комисията преценят, че даден 
хармонизиран стандарт не отговаря 
напълно на изискванията, които 
обхваща и които са установени в 
[член 4], Комисията или държавата-
членка поставят въпроса пред 
комитета, създаден с член 5 от 
Директива 98/34/ЕО, като 
представят своите аргументи. 
Комитетът, след като се консултира 
със съответните европейски органи 
по стандартизация, представя своето 
становище без забавяне.
2. В светлината на становището на 
комитета Комисията взема решение 
дали да публикува или да не публикува, 
да публикува с ограничения, да запази, 
да запази с ограничения или да 
оттегли позоваванията на 
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съответния хармонизиран стандарт 
в или от Официален вестник на 
Европейския съюз.
3. Комисията информира съответния 
европейски орган по стандартизация 
и, ако това се налага, изисква 
преразглеждане на съответните 
хармонизирани стандарти.

Or. en

Обосновка

Възпроизвежда се дословно формулировката в член R9 от Решение № 768/2008/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година относно обща рамка за 
предлагането на пазара на продукти. Съгласно тази законодателна рамка, 
държавите-членки или Комисията следва да могат да повдигат официални 
възражения срещу хармонизираните стандарти.

Изменение 67

Предложение за директива
Член 20 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки приемат и 
публикуват не по-късно от [18 месеца 
след публикуването на настоящата 
директива в Официален вестник на 
Европейския съюз] законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби, които са необходими, за да 
се съобразят с настоящата директива. Те 
незабавно съобщават на Комисията 
текста на тези разпоредби и прилагат 
таблица на съответствието между 
разпоредбите и настоящата директива.

Държавите-членки приемат и 
публикуват не по-късно от [18 месеца 
след публикуването на настоящата 
директива в Официален вестник на 
Европейския съюз] законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби, които са необходими, за да 
се съобразят с настоящата директива. Те 
незабавно съобщават на Комисията 
текста на тези разпоредби и прилагат 
таблица на съответствието между 
разпоредбите и настоящата директива.

Те прилагат тези разпоредби считано от 
[…].

Те прилагат тези разпоредби считано от 
[…*].
* да се добави дата, съответстваща на 18 
месеца от публикуването на настоящата 
директива в Официален вестник на 
Европейския съюз.

Or. en
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Обосновка

Комисията не уточни кога се прилагат разпоредбите, тъй като тя искаше да 
предостави тази възможност на законодателя. Според нея, не е необходимо да се 
отлага прилагането на мерките след датата на транспониране в националното 
право. Поради това се предлага държавите-членки да приложат разпоредбите 18 
месеца след публикуването на директивата. 

Изменение 68

Предложение за директива
Приложение I

Текст, предложен от Комисията Изменение

Категории електрическо и електронно 
оборудване в обхвата на настоящата 
директива

Категории електрическо и електронно 
оборудване в обхвата на настоящата 
директива

1. Големи битови уреди 1. Големи битови уреди
2. Малки битови уреди 2. Малки битови уреди
3. Информационно и 
далекосъобщително оборудване

3. Информационно и 
далекосъобщително оборудване

4. Потребителски уреди 4. Потребителски уреди
5. Осветителни уреди 5. Осветителни уреди
6. Електрически и електронни 
инструменти (с изключение на 
големите единици стационарно 
промишлено оборудване)

6. Електрически и електронни 
инструменти 

7. Играчки и уреди за развлекателни и 
спортни цели

7. Играчки и уреди за развлекателни и 
спортни цели

8. Медицински изделия 8. Медицински изделия
9. Прибори за контрол и управление, 
включително промишлени прибори за 
контрол и управление

9. Прибори за контрол и управление, 
включително промишлени прибори за 
контрол и управление

10. Автомати 10. Автомати
11. Друго електрическо или 
електронно оборудване, което не е 
включено в никоя от категориите по-
горе

Or. en

Обосновка

Трудно е да се разбере защо големите единици промишлено оборудване следва да се
изключат от обхвата, при условие че приборите за контрол и управление, 
включително промишлените такива, са включени. С оглед на различния обхват на 
ограниченията и съответните приложими срокове за различните категории ЕЕО, 
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следва да се поддържа списък с категории ЕЕО, като обаче той се допълни с 
категория, която обхваща цялото ЕЕО, което не е включено в която и да е от 
настоящите десет категории. Това ще гарантира отворен обхват, без да се губи 
възможността за разграничаване на различните категории.

Изменение 69

Предложение за директива
Приложение II

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложението се заличава

Or. en

Обосновка

Директивата за ограничението на опасните вещества следва да се прилага за цялото 
електрическо и електронно оборудване, а не само за определени категории. 
Приложение II е много объркващо: то би следвало да представлява задължителен 
списък с продукти, но списъкът не е пълен, а дава само някои примери:  „...уреди, в 
т.ч.“. Това не разрешава проблема с различните тълкувания на тези категории. 
Приложение II следва да се заличи и вместо него следва да се прилага общото 
определение за електрическо и електронно оборудване.

Изменение 70

Предложение за директива
Приложение III

Текст, предложен от Комисията Изменение

Вещества, посочени в член 4, 
параграф 7

Вещества, посочени в член 6а

1. Хексабромоциклододекан (HBCDD) 1. Арсенови съединения
2. Бис (2-етилхексил) фталат (DEHP) 2. Берилий и неговите съединения 
3. Бутил бензил фталат (BBP) 3. Антимонов триоксид
4. Дибутилфталат (DBP) 4. Диникелов триоксид

5. Бисфенол А
6. Бромоорганични съединения, 
различни от бромираните вещества, 
които забавят горенето
7. Хлороорганични съединения, 
различни от хлорираните вещества, 



PR\796736BG.doc 53/64 PE430.424v01-00

BG

които забавят горенето, или 
пластификаторите

Or. en

Обосновка

В проучването, възложено от Комисията, се посочва поредица от „опасни вещества в 
ЕЕО с висок приоритет “, които „потенциално могат да причинят сериозни вреди на 
хората и околната среда“. Те включват веществата, посочени в точки 1-5 по-горе. За 
тях в проучването се препоръчва да се обозначат на етикетировката или се посочва, 
че не е необходимо да се предприемат действия.  В проучването се препоръчва 
прекратяване на употребата на цялата група на бромоорганичните и 
хлороорганичните съединения.  При следващия преглед следва да се извърши оценка по-
специално на тези високоприоритетни вещества, както и на бромоорганичните и 
хлороорганичните съединения, за които все още не е предложено да бъдат добавени 
към приложение IV.

Изменение 71

Предложение за директива
Приложение IV

Текст, предложен от Комисията Изменение

Забранени вещества, посочени в член 4, 
параграф 7, и максимални допустими 
стойности на тегловната концентрация в 
еднородните материали

Забранени вещества, посочени в член 4, 
параграф 7, и максимални допустими 
стойности на тегловната концентрация в 
еднородните материали

Част А
Олово (0,1%) Олово (0,1%)
Живак (0,1%) Живак (0,1%)

Кадмий (0,01%) Кадмий (0,01%)

Шествалентен хром (0,1%) Шествалентен хром (0,1%) 

Полибромирани бифенили (PBB) (0,1%) Полибромирани бифенили (PBB) (0,1%)

Полибромирани дифенилетери (PBDE) 
(0,1%)

Полибромирани дифенилетери (PBDE) 
(0,1%)

Част Б

Бромирани вещества, които забавят 
горенето (0,1 %)
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Хлорирани вещества, които забавят 
горенето (0,1 %)
Поливинилхлорид (PVC) (0,1 %)

Хлорирани пластификатори (0,1 %)

Бис (2-етилхексил) фталат (DEHP) 
(0,1%)
Бутил бензил фталат (BBP) (0,1 %)

Дибутилфталат (DBP) (0,1 %)

Or. en

Обосновка

В проучването на Европейската комисия относно преработването на Директивата за 
ограничението на опасните вещества се препоръчва прекратяването на употребата 
на бромоорганични съединения, хлороорганични съединения и PVC поради проблемите, 
които те предизвикват при третирането на отпадъците. Секторът на 
електрониката е постигнал значителен напредък в рамките на инициативата в 
световен мащаб за преминаване към нискохалогенно съдържание (съгласно 
определението това означава съдържание от бромирани/хлорирани вещества, които 
забавят горенето/PVC под 900ppm). Подобни действия вече са предприети от някои 
производители на домакински уреди. Тези доброволни действия следва да се подкрепят 
чрез ясни изисквания от страна на законодателя за създаване на равни условия и за 
осигуряване за сигурност на пазара.

Изменение 72

Предложение за директива
Приложение V – уводен параграф (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен ако се посочи друго, срокът на 
действие на случаите на употреба в 
настоящото приложение изтича на 
[…*]
* да се добави дата, съответстваща на 48 
месеца след влизането в сила

Or. en

Обосновка

Датата, на която изтича срокът на действие на случаите на употреба, за които не 
се прилага забраната по член 4, параграф 1, следва да се уточни недвусмислено, за да 
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се избегне всякакво недоразумение.

Изменение 73

Предложение за директива
Приложение VI – уводен параграф (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен ако се посочи друго, срокът на 
действие на случаите на употреба в 
настоящото приложение изтича 
четири години след датите, посочени 
в член 4, параграф 3.

Or. en

Обосновка
Датата, на която изтича срокът на действие на случаите на употреба, за които не 
се прилага забраната по член 4, параграф 1, следва да се уточни недвусмислено, за да 
се избегне всякакво недоразумение.  При условие че различните подкатегории продукти 
в категории 8 и 9 се въвеждат в директивата по различно време, датите, посочени в 
член 4, параграф 3, следва да служат като отправна точка.

Изменение 74

Предложение за директива
Приложение VI а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение VIa
Случаи на употреба, за които не се 
прилага забраната по член 4, 
параграф 1 по отношение на 
категория 11
Освен ако се посочи друго, срокът на 
действие на случаите на употреба в 
настоящото приложение изтича 
четири години след датата, посочена 
в член 2, параграф 1а.
1. Кадмий в тънкослойни 
фотоелектрически панели въз основа 
на кадмиев телурид. 

Or. en
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Обосновка

Въвеждането на отворен обхват изисква наличието на отделно приложение, в което 
да се включат случаи на употреба за ЕЕО, за които не се прилага забраната по член 4, 
параграф 1 и които не бяха включени в обхвата на Директивата за ограничението на 
опасните вещества, тъй като не спадат към която и да е от десетте първоначални 
категории. Забраната следва да не се прилага за тънкослойните фотоелектрически 
панели въз основа на кадмиев телурид, тъй като отрицателното въздействие, 
произтичащо от заместването (използване на по-енергоемки и по-несъвършени в 
технологично отношение алтернативи), надминава ползите от заместването (липса 
на кадмий).    

Изменение 75

Предложение за директива
Приложение VII - точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато това е приложимо —
наименованията на използваните 
хармонизирани стандарти или 
спецификациите, спрямо които се 
декларира съответствието:

6. Когато това е приложимо —
наименованията на използваните 
хармонизирани стандарти или 
техническите спецификации, спрямо 
които се декларира съответствието:

Or. en

Обосновка

Това е привеждане в съответствие, съгласно въвеждането на определението за 
„техническа спецификация“.

Изменение 76

Предложение за директива
Приложение VII - точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Когато това е приложимо —
нотифицираният орган ... 
(наименование, номер) … извърши … 
(описание на действието) … и издаде 
сертификат: …

заличава се

Or. en
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Обосновка

Поправя се грешка в предложението на Комисията. При ограничението на опасните 
вещества няма органи, които да се нотифицират.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

"Някои водещи компании доброволно придвижиха процеса с една стъпка 
напред за прекратяването на употребата на бромирани и хлорирани 
органични вещества, но това не е достатъчно за разрешаването на 
проблемите по веригата на доставките. Ние вярваме, че целта за 
прекратяване на употребата на опасни вещества по цялата верига на 
доставките и за производството на продукти, несъдържащи опасни 
вещества (НОВ) може да бъде постигната единствено посредством 
законодателството. За да се съобразим с принципа на предпазните мерки и 
да изпълним своята корпоративна отговорност Acer ще окаже активна 
подкрепа за ограничението на опасните вещества 2.0 за забраната на 
всички хлорирани/бромирани органични вещества."

Acer за напредък в опазването на околната среда – Продукти без халогенни елементи1

1. Изложение

По данни на Комисията всяка година годишните продажби на електрическо и 
електронно оборудване (ЕЕО) само в ЕС се изчисляват на 9,3 милиона тона, като най-
големият дял представляват големи битови уреди и информационно и 
далекосъобщително оборудване. Тъй като пазарът продължава да расте, а 
иновационните цикли стават все по-кратки, подновяването на оборудване се ускорява, 
като това превръща отпадъчното електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) 
в най-бързо разрастващия се поток отпадъци. ОЕЕО се очаква да достигне 12.3 
милиона тона до 2020.

ОЕЕО представлява сложен поток отпадъци, който включва няколко опасни вещества. 
Тези вещества или продуктите, получени от тяхната трансформация, могат да бъдат 
освободени в околната среда и да нанесат вреди на човешкото здраве, особено ако не 
бъдат третирани по съответния начин.  Опасността за човешкото здраве и околната 
среда се увеличава допълнително от по-ниските стандарти за 
рециклиране/оползотворяване в развиващите се страни.

Съгласно член 174, параграф 2 от Договора, вредите върху околната среда следва 
приоритетно да се отстраняват при техния източник. Йерархията в рамковата 
директива относно отпадъците дава приоритет на предотвратяването, която наред с 
другото се дефинира като определяне на мерки за предотвратяване на отпадъците, 
които да намалят съдържанието на опасни вещества в материалите и продуктите.

Директива за ограничението на опасните вещества, приета през 2003 г. и основаваща се 
                                               
1 http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability_main04-3.htm
Acer Group се състои от четири марки – Acer, Gateway, Packard Bell и eMachines. Това е третата по 
големина компания в света за цялостни доставки на компютри и втора по големина за ноутбук 
компютри. Доходите й за 2008 г. достигнаха 16,65 милиарда щатски долара.
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на предложение, направено през 2000 г. и която е в сила в момента, имаше за цел да 
прекрати употребата на една първа група от опасни вещества в ЕЕО, а именно някои
тежки метали и две групи бромирани вещества, които забавят горенето. Това доведе до 
намаляване с повече от 100 000 тона за тези вещества, обезвреждани и потенциално 
освобождавани в околната среда. 

Директива за ограничението на опасните вещества изигра ролята на важен инструмент 
за определянето не само на европейски стандарт, но и на световен стандарт за 
производителите. Тя не осуети непрекъснатото разработване на нови продукти, а 
напротив – продукти бяха преосмислени, за да отговорят на изискванията на 
директивата. Също така много компании вече отиват отвъд прекратяването на 
употребата на халогенни съединения.
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2. Основни въпроси

Преработването е важна възможност за продължаването на този напредък с още 
една стъпка напред. Докладчикът ще се съсредоточи върху обясненията по отношение 
на предложените нови ограничения, тъй като те бяха изрично поискани по време на 
разискванията на комисията на 4 ноември 2009 г. 

Останалите основни въпроси като например
- отворен обхват (член 2),
- разграничение между Директивата за ограничението на опасните вещества и 

Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването 
на химикали (Съображение 8 и член 4, параграф 7), 

- изменение на критериите за освобождаване (член 5, параграф 1), 
- критерии за определяне на продължителността/ гратисни периоди (член 5, 

параграф 2),
- съвместно вземане на решение за бъдещи ограничения, вместо комитология 

(член 6)
би следвало да са достатъчно ясно обяснени в обосновките на съответните изменения. 

Предложения за специални разпоредби относно наноматериалите ще бъдат прибавени 
през януари 2010 след допълнителна оценка на ситуацията.

2. Нови ограничения

Проблемът с опасните вещества в ЕЕО, по-специално по отношение на третирането на 
отпадъците не беше разрешен с Директивата за ограничението на опасните вещества 
1.0. Това беше ясно за съзаконодателя още през 2003 г. Член 6 от директивата изрично 
задължава Комисията да проверява приложимостта на заместването на други опасни 
вещества и материали, използвани в ЕЕО и да представя предложения, за да разшири 
обхвата на член 4, по целесъобразност 

а) Доказателства за отрицателното въздействие на халогенираните вещества за 
забавяне на горенето и PVC

Комисията осъществи проучване относно други опасни вещества и материали. Тя 
поиска от Öko-Institut да обърне внимание на вещества, които още не са регулирани 
посредством Директивата за ограничението на опасните вещества, да избере вещества, 
които са потенциално подходящи за включване в директивата, да направи оценка на 
възможните заместители и да предложи възможности за политика за всяко едно от тези 
вещества1. Öko-Institut преразглежда от името на Комисията изключенията от член 4 от 
Директивата за ограничението на опасните вещества от 2005 г. насам – следователно 
може да се счита за авторитет по отношение на ограниченията, предвидени от тази 
директива.

                                               
1  http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/pdf/hazardous_substances_report.pdf
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Халогенирани вещества, които забавят горенето

В проучването се посочва следното: 

„в настоящото проучване се разглежда групата на бромоорганичните и 
хлороорганичните съединения и авторите горещо препоръчват 
прекратяване на тяхната употреба в електрическото и електронното 
оборудване“.  

Основните причини са, както следва: 
- потенциалната възможност да образуват диоксини и фурани при пожари, върху 

които не се упражнява контрол (случайно предизвикани пожари), и при 
съвместно изгаряне при ниски температури или в недобре функциониращи пещи 
за изгаряне на отпадъци,  

- образуването на диоксини и фурани и други опасни продукти при горенето може 
да се избегне единствено чрез прилагане на напреднали технологии за 
обезвреждане на отпадъци.

При все това, не във всички държави-членки на ЕС са налице напреднали 
технологии, да не говорим за развиващите се страни.  А там, където те са налице, 
няма изискване те действително да се използват за тези потоци отпадъци.

Други причини за прекратяване на употребата могат да се открият в обяснителния 
меморандум в предложението на Комисията относно отпадъците от електрическо и 
електронно оборудване и ограничението на опасните вещества от 13 юни 2000 г.1: 

Халогенираните вещества, съдържащи се в отпадъците от електрическо 
и електронно оборудване, по-специално бромираните вещества, които 
забавят горенето, са също повод за загриженост ... при рециклирането на 
пластмаси. Поради риска от образуване на диоксини и фурани, 
рециклиращите предприятия обикновено не рециклират пластмаси, 
съдържащи вещества за забавяне на горенето, от отпадъците от 
електрическо и електронно оборудване. Поради липсата на надеждно 
разпознаване на пластмасите, съдържащи забавящи горенето вещества, и 
характерните затруднения при разграничаването на пластмасите със 
забавено горене от обикновените пластмаси, повечето рециклиращи 
предприятия не обработват каквито и да е пластмаси от отпадъци от 
електрическо и електронно оборудване.“

Използването на халогенирани вещества за забавяне на горенето е пряка пречка за 
рециклирането като цяло на пластмаси, съдържащи се в отпадъците от електрическо и 
електронно оборудване. 

Посочените по-горе проблеми не бяха разрешени чрез прекратяването на употребата 
досега само на само две групи бромирани вещества, които забавят горенето (PBDE и 
PBB).  

                                               
1 COM(2000) 347 окончателен
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Поливинилхлорид (PVC)

В проучването на Комисията се отправя следната препоръка: 

„Прекратяването на употребата на PVC ... следва да се ползва с 
предимство пред избирателните мерки за управление на риска, за 
гарантиране на намаленото отделяне на PVC, на неговите добавки и на 
опасни продукти от горенето.“

Проблемите, свързани с отпадъците от PVC, като цяло бяха подробно отразени от 
Европейската комисия още през 2000 г., въз основа на пет проучвания. Констатациите 
бяха посочени изрично в обяснителния меморандум в предложението от 2000 г.: 

В отпадъците от електрическо и електронно оборудване се съдържат 
значителни количества PVC1. Съществуват значителни доказателства в 
подкрепа на становището, че PVC не е подходящ за изгаряне, по-специално 
с оглед на количеството и опасния характер на остатъчните газове, 
образувани при изгарянето2. Освен това, проникването в околната среда на 
пластификатори, по-специално фталати, при депонирането на PVC, е 
широко известно и то може потенциално да има неблагоприятно 
въздействие върху човешкото здраве и околната среда3.  Следва също да се 
отбележи, че понастоящем се рециклират твърде малко отпадъци от 
PVC, по-специално при отпадъците от електрическо и електронно 
оборудване4.

За съжаление, доказателствата относно PVC бяха представени прекалено късно, за да 
бъдат включени в ограничението на опасните вещества.  Проблемът обаче все още 
съществува и той следва да се разреши сега!

б) Действия от страна на производителите

Още през 2003 г. секторът на производството на електронно оборудване разбра 
проблемите, свързани с халогенираните вещества като цяло.  Големи предприятия 
предприеха поотделно действия, за да преминат към нискохалогенно съдържание 
(липса на халогенирани вещества, които забавят горенето, и PVC)5. Понастоящем има 

                                               
1 Според г-н Rohr, Umwelt Wirschaftsforum, № 1, 1992 г., PVC представлява над 20% от 

пластмасите, използвани в електрическото и електронното оборудване.
2 Екологични аспекти на PVC (Копенхаген, 1996 г.), Датска агенция за защита на околната среда, 

Документ относно позицията на Нидерландия относно PVC (Хага, 1997 г.), Министерство на 
жилищното настаняване, териториалното устройство и околната среда. „Въздействието на PVC 
върху количеството и опасния характер на остатъчните газове при процеса на изгаряне“, 
проучване на ГД „Околна среда“.

3 Поведението на PVC в депата за отпадъци, проучване за ГД „Околна среда“, „Argus“ в
съдействие с Университета в Росток, 1999 г.

4 „Prognos“, проучване за ГД XI, Механично рециклиране на отпадъци от PVC, януари 2000 г..
5 http://www.greenpeace.org/international/campaigns/toxics/electronics/how-the-companies-line-up
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подобна инициатива на световно равнище и тя е вече в напреднала фаза1. Според 
„Greenpeace“, пазарният дял на такива продукти възлиза вече на 50% за мобилните 
телефони („Nokia“, „Sony Ericsson“ и „Apple“) и се очаква той да надхвърли 40% при 
новите компютри през идните 1-2 години („Acer“ и „HP“). Тази инициатива включва 
също снабдителната верига (напр. производителите на пластмасови компоненти), която 
на свой ред се преплита с производителите на електрическо и електронно оборудване 
от други категории.

Ако секторът електроника със своите много сложни продукти е в състояние да премине 
към нискохалогенно съдържание през идните няколко години, то тогава не би трябвало 
да представлява проблем например за сектора на домакинските електроуреди да 
направи същото. В Швеция например „Electrolux“ предлага хладилници, които не 
съдържат PVC2. 

Когато такива мерки се предприемат на етапа на проектирането, според информация от 
сектора, те не водят до допълнителни разходи. Напротив, те ще спестят на обществото 
значителни разходи по отношение на вредите за здравето и околната среда. Но за да 
постигнат действителен успех, стопанските субекти се нуждаят от сигурност, която 
може да се предостави най-добре чрез ясна законодателна рамка.

в) Доказателства относно заместителите

Халогенирани вещества, които забавят горенето
Комисията изтъква аргумента, че наличните данни не дават възможност да се вземе 
решение относно допълнителните ограничения върху халогенираните вещества за 
забавяне на горенето. Същевременно те посочват, че е на разположение „известна“ 
информация относно заместителите и че „се приема, че за тях не са характерни някои 
от рисковете (например устойчивост, биологично акумулиране или токсичност при 
веществата за забавяне на горенето, които не съдържат халогенни елементи)“.3

В продължение на дълги години имаше подобна полемика във връзка с 
декабромдифенил етер (DecaBDE). След като не беше обръщала внимание на 
наличието на по-безопасни заместители, през 2007 г. на Комисията се наложи да 
признае в едно проучване, че „на пазара съществуват заместители ... и че данните 
в публикациите навеждат на мисълта, че е възможно потенциалното 
неблагоприятно въздействие за околната среда и човешкото здраве поне на някои 
заместители да се окаже минимално“.

Впоследствие по отношение на DecaBDE Комисията счете, че „недоизяснените въпроси 
относно неговата токсичност и разграждането му на други забранени вещества, 
както и търговското предлагане на заместители оправдават запазването на 

                                               
1 http://thor.inemi.org/webdownload/newsroom/Presentations/NEPCON_China_2009/HFR-

Free_Conversion.pdf
2 http://www.electrolux.se/node38.aspx?productID=18360
3 Оценка на въздействието на Комисията на преработването на Директивата за ограничението на 

опасните вещества, SEC(2008)2930; 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008SC2930:EN:NOT
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забраната върху това вещество“1.

Трудно е да се разбере защо един и същи анализ в един случай води до забрана (DecaBDE), 
а в друг - не (други халогенирани вещества за забавяне на горенето). 

PVC
В своята оценка на въздействието Комисията не поставя под съмнение наличието на 
по-безопасни заместители на DecaBDE, а единствено повдига въпроси, свързани с 
тяхната цена. Ако външните разходи се включат в цената на PVC, неговото използване 
би било прекомерно скъпо. Фактът, че PVC е евтин не може да бъде аргумент срещу 
неговото заместване, след като той води до значителни външни разходи поради 
подробно отразените разнородни проблеми, свързани с третирането на отпадъците от 
PVC. 

3. Заключения

Предотвратяването на даден проблем е по-удачно от справянето с неговите последици. 
По-добре е към проблемите, свързани с околната среда, да се подходи още при 
източника - както в действителност се изисква в Договора като приоритет и както се 
прилага в рамковата директива за отпадъците.

Поради това докладчикът предлага, въз основа на: 
а) проучванията на Комисията относно ограничението на опасните вещества, PVC и 
халогенираните вещества за забавяне на горенето, 
б) действията на стопанските субекти и 
в) информацията относно заместителите, 
да се прекрати употребата на бромирани и хлорирани вещества, които забавят горенето, 
както и на PVC и неговите опасни добавки.

                                               
1 Оценка на въздействието на Комисията на преработването на Директивата за ограничението на 

опасните вещества, SEC(2008)2930. 


