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PR_COD_1am

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 отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО)
(COM(2008)0810 – C6-0472/2008 – 2008/0241(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2008)0810),

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 175, параграф 1 от Договора за ЕО, 
съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0472/2008),

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета, озаглавено „Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за 
междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход” 
(COM(2009)0665),

– като взе предвид член 294, параграф 3 и член 192, параграф 1 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет,

– като взе предвид становището на Комитета на регионите,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и становището на комисията по правни въпроси 
(A7-0000/2010),

1. приема на първо четене позицията, изложена по-долу;

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;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета, на Комисията и на националните парламенти.
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Изменение 1

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Настоящата директива се отнася за 
всяко електрическо и електронно 
оборудване, използвано от 
потребителите, и електрическо и 
електронно оборудване за 
професионална  употреба. Настоящата 
директива се прилага, без да се 
накърнява законодателството на 
Общността относно безопасността и 
здравните изисквания, с които се 
защитават всички, които са в контакт с 
ОЕЕО, така както и специалното 
законодателство на Общността за 
управление на отпадъците, по-
специално Директива 2006/66/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
6 септември 2006 година относно 
батерии и акумулатори и отпадъци от 
батерии и акумулатори  и 
законодателството на Общността в 
областта на разработването на 
продукти, по-специално Директива 
2005/32/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета за създаване на рамка за 
определяне на изискванията за 
екодизайн към енергоемките продукти и 
за изменение на Директива 92/42/ЕИО 
на Съвета и Директиви 96/57/ЕО и 
2000/55/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета. 

(10) Настоящата директива се отнася за 
всяко електрическо и електронно 
оборудване, използвано от 
потребителите, и електрическо и 
електронно оборудване за 
професионална  употреба. Настоящата 
директива се прилага, без да се 
накърнява законодателството на 
Общността относно безопасността и 
здравните изисквания, с които се 
защитават всички, които са в контакт с 
ОЕЕО, така както и специалното 
законодателство на Общността за 
управление на отпадъците, по-
специално Директива 2006/66/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
6 септември 2006 година относно 
батерии и акумулатори и отпадъци от 
батерии и акумулатори  и 
законодателството на Общността в 
областта на разработването на 
продукти, по-специално Директива 
2005/32/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета за създаване на рамка за 
определяне на изискванията за 
екодизайн към енергоемките продукти и 
за изменение на Директива 92/42/ЕИО 
на Съвета и Директиви 96/57/ЕО и 
2000/55/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета. От приложното поле 
следва, наред с другото, да бъдат 
изключени стационарните големи 
промишлени инсталации, тъй като 
те са инсталирани неподвижно и 
биват експлоатирани постоянно на 
определено място, биват изграждани 
и демонтирани от специалисти и в 
случая става въпрос за един регулиран 
поток на отпадъци. В допълнение към 
това следва да бъдат изключени 
фотоволтаичните модули, които 
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също така се изграждат и 
демонтират от професионалисти и 
допринасят значително за 
постигането на целта за добиване на 
енергия от възобновяеми източници и 
следователно за намаляване на 
емисиите на CO2. Освен това 
отрасълът за добиване на слънчева 
енергия е сключил доброволно 
споразумение по отношение на 
околната среда и си е поставил за цел 
85%-ово рециклиране на PV-модулите. 
Комисията следва да провери дали 
това споразумение постига 
съответни резултати и, ако е 
уместно, въз основа на доклад, да 
включи фотоволтаичните модули в 
приложното поле на директивата.

Or. de

Обосновка

Както фиксираните инсталации, така и фотоволтаичните модули представляват 
регулиран поток на отпадъци, при който не съществува опасност отпадъците да 
бъдат отстранени, без да бъдат отстранявани разделно или подложени на 
третиране.

Изменение 2

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) За да се постигне избраното ниво на 
защита и хармонизираните цели на 
Общността в областта на околната 
среда, държавите-членки приемат 
подходящите мерки с цел намаляване до 
минимум обезвреждането  на ОЕЕО 
като несортирани битови  отпадъци и с 
цел да се постигне високо ниво на 
разделно събиране на ОЕЕО. За да се 
гарантира, че държавите-членки полагат 
усилия да създадат ефикасна система за 
събиране, от тях се изисква да постигнат 
високо ниво на събиране на отпадъци от 

(14) За да се постигне избраното ниво на 
защита и хармонизираните цели на 
Общността в областта на околната 
среда, държавите-членки приемат 
подходящите мерки с цел намаляване до 
минимум обезвреждането  на ОЕЕО 
като несортирани битови  отпадъци и с 
цел да се постигне високо ниво на 
разделно събиране на ОЕЕО. За да се 
гарантира, че държавите-членки полагат 
усилия да създадат ефикасна система за 
събиране, от тях се изисква да постигнат 
високо ниво на събиране на отпадъци от 
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електрическо и електронно оборудване, 
и по-конкретно на оборудване за 
охлаждане и замразяване, съдържащо 
озоноразрушаващи вещества и 
флуорирани парникови газове, като се 
има предвид силното им въздействие 
върху околната среда и предвид 
задълженията, съдържащи се в 
Регламент (ЕО) 2037/2000 и Регламент 
(ЕО) 842/2006. Данните от оценката на 
въздействието показват, че в момента 
разделно се събира 65 % от 
електрическото и електронното 
оборудване, пуснато на пазара, но 
повече от половината от събраното 
количество се третира по неподходящ 
начин или се изнася незаконно. Това 
води до загуба на ценни вторични 
суровини и до влошаване на качеството 
на околната среда. С оглед тези ефекти 
да бъдат избегнати е необходимо 
поставяне на амбициозни целеви 
равнища за събиране.

електрическо и електронно оборудване, 
и по-конкретно на оборудване за 
охлаждане и замразяване, съдържащо 
озоноразрушаващи вещества и 
флуорирани парникови газове, като се 
има предвид силното им въздействие 
върху околната среда и предвид 
задълженията, съдържащи се в 
Регламент (ЕО) 2037/2000 и Регламент 
(ЕО) 842/2006. Данните от оценката на 
въздействието показват, че в момента 
разделно се събира 65 % от 
електрическото и електронното 
оборудване, пуснато на пазара, но 
повече от половината от събраното 
количество се третира по неподходящ 
начин или се изнася незаконно. Това 
води до загуба на ценни вторични 
суровини и до влошаване на качеството 
на околната среда. С оглед тези ефекти 
да бъдат избегнати е необходимо 
поставяне на амбициозни целеви 
равнища за събиране. Освен това е от 
основно значение държавите-членки 
да се грижат за упражняването на 
надзор и за ефективното прилагане на 
директивата, като това засяга в 
особена степен също и контрола на 
употребяваното електрическо и 
електронно оборудване, което се 
извозва от ЕС.

Or. de

Обосновка

Незаконното превозване на оборудване може да бъде спряно единствено чрез 
ефективен контрол от страна на държавите-членки, които разполагат с 
изключителни правомощия в тази област. 

Изменение 3

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Ползвателите на електрическо и (19) Ползвателите на електрическо и 
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електронно оборудване от 
домакинствата следва да имат 
възможност да връщат ОЕЕО безплатно. 
Производителите следва да финансират 
най-малко  събирането от съоръженията 
за събиране, както и третирането  , 
оползотворяването и обезвреждането  на 
ОЕЕО. Държавите-членки следва да 
насърчат производителите да поемат 
под своя пълна отговорност 
събирането на ОЕЕО, по-конкретно 
чрез финансиране на събирането на 
ОЕЕО по цялата верига на управление 
на отпадъците, в това число от 
домакинствата, с цел да се 
предотврати третирането на разделно 
събраните ОЕЕО по начин, който не е 
оптимален, или незаконния им износ, да 
се постигне равнопоставеност чрез 
хармонизиране на финансирането от 
страна производителите в целия ЕС, 
да се прехвърлят разходите за събиране 
на тези отпадъци от общите 
данъкоплатци към потребителите на 
ЕЕО и да се приравни финансирането 
към принципа „замърсителят плаща“. За 
да има максимален ефект от принципа 
за отговорност на производителя, всеки 
производител следва да е отговорен за 
финансиране на управлението на 
отпадъците от неговата собствена 
продукция. Производителят следва да 
може да избира да изпълни това 
задължение или сам, или чрез обща 
схема за събиране. Всеки производител, 
който разпространява на пазара 
продукти, осигурява финансови 
гаранции, за да предотврати тежестта на 
разходите за управление на ОЕЕО от 
продукти, чиито производители вече не 
са на пазара, да премине върху 
обществото или останалите 
производители. Отговорността за 
финансиране на управлението на стари 
отпадъци се разпределя между всички 
съществуващи производители в 
колективни схеми за финансиране  , в 
които всички производители, 

електронно оборудване от 
домакинствата следва да имат 
възможност да връщат ОЕЕО безплатно. 
По тази причина производителите 
следва да финансират събирането от 
съоръженията за събиране, както и 
третирането , оползотворяването и 
обезвреждането  на ОЕЕО. Държавите-
членки следва да насърчат всички 
заинтересовани страни при 
боравенето с отпадъци от електрическо 
и електронно оборудване да 
допринасят за постигането на целта 
на директивата, за да се предотврати 
третирането на разделно събраните 
ОЕЕО по начин, който не е оптимален, 
или незаконния им износ. С цел да се
прехвърлят разходите за събиране на 
тези отпадъци от общите данъкоплатци 
към потребителите на ЕЕО и да се 
приравни финансирането към принципа 
„замърсителят плаща“ държавите-
членки следва да насърчат 
производителите да третират всички 
събрани ОЕЕО. Потребителите 
носят отговорността, с цел да се 
направи възможно надлежното 
третиране, да отнесат ЕЕО, чийто 
експлоатационен цикъл е приключил, 
до съоръженията за събиране. За да 
има максимален ефект от принципа за 
отговорност на производителя, всеки 
производител следва да е отговорен за 
финансиране на управлението на 
отпадъците от неговата собствена 
продукция. Производителят следва да 
може да избира да изпълни това 
задължение или сам, или чрез обща 
схема за събиране. Всеки производител, 
който разпространява на пазара 
продукти, осигурява финансови 
гаранции, за да предотврати тежестта на 
разходите за управление на ОЕЕО от 
продукти, чиито производители вече не 
са на пазара, да премине върху 
обществото или останалите 
производители. Отговорността за 
финансиране на управлението на стари 
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съществуващи на пазара при 
възникването на разходите  дават своя 
дял пропорционално. Колективните 
схеми за финансиране  не следва да 
водят до игнориране на малките 
производители, вносителите и новите 
участници.

отпадъци се разпределя между всички 
съществуващи производители в 
колективни схеми за финансиране  , в 
които всички производители, 
съществуващи на пазара при 
възникването на разходите  дават своя 
дял пропорционално. Колективните 
схеми за финансиране  не следва да
водят до игнориране на малките 
производители, вносителите и новите 
участници.

Or. de

Обосновка

Съществуващи и изпитани инфраструктури следва да продължат да се използват за 
събирането на ОЕЕО. Финансирането от вратата на дома няма влияние върху 
характера на уредите или други екологични предимства и едно изместване на 
разпределението на тежестите не е гаранция за по-високо ниво на събираемост. Не 
следва да се пренебрегва и отговорността на потребителите да участват в 
надлежното извозване на ОЕЕО.

Изменение 4

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) При пускане в продажба на нови 
продукти производителите могат да 
представят на купувачите, на 
доброволни начала, разходите по 
събирането, третирането и 
изхвърлянето по екологосъобразен 
начин на ОЕЕО. Това е съобразено с 
Плана за действие за устойчиво 
потребление и производство и за
устойчива промишлена политика, в 
частност по отношение на по-
разумното потребление и зелените 
обществени поръчки.

заличава се

Or. de
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Обосновка

Разходите, които възникват при събирането и третирането, следва да бъдат 
включени в цената на продукта, за да съществува стимул за тяхното намаляване. 
Обобщените разходи не отразяват нито реалните разходи при приключване на 
употребата му, нито степента на екологична тежест на даден продукт. 
Потребителят в крайна сметка не получава информация относно способността за 
рециклиране и реалните разходи по третирането.

Изменение 5

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 26 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26 а) За да се намалят бариерите за 
функционирането на вътрешния 
пазар, следва да се намалят 
административните тежести като 
се стандартизират регистрацията и 
отчетът и като се предотврати 
многократното заплащане на такси 
при регистрациите в отделните 
държави-членки. По-конкретно следва 
да отпадне изискването за наличието 
на правна установеност във всяка 
държава-членка, като условие за 
разрешение за продажба на ЕЕО на 
пазара; по-скоро следва да е 
достатъчно назначаването на 
местен законен представител. 

Or. de

Обосновка
Опитът с действащата директива относно ОЕЕО показва, че различните 
предпоставки за регистрацията и изготвянето на доклади в 27-те държави-членки 
водят до голяма административна тежест и непредвидени разходи. Съгласно 
оценката на въздействието ежегодно могат да бъдат предотвратени 
административни разходи в размер на 66 милиона евро. По тази причина следва да се 
предприемат действия за хармонизиране на регистрацията и изготвянето на доклади, 
както и за оперативна съвместимост на националните регистри с оглед на 
функционирането на вътрешния пазар.
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Изменение 6

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Настоящата директива се прилага за 
електрическо и електронно оборудване, 
попадащо в категориите, изброени в 
приложение I  от Директива 
20хх/хх/ЕО (Директива за ограничение 
на опасните вещества).

(1) Настоящата директива се прилага за 
всяко електрическо и електронно 
оборудване.

Or. de

Обосновка

Директивата относно ограничението за употребата на определени опасни вещества 
и Директивата относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване имат 
различни регулаторни цели и следователно тяхното приложно поле следва да е 
различно. Едно т.нар. „отворено” приложно поле води до по-голяма правна сигурност 
− основна цел при преработката на директивата, тъй като всяко ЕЕО е включено по 
принцип. Въвеждането на задължителен продуктов списък, който се основава на 
категории, би наложило непрекъснатото му преразглеждане с цел отразяване на 
техническия напредък на пазара на ЕЕО.

Изменение 7

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – параграф 3 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(да) неподвижно монтирани големи 
промишлени инсталации;

Or. de

Обосновка

Целта на директивата, в частност, е да гарантира правилното събиране и изхвърляне 
на ОЕЕО. Неподвижно монтираните големи промишлени инсталации се монтират и 
демонтират от специалисти. В този случай се касае за един контролиран поток на 
отпадъци.
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Изменение 8

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – параграф 3 – буква д б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(дб) фотоволтаични модули.

Or. de

Обосновка

Целта е екологосъобразно третиране и рециклирането на ЕООЕ и тази цел се 
гарантира от факта, че фотоволтаичните модули се монтират и демонтират от 
специалисти. Касае се за един контролиран поток на отпадъци. Освен това се 
изготвя доброволно споразумение с екологична цел за обратно изземане и рециклиране 
от страна на голяма част от производителите на фотоволтаични модули и то следва 
да бъде подписано в началото на 2010 г., като впоследствие ще бъде признато от 
Комисията (COM(2002)0412).  Фотоволтаичните модули служат за постигане на 
целите по отношение на възобновяемите енергийни източници и по този начин 
допринасят за намаляване на CO2.

Изменение 9

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Най-късно до 31 декември 2014 г. 
Комисията представя пред 
Европейския парламент и Съвета 
доклад относно приложното поле на 
директивата, по-специално относно 
това дали фотоволтаичните модули 
следва да бъдат включени в нейния 
обхват. Въз основа на този доклад 
Комисията представя, по 
целесъобразност, предложение.

Or. de

Обосновка

Преразглеждането на приложното поле на директивата е необходимо, след като тя 
ще обхваща всяко ЕЕО. Освен това трябва да се провери дали доброволното 
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споразумение с екологична цел за цикъла на фотоволтаични модули с цел 85% 
рециклиране на фотоволтаичните модули действително функционира.

Изменение 10

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) ОЕЕО се класифицират като 
отпадъци от домакинства или 
отпадъци от ползватели, различни 
от домакинствата. Определя се 
класифицирането на видовете ОЕЕО 
в посочените категории. Тази мярка, 
предназначена да измени 
несъществени елементи на 
настоящата директива чрез 
допълването Й. се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 18, параграф 3. Настоящата 
класификация се основава освен 
всичко друго и на оценка на дела от 
оборудването, продадено на 
домакинства или предприятия.

заличава се

Or. de

Обосновка

Производителите не могат да знаят предварително дали един уред, който има двойно 
приложение (за лично или промишлено ползване), ще стане собственост на един 
потребител или на едно предприятие. Събирането на отпадъчно оборудване от 
домакинства в повечето случаи е по-скъпо. Тук съществува опасност подобно 
оборудване да не бъде посочено като домакинско и по този начин се създаде риск за 
финансирането на отпадъците от домакинското оборудване. Поради тази причина 
следва още в директивата да бъдат включени определение и разпоредба (вж. член 3 
л)).
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Изменение 11

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a)„електрическо и електронно 
оборудване“ или „ЕЕО“ означава уреди, 
които са зависими от електрически ток 
или електромагнитно поле, за да 
функционират правилно, както и уреди 
за генериране, трансфер и измерване на 
такъв ток и полета, попадащи в 
категориите, посочени в 
приложение I  от Директива 
20хх/хх/ЕО (Директива за ограничение 
на опасните вещества) , и разработени 
за употреба с напрежение не по-вече от 
1000 волта за променлив ток и 1500 
волта за постоянен ток;

(a) „електрическо и електронно 
оборудване“ или „ЕЕО“ означава уреди, 
които са зависими от електрически ток 
или електромагнитно поле, за да 
функционират правилно, както и уреди 
за генериране, трансфер и измерване на 
такъв ток и полета, които са
разработени за употреба с напрежение 
не по-вече от 1000 волта за променлив 
ток и 1500 волта за постоянен ток;

Or. de

Обосновка

След като по принцип всички уреди, които са ЕЕО, попадат в приложното поле на 
директивата, вече не е необходима препратка към приложение I от Директива 
20хх/хх/ЕО (Директива за ограничение на опасните вещества).

Изменение 12

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(l) „отпадъци от електрическо и 
електронно оборудване от домакинства“ 
означава ОЕЕО , които произлизат  от 
домакинства, както и от търговски, 
промишлени,  институционални и други 
източници, които поради своите 
качества и количество са подобни на 
тези от домакинствата;

(l) „отпадъци от електрическо и 
електронно оборудване от домакинства“ 
означава ОЕЕО , които произлизат  от 
домакинства, от търговски, 
промишлени,  институционални и други
източници, които поради своите 
качества и количество са подобни на 
тези от домакинствата и ОЕЕО, които 
могат да бъдат използвани като ЕЕО 
както от домакинства, така и от 
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ползватели, различни от 
домакинствата;

Or. de

Обосновка

Производителите не могат да знаят предварително дали един уред, който има двойно 
приложение (за лично или промишлено ползване), ще стане собственост на един 
потребител или на едно предприятие. Събирането на отпадъчно оборудване от 
домакинства в повечето случаи е по-скъпо. Тук съществува опасност подобно 
оборудване да не бъде посочено като домакинско и по този начин се създаде риск за 
финансирането на отпадъците от домакинското оборудване.

Изменение 13

Предложение за директива – акт за изменение
Член  3 – буква т a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(та) „неподвижно монтирана голяма 
промишлена инсталация“ означава 
особена, голяма, промишлена 
комбинация от различни видове уреди 
и евентуално от други устройства, 
които са взаимно свързани или 
инсталирани на предварително 
определено място, с цел трайна 
експлоатация;

Or. de

Обосновка

Това определение е необходимо, след като за тези инсталации последва изключване от 
приложното поле. Определението е в съответствие  с определението за „неподвижно 
монтирана инсталация“ в Директива 2004/108/ЕО. Неподвижно монтираните големи 
промишлени инсталации се монтират и демонтират от специалисти. Касае се за 
един контролиран поток на отпадъци.
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Изменение 14

Предложение за директива – акт за изменение
Член  3 – буква т б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(тб) „фотоволтаични модули“ 
означава фотоволтаични модули, 
предвидени за вграждане в системи за 
трайна експлоатация, които са 
проектирани, монтирани и 
инсталирани на определено място, за 
производството на електроенергия за 
обществени, търговски и лични цели.

Or. de

Обосновка

Фотоволтаичните модули, които се монтират неподвижно и демонтират от 
специалисти, представляват един контролиран поток на отпадъци. Доброволното 
споразумение с екологична цел за обратно изземане и рециклиране от страна на 
голяма част от производителите, следва да гарантира природосъобразното 
третиране. Фотоволтаичните модули служат за постигане на целите по отношение 
на възобновяемите енергийни източници и по този начин допринасят за намаляване на 
CO2. Определението е необходимо след като за тези инсталации последва изключване 
от приложното поле.

Изменение 15

Предложение за директива – акт за изменение
Член  5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Държавите-членки предприемат 
подходящите мерки, за да намалят до 
минимум обезвреждането  на ОЕЕО под 
формата на  неразделени общински 
отпадъци и да постигнат високо ниво на 
разделно събиране на ОЕЕО , в частност 
и на първо място на оборудване за 
охлаждане и замразяване, съдържащо 
озоноразрушаващи вещества и 
флуорирани парникови газове  .

(1) Държавите-членки предприемат 
подходящите мерки, за да намалят до 
минимум обезвреждането  на ОЕЕО под 
формата на  неразделени общински 
отпадъци и да постигнат високо ниво на 
разделно събиране на ОЕЕО , в частност 
и на първо място на оборудване за 
охлаждане и замразяване, съдържащо 
озоноразрушаващи вещества и 
флуорирани парникови газове, и лампи, 
съдържащи живак.
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Or. de

Обосновка

Лампите, които съдържат живак и като енергоспестяващи лампи се предлагат все 
повече на пазара, крият високи рискове за природата и здравето и поради това следва 
да бъдат събирани разделно.

Изменение 16

Предложение за директива – акт за изменение
Член  7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Независимо от разпоредбите на 
член 5, параграф 1, държавите-членки 
осигуряват постигането от страна на 
производителите или трети лица, 
действащи от тяхно име, на 
минимално ниво на събираемост от 
65 %. Нивото на събираемост се 
изчислява въз основа на общото тегло 
на ОЕЕО, събрани в съответствие с 
членове 5 и 6 през дадена година, 
изразено като процент от средното 
теглото на електрическото и 
електронното оборудване, пуснато на 
пазара на посочената държава-членка 
през двете предходни години от 2016 г. 
нататък. Това ниво на събираемост се 
постига ежегодно, като се започва от 
2016 г.

(1) Независимо от разпоредбите на член 
5, параграф 1, държавите-членки 
осигуряват постигането на минимално 
ниво на събираемост от 65% Нивото на 
събираемост се изчислява въз основа на 
общото тегло на ОЕЕО, събрани в 
съответствие с членове 5 и 6 през дадена 
година, изразено като процент от 
средното теглото на електрическото и 
електронното оборудване, пуснато на 
пазара на посочената държава-членка 
през трите предходни години от 
2016 г. нататък. От 2013 г. до края на 
2015 г. по същия метод на изчисляване 
държавите-членки осигуряват 
минимално ниво на събираемост от 
45%, което трябва да се изпълнява на 
годишна основа.

Or. de

Обосновка

Държавата-членка следва да носи отговорност за постигането на целите по 
събирането. Нито производителите могат да контролират събирането чрез други 
участници, нито на отделния производител може да бъде наложена  колективна цел 
на национално ниво. Чрез изместване на отговорността няма да бъде постигнато по-
добро ниво на събираемост. Един по-дълъг референтен период по-добре изравнява 
годишните колебания и различната продължителност на употреба на продуктите. 
Необходимо е едно междинно равнище, тъй като равнището от 4 кг в момента дори е 
неадекватно.
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Изменение 17

Предложение за директива – акт за изменение
Член  7 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) За да докажат постигането на 
минималните нива на събиране, 
държавите-членки осигуряват 
информация относно ОЕЕО, които 
биват върнати в съоръженията за 
събиране, съгласно член 5, параграф 2, 
буква а), 
биват върнати на дистрибуторите, 
съгласно член 5, параграф 2. буква б), 
са разделно събрани от 
производителите или от трети лица, 
действащи от тяхно име или 
са разделно събрани по друг начин,

Or. de

Обосновка

Държавите-членки отговарят за постигане на равнището на събираемост и трябва 
да декларират събраното количество ОЕЕО съгласно член 16, параграф 5. Поради 
това е важно да им бъде съобщавано за всички разделно събрани количества. Това 
позволява също по-доброто наблюдение на потоците на отпадъци.

Изменение 18

Предложение за директива – акт за изменение
Член  7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Най-късно до 31 декември 2012 г. 
Европейският парламент и Съветът 
преразглеждат нивото на събираемост и 
крайния срок, посочени в параграф 1, с 
оглед също така и на поставяне на 
евентуална отделна цел за събиране на 
оборудване за охлаждане и замразяване 
въз основа на доклад от Комисията, 
придружен, ако е целесъобразно, от 

(4) Най-късно до 31 декември 2012 г. 
Европейският парламент и Съветът 
преразглеждат нивото на събираемост и 
крайния срок, посочени в параграф 1, с 
оглед също така и на поставяне на 
евентуална отделна цел за събиране на 
оборудване за охлаждане и замразяване 
и на лампи, съдържащи живак, въз 
основа на доклад от Комисията, 
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предложение. придружен, ако е целесъобразно, от 
предложение.

Or. de

Обосновка

Лампите, съдържащи живак и по-специално енергоспестяващите лампи, крият 
високи рискове за природата и здравето. В момента не се постигат високи нива на 
събираемост във всички държави, тъй като лампите нямат високо тегло. Поради 
тази причина и предвид екологичните изисквания, следва да се разгледа въвеждането 
на отделно целево равнище за тези лампи.

Изменение 19

Предложение за директива – акт за изменение
Член  8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Държавите-членки гарантират, че 
всички разделно събрани ОЕЕО се 
третират.

(1) Държавите-членки гарантират, че 
всички разделно събрани ОЕЕО се 
третират. Комисията цели 
създаването на хармонизирани 
стандарти относно събирането, 
третирането и рециклирането на 
ОЕЕО, по-специално посредством 
Европейския комитет по 
стандартизация.

Or. de

Обосновка

Досега все още не са създадени стандарти за рециклиране. В областта на 
рециклирането съществуват големи разлики по отношение на качеството, а по този 
начин и по отношение на ефективността при боравенето с ресурси. Освен това 
различните стандарти водят до изкривяване на условията на конкуренцията, поради 
което трябва да се създаде единна рамка.
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Изменение 20

Предложение за директива – акт за изменение
Член  10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) ОЕЕО, изнесени от Общността в 
съответствие с Регламент (EО) 
№ 1013/2006 относно превози на 
отпадъци  и Регламент (ЕО) 
№ 1418/2007 на Комисията от 
29 ноември 2007 година относно износа
за оползотворяване на някои отпадъци, 
изброени в приложение III или IIIA към 
Регламент (ЕО) № 1013/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета, в 
някои страни, за които Решението на 
ОИСР относно контрола върху 
трансграничното движение на отпадъци 
не се прилага  се следят относно 
спазването на задълженията и целите, 
посочени в член 11 от настоящата 
директива, само ако износителят може 
да докаже, че третирането  се е 
извършило при условия, еквивалентни 
на изискванията на настоящата 
директива.

(2) ОЕЕО, изнесени от Общността в 
съответствие с Регламент (EО) 
№ 1013/2006 относно превози на 
отпадъци  и Регламент (ЕО) 
№ 1418/2007 на Комисията от 
29 ноември 2007 година относно износа 
за оползотворяване на някои отпадъци, 
изброени в приложение III или IIIA към 
Регламент (ЕО) № 1013/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета, в 
някои страни, за които Решението на 
ОИСР относно контрола върху 
трансграничното движение на отпадъци 
не се прилага  се следят относно 
спазването на задълженията и целите, 
посочени в член 11 от настоящата 
директива, само ако износителят преди 
транспортирането чрез предоставяне 
на убедителни доказателства може 
да удостовери, че подготовката за 
повторна употреба, рециклиране и 
оползотворяване  се е извършва при 
условия, еквивалентни на изискванията 
на настоящата директива. След 
извършването на подготовката за 
повторна употреба, рециклирането 
или оползотворяването трябва да 
бъде потвърдено спазването на тези 
равни условия. 

Or. de

Обосновка
Задължението за предоставяне на доказателства трябва да обхваща подготовката 
за повторна употреба, рециклирането и оползотворяването, за да се предотврати 
извършването на третиране извън ЕС при ниски екологични стандарти и за да се 
създадат еднакви международни условия на конкуренция. Преди и след прехвърлянето 
износителите следва да представят доказателства за равнопоставеността на 
стандартите за третиране и оползотворяване. Една последваща проверка е 
недостатъчна, тъй като третирането вече е било извършено при условия, които не 
отговарят на стандартите на ЕС.
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Изменение 21

Предложение за директива – акт за изменение
Член 10 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Правилникът за прилагане се издава 
най-късно до [18 месеца след деня на 
публикуване на тази директива в 
Официален вестник на ЕС ]. 

Or. de

Обосновка

Необходими са обвързващи срокове относно издаването на Правилника за 
прилагането, за да бъде създадена необходимата за органите и стопанските субекти 
правна сигурност и сигурност по привеждането в действие.

Изменение 22

Предложение за директива – акт за изменение
Член  11 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) за ОЕЕО, попадащи в категории 1 и 4
от приложение -IА, 

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

80% се подготвят за повторна употреба 
и се рециклират.

80% се подготвят за повторна употреба 
и се рециклират.

Or. de

Обосновка
Намаляването от 10 на 5 категории отговаря на действащата в момента практика 
като по този начин се предотвратява ненужна бюрокрация. Това разпределение има 
смисъл и от гледна точка на природосъобразност, тъй като групирането взема 
предвид еднаквите характеристики на компонентите и значението от екологична 
гледна точка. Лампите и газоразрядните лампи не могат да бъдат използвани 
повторно, поради което не може да бъде определено и равнище за подготовка за 
повторна употреба.
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Изменение 23

Предложение за директива – акт за изменение
Член  11 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) ОЕЕО, попадащо в категория 2 от 
приложение -IА

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

70% се подготвят за повторна употреба 
и се рециклират.

Or. de

Обосновка
Намаляването от 10 на 5 категории отговаря на действащата в момента практика 
като по този начин се предотвратява ненужна бюрокрация. Това разпределение има 
смисъл и от гледна точка на природосъобразност, тъй като групирането взема 
предвид еднаквите характеристики на компонентите и значението от екологична 
гледна точка. Лампите и газоразрядните лампи не могат да бъдат използвани 
повторно, поради което не може да бъде определено и равнище за подготовка за 
повторна употреба.

Изменение 24

Предложение за директива – акт за изменение
Член  11 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

55% се подготвят за повторна употреба 
и се рециклират.

Or. de
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Обосновка

Намаляването от 10 на 5 категории отговаря на действащата в момента практика 
като по този начин се предотвратява ненужна бюрокрация. Това разпределение има 
смисъл и от гледна точка на природосъобразност, тъй като групирането взема 
предвид еднаквите характеристики на компонентите и значението от екологична 
гледна точка. Лампите и газоразрядните лампи не могат да бъдат използвани 
повторно, поради което не може да бъде определено и равнище за подготовка за 
повторна употреба.

Изменение 25

Предложение за директива – акт за изменение
Член  11 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ва) ОЕЕО, попадащо в категория 3 от 
приложение -IА
– 75% се оползотворяват, и
– 50% се рециклират.

Or. de

Обосновка

Намаляването от 10 на 5 категории отговаря на действащата в момента практика 
като по този начин се предотвратява ненужна бюрокрация. Това разпределение има 
смисъл и от гледна точка на природосъобразност, тъй като групирането взема 
предвид еднаквите характеристики на компонентите и значението от екологична 
гледна точка. Лампите и газоразрядните лампи не могат да бъдат използвани 
повторно, поради което не може да бъде определено и равнище за подготовка за 
повторна употреба.

Изменение 26

Предложение за директива – акт за изменение
Член  11 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) за газоразрядни лампи – 80% се 
рециклират.

Or. de
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Обосновка

Намаляването от 10 на 5 категории отговаря на действащата в момента практика 
като по този начин се предотвратява ненужна бюрокрация. Това разпределение има 
смисъл и от гледна точка на природосъобразност, тъй като групирането взема 
предвид еднаквите характеристики на компонентите и значението от екологична 
гледна точка. Лампите и газоразрядните лампи не могат да бъдат използвани 
повторно, поради което не може да бъде определено и равнище за подготовка за 
повторна употреба.

Изменение 27

Предложение за директива – акт за изменение
Член  12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка
Съществуващи и изпитани инфраструктури, като напр. общините, следва да 
продължат да се грижат за събирането на ОЕЕО. Финансирането от вратата на 
дома няма влияние върху характера на уредите или други екологични предимства и 
едно изместване на разпределението на тежестите не е гаранция за по-високо ниво 
на събираемост. Потребителят също носи отговорност за надлежното извозване на 
ОЕЕО.
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Изменение 28

Предложение за директива – акт за изменение
Член  14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Обосновка

Разходите, които възникват при събирането и третирането, следва да бъдат 
включени в цената на продукта, за да съществува стимул за тяхното намаляване. 
Обобщените разходи не отразяват нито реалните разходи при приключване на 
употребата му, нито степента на екологична тежест на даден продукт. 
Потребителят в крайна сметка не получава информация относно способността за 
рециклиране и реалните разходи по третирането.

Изменение 29

Предложение за директива – акт за изменение
Член 16 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de
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Обосновка

Обменът на информация следва да бъде възможен в електронен вид, за да бъде 
намалена административната тежест, както и разходите на дружествата.

Изменение 30

Предложение за директива – акт за изменение
Член 16 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

Не би следвало да се изграждат нови финансови системи, а само да се обменя 
информация относно финансовите средства. Регистрите не трябва сами да събират 
таксите, след което да трансферират средствата по държавите-членки, а да бъдат 
оперативно съвместими в информационно отношение.

Изменение 31

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка държава-членка гарантира, че 
всеки производител, който предлага 
ЕЕО на нейния пазар, но не пребивава 
на нейна територия, може да назначи 
местен законен представител в тази 
държава-членка, който отговаря за 
задълженията  по настоящата 
директива. 
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Or. de

Обосновка

Изискването всеки производител да бъде правно установен в държавата-членка, в 
която желае да продава електрическо и електронно оборудване, представлява пречка 
пред вътрешния пазар и тежест, особено за малките и средни предприятия. За 
изпълнението на директивата в държавата-членка е достатъчно когато едно 
установено в държавата-членка лице е на разположение и поема задълженията по 
директивата.

Изменение 32

Предложение за директива – акт за изменение
Член  16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Определя се формата на регистрация 
и честотата на изготвяне на доклади. 
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на настоящата 
директива чрез допълването й. се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочена в 
член 18, параграф 3.

(3) Определя се формата на регистрация 
и честотата на изготвяне на доклади.
Формата на регистрация и отчитане 
обхваща най-малко следната 
информация:

данни относно количеството 
електрическо и електронно 
оборудване, пуснато на националния 
пазар,
вида на оборудването,
– марката,
– категориите,
– гаранцията, когато е приложимо.
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на настоящата 
директива чрез допълването Й. се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочена в 
член 18, параграф 3.

Or. de
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Обосновка

Хармонизирането на данните относно пуснатото на пазара количество опростява 
регистрирането за производителите и прави възможно сравняването на данни между 
държавите-членки. Данните за категорията и вида оборудване са необходими за 
определяне на равнището на оползотворяване в член 11 и в някои държави-членки за 
гаранцията. Марката е важна за налагане на разпоредбата по отношение на 
фирми,които се възползват без да плащат. Хармонизирането води до по-добро 
функциониране на вътрешния пазар.

Изменение 33

Предложение за директива – акт за изменение
Член 20 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Тези проверки обхващат най-малко 
обявените количества, на пуснатото 
на пазара електрическо и електронно 
оборудване, за да се провери размерът 
на финансовата гаранция, съгласно 
член 12, износа на ОЕЕО извън 
Общността в съответствие с Регламента 
относно превоза на отпадъци и 
операциите в съоръжения за третиране в 
съответствие с Директива 2008/хх/ЕО 
относно отпадъците и приложение II 
към настоящата директива.

Or. de

Обосновка

Често досега не се предприема строг контрол на количествата, заявени от 
производителите. Те оказват влияние обаче върху финансирането и гаранциите.

Изменение 34

Предложение за директива – акт за изменение
Член  20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Държавите-членки извършват 
мониторинг на превозите на ОЕЕО в 
съответствие с минималните 

(2) Държавите-членки се уверяват, че 
превозите на употребявано 
електрическо и електронно 
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изисквания за мониторинг в 
приложение I.

оборудване, за което съществува 
подозрение, че представлява ОЕЕО, се 
извършват в съответствие с 
минималните изисквания в 
приложение I, и съответно извършват 
мониторинг на превозите.

Or. de

Обосновка

Мониторингът следва да се съсредоточи по-конкретно върху оборудване, неправилно 
обозначено като употребявано оборудване, докато всъщност става въпрос за ОЕЕО, 
които или не могат да бъдат превозвани, или могат да бъдат превозвани при 
специални условия. 

Изменение 35

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение І А (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение IA
Категории оборудване съгласно член 

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

Or. de

Обосновка

Петте категории съответстват на вече съществуващата практика за събиране в 
държавите-членки и чрез това намаляване водят до по-ниски бюрократични разходи. 
Разпределението по групи отчита аспектите, свързани с околната среда.

Изменение 36

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение І Б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ I Б
Неизчерпателен списък на примери за 

оборудване, което спада в 
категориите от приложение - І 

А(ново)
1. Уреди за охлаждане и радиатори

– хладилници

– фризери

– уреди, които автоматично 
доставят охладени продукти

– климатични инсталации

-

– маслени радиатори и други уреди за 
топлообмен, които за пренасяне на 
топлината използват средства 
различни от вода (напр. термопомпи 
и изсушители на въздуха)
2. Екрани и монитори

– екрани
– телевизори
– рамки за цифрови фотографии

– монитори

– лаптопи
– преносими компютри
3. Лампи
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– прави луминесцентни лампи
– малки луминесцентни лампи
– високо интензивни газоразрядни 
лампи, включително натриеви лампи 
с високо налягане и метал-халогенни 
лампи
– натриеви лампи с ниско налягане

– светодиоди (LED)
4. Голямо оборудване
– голямо оборудване за готвене или за 
друга преработка на хранителни 
продукти (напр. вградени котлони, 
фурни, готварски печки, 
микровълнови фурни и неподвижно 
монтирани кафе машини) 
– аспиратори

– голямо оборудване за почистване 
(напр. перални, сушилни, миялни 
машини)

– голямо оборудване за отопление 
(напр. отоплителни уреди с 
вентилатор, електрически камини, 
отопление посредством мрамор и 
естествен камък, отопление за 
плувни басейни и друго оборудване за 
отопляване на помещения, легла и 
мебели за сядане)
– голямо оборудване за грижи за 
тялото (напр. солариуми, сауни, 
масажни столове)
– голямо оборудване за 
информационни технологии или 
телекомуникации (напр. големи 
компютри, сървъри, неподвижни 
мрежови инсталации и устройства, 
принтери, копирни машини, монетни 
телефонни апарати)
– голямо оборудване за спорт и отдих 
(уреди за спорт с електрически или 
електронни компоненти, монетни 
игрални автомати)
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– големи осветителни тела и друго 
оборудване за разпръскване и 
насочване на светлина
– големи електрически и електронни 
инструменти и машини за
промишлеността
– голямо оборудване за производство 
или пренос на електричество (напр. 
генератори, трансформатори, 
непрекъсваемо електрозахранване 
(НЕЗ), инвертори)
– голямо медицинско оборудване 

– инструменти за мониторинг и 
контрол

– големи измервателни съоръжения и 
оборудване (напр. везни, фиксирани 
машини)
– голямо оборудване за автоматично 
доставяне/приемане на продукти и за 
извършване на елементарни услуги 
(автомати за продажба, банкомати, 
автомати за приемане на амбалаж, 
машини за снимки)
5. Малко оборудване
– малко оборудване за готвене или за 
друга преработка на хранителни 
продукти (напр. тостери, преносими 
котлони, ножове, потопяеми 
водонагреватели и уреди за рязане)
– малко оборудване за почистване 
(напр. прахосмукачки, ютии и др.)
– вентилатори, освежители на 
въздуха
– малки отоплителни уреди 
(електрическо одеяло)
– часовници и ръчни часовници и други 
приспособления за измерване на 
времето
– малко оборудване за грижи за 
тялото (напр. самобръсначки, четки 
за зъби, сешоари, уреди за масаж)
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– малко оборудване за ИТ и 
далекосъобщения (напр. персонални 
компютри, принтери, калкулатори, 
телефони, мобилни телефони, 
рутери, радиостанции, бебефони, 
прожектори)
– камери
– битова електроника (напр. 
радиоапарати, звукови усилватели, 
радиоапарати за автомобили, DVD 
устройства)
– музикални инструменти и 
музикално оборудване (напр. 
усилватели, електронни усилватели, 
смесителни пултове, микрофони)
– малки осветителни тела и друго 
оборудване за разпръскване и 
насочване на светлина
– играчки (напр. влакчета, модели на 
въздухоплавателни средства и др.)
– малко оборудване за спорт 
(велокомпютри, водолазни компютри, 
компютри за бягане, гребане и др.)
– малко оборудване за отдих (напр. 
видеоигри, съоръжения за риболов и 
голф и др.)
– електрически и електронни 
инструменти, включително 
градинско оборудване (напр. 
бормашини, триони, помпи, косачки)
– малко оборудване за производство 
или пренос на електричество (напр. 
генератори, трансформатори, 
непрекъсваемо електрозахранване 
(НЕЗ), захранващи блокове)
– малко оборудване в хуманната и 
ветеринарната медицина
– малки инструменти за мониторинг 
и контрол (напр. детектори за дим, 
регулатори за отоплителни системи, 
термостати, сензори за движение, 
съоръжения и продукти за 
мониторинг, дистанционни 
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управления)
– малки измервателно оборудване 
(напр. везни, индикатори, далекомери, 
термометри)
– малко оборудване за автоматично 
доставяне/приемане на продукти

Or. de

Обосновка

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

Изменение 37

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение І – Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Минимални изисквания за мониторинг
на превозите на ОЕЕО

Минимални изисквания за превозите на 
използвано електрическо и 
електронно оборудване, за което се 
подозира, че са ОЕЕО

Or. de

Обосновка

Предмет на приложение І са минималните изисквания и задължителните документи 
за собственици, които превозват използвано оборудване. По тази причина това 
трябва да е отразено в заглавието. Става въпрос за изясняване.

Изменение 38

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение I – точка 1 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Буква а) и б) не се прилагат, когато 
използваното електрическо и 
електронно оборудване в 
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гаранционния срок се връща на 
производителя като дефектна обща 
пратка за привеждане в изправност с 
цел повторната им употреба.

Or. de

Обосновка

Съгласно йерархията на отпадъците следва да се насърчава повторната употреба на 
оборудването. По тази причина следва да се допуска изпращането за поправка на 
повредено оборудване в гаранция. Изискванията за изпращане на нефункциониращо 
оборудване трябва да са строги, за да се предотврати възможността да бъдат 
превозвани отпадъци, прикрити като оборудване за ремонт. 

Изменение 39

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение I – точка 2 – стъпка 2 – алинея (б) – първо тире

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Наименование на артикула 
(наименование на артикула в 
съответствие с приложение II и 
категория в съответствие с 
приложение ІА)

Or. de

Обосновка

Касае се за техническа поправка на основание на широкия обхват на директивата в 
член 2, поради което не е необходима препратка към Директива за ограничение на 
опасните вещества.

Изменение 40

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение І – точка 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен необходимите документи по 
точка 1 всеки товар (напр. контейнер за 

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

превоз, камион) използвано 
електрическо и електронно оборудване 
трябва да бъде придружаван от:

Or. de

Обосновка

Документите по точка 1 и документите по точка 3 трябва задължително да 
придружават всеки товар, за да могат да покажат дали става въпрос за 
употребявано оборудване, което може отново да се употреби, или за отпадъчно 
оборудване.

Изменение 41

Предложение за директива – акт за изменение
приложение I – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(4) При липса на необходимата 
документация, изисквана по точки 1 и 3, 
и на опаковка, които собственикът на 
превозваното оборудване е задължен 
да представи,органите на държавите-
членки приемат, че артикулът е опасен 
ОЕЕО и приемат, че товарът включва 
незаконен превоз. При тези 
обстоятелства съответните компетентни 
органи биват информирани и товарът се 
третира в съответствие с членове 24 и 25 
от Регламента за превоз на отпадъци.
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нужните разследвания за 
установяване статуса на 
превозваните стоки.

Or. de

Обосновка

Става въпрос за пояснението, че собственикът носи доказателствената тежест. 
Точки 3 и 4 не съдържат клаузи, които да разглеждат незаконни товари: тези клаузи 
се съдържат в членове 24 и 25 на Регламента относно превозите на отпадъци, на 
които се прави позоваването. Освен това приложение І установява, че собственикът 
на предмета носи доказателствената тежест и това не трябва да се поставя под 
въпрос в изречение 4.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Отпадъчното електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) представлява най-бързо 
растящият поток от отпадъци в ЕС и поради това сме изправени пред редица 
предизвикателства. От една страна, трябва да се вземат предвид последиците за 
околната среда и здравето, когато това оборудване неправилно се обработва или 
извозва, а от друга - загубата на суровини представлява един значим проблем. 
Ефикасният и новаторски подход към енергията, материалите и ресурсите е ключов 
въпрос за световната икономика. По тази причина увеличаването на събирането и 
правилното обработване в съответствие с настоящата директивата представлява голямо 
предизвикателство.

След оценката на въздействието1 от страна на Комисията понастоящем се събират 85% 
от произведените отпадъци от електронно оборудване. Ако се сравни събраното 
количество с броя на оборудването, което се пуска на пазара, 65 процента от 
оборудването, което се продава, след това се събира. Тези количествени данни обаче не 
се докладват на официалните служби и голямата част от отпадъчното оборудване не се 
третира правилно: само за 33 процента от отпадъчното оборудване се докладва, че се 
събира и третира в съответствие с изискванията на настоящата директива. 
Предизвикателството на тази ревизия е да се постигне съответното увеличение на тази 
квота. 
По мое мнение трябва да се работи на много места, за да предотврати неправилното 
изхвърляне на ОЕЕО.

Незаконен превоз

Усилията за предотвратяване на незаконния превоз трябва да започнат на равнището на 
държавите-членки. Те са задължени да следят за прилагането, както и особено за 
изпълнението и контрола на настоящата директивата. Досега се превозват незаконно 
големи количества отпадъци извън ЕС. Твърде често отпадъчното оборудване се 
декларира погрешно като използвани, но функциониращи продукти и така се извозва 
извън ЕС. По тази причина с настоящата директива следва да се осъществи простото 
разграничаване между използвано оборудване и отпадъчно оборудване. Така в ръцете 
на митническите органи ще бъде даден един приложим инструмент, с помощта на 
който да могат да провеждат резултатни проверки. Затова е важно да се отбележи, че 
износителите са задължени да имат доказателство, че не става въпрос за отпадъчно 
оборудване. Въпреки това държавите-членки трябва да засилят проверките по 
пристанищата и границите, където се провеждат митнически проверки. Като се има 
предвид внушителното количество незаконни превози, държавите-членки трябва да 
поемат падащата безспорно върху тях отговорност за изпълнението на настоящата 
директива.

Ниво на събираемост

Нивото на събираемост представлява също така важен инструмент за осигуряване на 
                                               
1 Оценка на въздействието COM (2008)810
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правилно третиране в съответствие с настоящата директива и намаляване на 
незаконния транспорт. Високото равнище на разделно събраните отпадъци дава 
възможност потоците от веществата да се задържат в ЕС и да се добави третиране или 
подготовка за рециклиране. По тази причина едно амбициозно целевото равнище на 
събиране е от голямо значение. 

Важащата досега целевото равнище на събиране от 4 кг. на жител на година беше 
достигнато от някои държави-членки, а някои бяха достигнали едно много по-високо 
ниво. Други държави обаче бяха далеч под целта през 2005 и 2006 г. Задачата на 
държавите-членки е да положат усилия и използват всички възможни начини за 
достигане на по-високо ниво на събираемост. Комисията е задължена да наблюдава 
спазването на целите на събиране. Досегашното целевото равнище на от 4 кг. на жител 
на година не отговаря на различните дадености в държавите-членки - една държава-
членка, например, достигна през 2006 г. три пъти по-високо ниво. Противно на това в 
други държави-членки, които пускат на пазара много малки количества електрическо и 
електронно оборудване и чиито пазари не са наситени, не е възможно постигането на 
старото целевото равнище на събиране. Поради тази причина, нивото на събираемост в 
процентуално отношение, определено като функция на количеството ЕЕО, пласирано 
на пазара за определен период от време, е по подходящо, тъй като ще отрази 
специфичните национални особености.

Освен това е задължително междинно целево равнище, ако процентното целево 
равнище би се прилагало от 2016 г. Също така междинното целево равнище позволява 
постепенното покачване до достигане на амбициозното целево равнище на събиране от 
2016 г. Според мен амбициозното целево равнище на събиране е от голямо значение, 
тъй като би помогнало държавите-членки да бъдат насърчени да ограничат големите 
количества, които досега са се движили извън обсега на системата за ОЕЕО. Има много 
възможности за действие за държавите-членки: от ограничаване на кръга на тези, които 
имат право да събират отпадъчно оборудване, увеличаване на броя на пунктовете за 
събиране до задължаване на производителя да създаде стимули за потребителите да 
връщат отпадъчното оборудване. Националните пазари за отпадъци за организирани по 
много различни начини и затова чрез настоящата директива не бива да се осъществи 
намеса в националните структури. Стартова точка тук е ясната разпоредба в настоящата 
директива, че всички участници в събирането на отпадъчно оборудване са задължени 
да предоставят без възнаграждение на държавите-членки данни за събраните 
количества. По този начин трябва да се постигне по-добро наблюдаване на потока от 
отпадъци. Удълженият период за докладване на три години цели да бъдат балансирани 
движенията на пазара и по-добре да се вземат предвид ненаситените пазари. Освен това 
от гледна точка на опазването на околната среда следва да се постигат по-високи 
целеви равнища на разделно събиране на фризери и хладилници както и на съдържащи 
живак лампи и също така при необходимост Комисията може да предложи отделно 
целево равнище. С това трябва да се отдаде особено внимание в бъдеще на важните за 
околната среда продукти като газоразрядни лампи и хлорофлуоровъглеводородно 
оборудване, които досега не са съществували като отделна категория в общото целево 
равнище.

Важно е обаче, че производителите следва да показват чувство за отговорност не само в 
интерес на околната среда: отговорният подход следва да бъде и в техен собствен 
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интерес. При приемането на ОЕЕО тя добива ценни вторични суровини. Понастоящем 
съдържащо ценни суровини оборудване не попада обратно при производителя, което 
би трябвало да подтикне производителите да създават стимули за потребителя да 
връща отпадъчното оборудване при производителя. Отговорността на производителя 
изиска новаторство и допринася в дългосрочен план за гарантиране на 
конкурентоспособността.

Отговорност за целевото равнище на събиране

Отговорността на държавите-членки вместо на производителя за достигането на 
целевото равнище на събиране води до отслабване на отговорността на производителя. 
При поставяне на законовите отговорности за достигане на целевото равнище на 
събиране изключително върху производителя не може да се предвиди постигане на 
значително по-високо ниво на събираемост. Макар че производителите - на основата на 
отговорността на производителя - разбира се имат съществени задължения по 
отношение на събирането на отпадъчни уреди, те не могат да се справят с тази задача 
сами. Доказано е, че не цялото количество отпадъчно оборудване попада в схемите за 
финансиране на производителите. По време на превръщането на продуктите в 
отпадъчно оборудване производителите не са техни собственици. Освен стимули за 
връщане те нямат друга възможност да задължат другите участници (напр. 
предприятията за изкупуване и търговия със скрап) да предават продуктите. Ако 
останалата отговорност за постигането на целевото равнище на събиране би била 
прехвърлена върху производителя, като последица от това трябва да им се прехвърли и 
отговорността за събирането. Намесата обаче в националните системи за събиране на 
отпадъци не се попада в компетенциите на ЕС. Съществуващите успешни 
инфраструктури следва и занапред да могат да поемат събирането. Освен това не е ясно 
как една колективна национална цел може да бъде законово наложена на 
индивидуалния производител. По-скоро държавите-членки трябва да постигнат 
амбициозното събиране, използвайки всички средства на тяхно разположение. Вече 
постигнатите от някои държави нива показват, че това е възможно.

Отговорност на потребителите

Потребителите също носят голяма част от отговорността за надлежното извозване на 
отпадъчно оборудване. Твърде много оборудване стои забравено или неизползвано по 
шкафове или се извозва неправилно заедно с битовите отпадъци. Насърчаващите 
инициативи на производителите разбира се могат да играят роля, за да бъдат 
подтикнати потребителите да вкарат уредите си в надлежния поток за третиране, но 
потребителите носят и личната отговорност да отнесат оборудването до сервизите за 
поправка или обратно в магазините. Тази отговорност не може и не бива да се отнема 
от потребителите. В тази връзка трябва да се отхвърли и финансирането на събирането 
от домовете на потребителите. По този начин би имало намеса и в изпитаните 
структури за събиране, напр. тези на общините, без това да допринесе за опазването на 
околната среда, като например да се намали обема на отпадъчно оборудване, които се 
движат извън официалната система за събиране. 

Регистрация

Първите години от влизането в сила на настоящата директива показаха, че поради 
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различното й прилагане в държавите-членки се създадоха донякъде големи 
бюрократични пречки, които доведоха до разходи. Това значително затруднява 
свободния вътрешен пазар. Според оценката на въздействието от Комисията в тази 
област могат да се спестят 66 млн евро годишно. Това се дължи на различните 
предпоставки за регистрация в държавите-членки. Задължението да се предоставят 
данни също е уредено по различен начин в държавите-членки. По тази причина трябва 
да се приветства предложението на Комисията, което посредством интероперативност 
улеснява обмена на данни между държавите-членки. Това следва да се развие още 
повече, когато бъде възможна регистрация по интернет. Интероперативността на 
регистъра предотвратява многократното плащане на такси, които многократно 
натоварват производителите. Хармонизирането на регистрацията и данните ще доведе 
до намаляване на административните разходи и еднаквото прилагане на настоящата 
директива. В тази връзка е важно хармонизирането на базата данни на различните 
държави-членки, тъй като в момента националните бази данни не са достатъчно 
сравними. Така например измерването на теглото се извършва по различен начин в 
различните държави-членки. Затрудняването на вътрешния пазар в следствие на 
твърдението на много държави-членки, че един производител трябва да има 
представителство в държавата-членка, за да пуска оборудване на пазара й, трябва да се 
отстрани. Достатъчно е да се позволи на един представител да поеме задълженията на 
производителя: националните органи запазват способността си да изискват спазването 
на задълженията на производителя по директивата, като едновременно с това се 
намалява тежестта, по-специално, за малките и средни предприятия.

Категории оборудване

Едно допълнително опростяване представлява намаляването на досегашните десет 
категории на само пет. Намаляването от десет на пет категории отговаря на 
действащата в момента практика като по този начин се предотвратява ненужна 
бюрокрация. Категориите са определени според значението им за околната среда, тъй 
като са взети предвид сходства в устройството и въздействието върху околната среда на 
оборудването от една група. Категориите на се отнасят за приложното поле, а само за 
нивото на оползотворяване, рециклиране и подготовката за повторно използване. 

Приложно поле

Опитът с настоящата директива показа, че приложното й поле се тълкува по крайно 
различен начин от различните държави-членки. Затова групирането по категории не е 
вече решаващо при определянето дали едно оборудване трябва да отговаря на 
изискванията на настоящата директива, а по принцип всички ОЕЕО спадат в 
приложното поле. В това се състои едно съществено изменение на настоящата 
директива, за да се създаде яснота. Изключенията от приложното поле трябва да са 
определени от законодателните органи в настоящата директива. Не е задоволително 
изготвянето на изчерпателен списък, тъй като в областта на електрониката и 
електротехниката пазарът е много динамичен, което би предизвикало постоянно 
преработване на настоящата директива и тя никога няма да е актуална.

Оборудване с двойна употреба

Допълнителното пояснение се отнася за оборудване с двойна употреба. Оборудване, 
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което се използва и в бита, и професионално създава трудности при разграничението 
бизнес-потребител и бизнес-бизнес. При голяма част от оборудването не е ясно дали ще 
бъдат използвани за професионални или за битови цели. Събирането на отпадъчно 
оборудване от лични домакинства в повечето случаи е по-скъпо. Тук съществува 
опасност това оборудване да не бъде декларирано като домакинско и по този начин 
възниква риск относно финансирането на домакинското оборудване. Затова 
законодателните органи трябва формулират просто и ясно правило.

Стандарти за събирането, третирането и рециклирането

Понастоящем равнищата на качество при събиране, третиране и рециклиране на 
отпадъчно оборудване силно се разминават и в името на околната среда е необходимо 
да бъдат предприети спешни мерки.  Неподходящите начини за събиране, третиране и 
рециклиране имат сериозни последствия за околната среда, а различията в качеството 
оказват негативно въздействие върху конкуренцията. Изготвянето на стандарти в 
областта на събирането, третирането и рециклирането може да има положителен ефект. 
Освен това беше установено, че някои държави-членки не разполагат с достатъчно 
съоръжения за рециклиране и отчасти е затруднена свободната конкуренция на 
колективните системи за събиране. 

Упоменати разходи

Производителите следва да включат разходите за събиране и третиране в цените на 
продуктите, така че те да имат стимул за тяхното намаляване. Недиференцирани 
обобщени такси за различни продукти от един и същ вид, каквито често се събират в 
държави, чиито разходи са описани отделно, не предоставят на потребителя 
информация за действителните разходи за рециклиране и третиране. Обобщените 
разходи не отразяват нито реалните разходи при приключване на употребата му, нито 
степента на екологична тежест на даден продукт. Освен това оборудване, което след 
края на функцията му за потребителя, има положителна стойност, не се взема предвид в 
упоменатите разходи. Следователно инструментът не е успял да информира 
потребителя за рецикляемостта на един продукт. 

Целта на предложените изменения е постигането на по-високо ново на разделно 
събиране, намаляване на загубите от отпадъчно оборудване в обсега на системата за 
ОЕЕО, както и предотвратяването на незаконен превоз и освен това надлежно 
третиране на ОЕЕО на високо равнище. В допълнение досегашните бюрократични 
изисквания следва да бъдат отменени и така да се отстранят пречките за 
функционирането на вътрешния пазар.


