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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu. 
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl elektros ir elektroninės 
įrangos atliekų (nauja redakcija)
(COM(2008)0810 – C6-0472/2008 – 2008/0241(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2008)0810),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 175 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos 
Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C6-0472/2008),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „Lisabonos 
sutarties įsigaliojimo poveikis šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų 
priėmimo procedūroms“ (COM(2009)0665),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl ES veikimo 294 straipsnio 3 dalį ir 192 straipsnio 1 dalį,

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į Regionų komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir 
Teisės reikalų komiteto nuomonę (A7-0000/2010),

1. patvirtina toliau pateiktą poziciją per pirmąjį svarstymą;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Ši direktyva turėtų apimti visą 
vartotojų naudojamą elektros ir elektroninę 
įrangą bei profesionaliems naudotojams 
skirtą elektros ir elektroninę įrangą. Ši 

(10) Ši direktyva turėtų apimti visą 
vartotojų naudojamą elektros ir elektroninę 
įrangą bei profesionaliems naudotojams 
skirtą elektros ir elektroninę įrangą. Ši 
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direktyva turėtų būti taikoma nepažeidžiant 
saugos ir sveikatos reikalavimus 
reglamentuojančių Bendrijos teisės aktų, 
ginančių visus su EEĮ atliekomis 
susiduriančius subjektus, bei nepažeidžiant 
konkrečių Bendrijos atliekų tvarkymą 
reglamentuojančių teisės aktų, visų pirma 
2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2006/66/EB dėl 
baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir 
akumuliatorių atliekų , ir Bendrijos 
gaminių projektavimo teisės aktų, visų 
pirma Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2005/32/EB, nustatančios 
ekologinio projektavimo reikalavimų 
energiją vartojantiems gaminiams 
nustatymo sistemą ir iš dalies keičiančios 
Tarybos direktyvą 92/42/EEB bei Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvas 96/57/EB 
ir 2000/55/EB. 

direktyva turėtų būti taikoma nepažeidžiant 
saugos ir sveikatos reikalavimus 
reglamentuojančių Bendrijos teisės aktų, 
ginančių visus su EEĮ atliekomis 
susiduriančius subjektus, bei nepažeidžiant 
konkrečių Bendrijos atliekų tvarkymą 
reglamentuojančių teisės aktų, visų pirma 
2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2006/66/EB dėl 
baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir 
akumuliatorių atliekų, ir Bendrijos gaminių 
projektavimo teisės aktų, visų pirma 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2005/32/EB, nustatančios 
ekologinio projektavimo reikalavimų 
energiją vartojantiems gaminiams 
nustatymo sistemą ir iš dalies keičiančios 
Tarybos direktyvą 92/42/EEB bei Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvas 96/57/EB 
ir 2000/55/EB. Direktyvos taikymo sritis 
neturėtų apimti didelių stacionarių 
pramoninių įrengimų, nes jie nejudamai 
įrengiami ir ilgai naudojami tam tikroje 
vietoje, juos sumontuoja ir išmontuoja 
specialistai, taigi kalbama apie 
reguliuojamą atliekų srautą. Taip pat į 
taikymo sritį neturėtų būti įtraukti 
fotovoltiniai moduliai (saulės baterijos), 
kuriuos taip pat sumontuoja bei 
išmontuoja specialistai ir kurie iš esmės 
padeda siekti atsinaujinančios energijos 
tikslo ir mažinti anglies dvideginio kiekį. 
Be to, saulės energetikos pramonės 
atstovai sudarė savanorišką aplinkos 
apsaugos susitarimą, kuriame numatė 
tikslą perdirbti 85 % saulės baterijų. 
Komisija turėtų patikrinti, ar pagal šį 
susitarimą jau pasiekta atitinkamų 
rezultatų ir, prireikus, parengti ataskaitą 
bei įtraukti saulės baterijas į direktyvos 
taikymo sritį.

Or. de

Pagrindimas

Stacionarūs įrengimai ir fotovoltiniai moduliai (saulės baterijos) sudaro reguliuojamą atliekų 
srautą, todėl nekyla rizikos, kad šie įrenginiai bus pašalinti neišrinkti ir neapdoroti.
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Kad Bendrijoje būtų pasiektas 
užsibrėžtas apsaugos lygis ir suderinti 
aplinkos apsaugos tikslai, valstybės narės 
turėtų patvirtinti atitinkamas priemones, 
kad EEĮ atliekos kuo rečiau būtų šalinamos 
kaip nerūšiuotos komunalinės atliekos ir 
būtų pasiektas aukštas atskiro EEĮ atliekų 
surinkimo lygis. Siekiant užtikrinti, kad 
valstybės narės siektų sukurti veiksmingas 
tokių atliekų surinkimo sistemas, turėtų 
būti reikalaujama, kad jose būtų pasiektas 
aukštas EEĮ , visų pirma šaldymo ir 
užšaldymo įrenginių, kuriuose yra ozono 
sluoksnį ardančių medžiagų ir fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų, atliekų 
surinkimo  lygis atsižvelgiant į didelį jų 
poveikį aplinkai ir į Reglamente (EB) 
Nr. 2037/2000 ir Reglamente (EB) 
Nr. 842/2006 nustatytus įpareigojimus. Į 
poveikio vertinimą įtraukti duomenys rodo, 
kad jau atskirai surenkama 65 % rinkai 
pateiktos elektros ir elektroninės įrangos, 
tačiau gali būti, kad daugiau nei pusė 
surinktos įrangos netinkamai apdorojama ir 
neteisėtai eksportuojama. Todėl 
prarandama vertingų antrinių žaliavų ir 
blogėja aplinkos būklė. Siekiant išvengti 
tokių problemų reikia nustatyti ambicingą 
atliekų surinkimo normą.

(14) Kad Bendrijoje būtų pasiektas 
užsibrėžtas apsaugos lygis ir suderinti 
aplinkos apsaugos tikslai, valstybės narės 
turėtų patvirtinti atitinkamas priemones, 
kad EEĮ atliekos kuo rečiau būtų šalinamos 
kaip nerūšiuotos komunalinės atliekos ir 
būtų pasiektas aukštas atskiro EEĮ atliekų 
surinkimo lygis. Siekiant užtikrinti, kad 
valstybės narės siektų sukurti veiksmingas 
tokių atliekų surinkimo sistemas, turėtų 
būti reikalaujama, kad jose būtų pasiektas 
aukštas EEĮ , visų pirma šaldymo ir 
užšaldymo įrenginių, kuriuose yra ozono 
sluoksnį ardančių medžiagų ir fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų, atliekų 
surinkimo  lygis atsižvelgiant į didelį jų 
poveikį aplinkai ir į Reglamente (EB) 
Nr. 2037/2000 ir Reglamente (EB) 
Nr. 842/2006 nustatytus įpareigojimus. Į 
poveikio vertinimą įtraukti duomenys rodo, 
kad jau atskirai surenkama 65 % rinkai 
pateiktos elektros ir elektroninės įrangos, 
tačiau gali būti, kad daugiau nei pusė 
surinktos įrangos netinkamai apdorojama ir 
neteisėtai eksportuojama. Todėl 
prarandama vertingų antrinių žaliavų ir 
blogėja aplinkos būklė. Siekiant išvengti 
tokių problemų reikia nustatyti ambicingą 
atliekų surinkimo normą. Be to, labai 
svarbu, kad valstybės narės užtikrintų 
direktyvos stebėseną bei veiksmingą 
įgyvendinimą ir ypač iš ES išvežamos 
naudotos elektros ir elektroninės įrangos 
kontrolę.

Or. de

Pagrindimas

Su nelegaliu įrangos išvežimu galima kovoti tik tuo atveju, jei valstybės narės, kurios turi 
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išskirtinę kompetenciją šioje srityje, vykdys veiksmingą kontrolę. 

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Privačių namų ūkių elektros ir 
elektroninės įrangos naudotojams turėtų 
būti sudaryta galimybė grąžinti EEĮ 
atliekas bent jau nemokamai. Gamintojai 
turėtų finansuoti bent  EEĮ atliekų 
surinkimą , apdorojimą, naudojimą ir 
šalinimą. Valstybės narės turėtų skatinti 
gamintojus prisiimti visą atsakomybę už 
EEĮ atliekų surinkimą, visų pirma 
finansuoti tų atliekų surinkimą visoje 
atliekų, įskaitant privačių namų ūkių EEĮ 
atliekas, surinkimo grandinėje, kad būtų 
galima išvengti neoptimalaus atskirai 
surinktų atliekų apdorojimo ir neteisėto 
eksporto, sudaryti visiems vienodas 
konkurencijos sąlygas visoje ES 
suderinant gamintojų teikiamą 
finansavimą, ir padaryti taip, kad už EEĮ 
atliekų surinkimą mokėtų ne eiliniai 
mokesčių mokėtojai, o EEĮ naudotojai 
pagal principą „teršėjas moka. Kad 
gamintojo atsakomybės samprata turėtų 
maksimalų efektą, kiekvienas gamintojas 
turėtų būti atsakingas už atliekų, gautų iš 
savo pagamintų produktų, tvarkymo 
finansavimą. Gamintojui turėtų būti 
leidžiama pasirinkti, kaip įgyvendinti šį 
įsipareigojimą – individualiai ar 
prisijungus prie kolektyvinio plano. 
Pateikdamas produktą rinkai kiekvienas 
gamintojas turėtų suteikti finansinę 
garantiją, kad neliktų „niekieno“ EEĮ 
produktų, kurių atliekų tvarkymo išlaidos 
tenka visuomenei ar kitiems gamintojams. 
Atsakomybę finansuoti „istorinių“ atliekų 
tvarkymą turėtų prisiimti visi esami 
gamintojai sudarydami kolektyvinius 
finansavimo planus, prie kurių 

(19) Privačių namų ūkių elektros ir 
elektroninės įrangos naudotojams turėtų 
būti sudaryta galimybė grąžinti EEĮ 
atliekas bent jau nemokamai. Todėl
gamintojai turėtų finansuoti atliekų 
surinkimą iš surinkimo įrenginių, taip pat 
EEĮ atliekų apdorojimą, utilizavimą ir 
šalinimą. Siekdamos išvengti neoptimalaus 
atskirai surinktų atliekų apdorojimo ir 
neteisėto eksporto, valstybės narės turėtų 
skatinti visus ūkio subjektus, kad šie 
tvarkydami elektros ir elektroninę įrangą 
prisidėtų prie šios direktyvos tikslų 
įgyvendinimo. Siekdamos, kad už EEĮ 
atliekų surinkimą pagal principą „teršėjas 
moka“ mokėtų ne eiliniai mokesčių 
mokėtojai, o EEĮ naudotojai, valstybės 
narės turėtų skatinti gamintojus apdoroti 
visas surinktas EEĮ atliekas. EEĮ 
naudotojai atsako už tai, kad nebetinkama 
naudoti EEĮ būtų nuvežta į atliekų 
surinkimo vietą, kur ji gali būti tinkamai 
apdorota. Kad gamintojo atsakomybės 
samprata turėtų maksimalų efektą, 
kiekvienas gamintojas turėtų būti 
atsakingas už atliekų, gautų iš savo 
pagamintų produktų, tvarkymo 
finansavimą. Gamintojui turėtų būti 
leidžiama pasirinkti, kaip įgyvendinti šį 
įsipareigojimą – individualiai ar 
prisijungus prie kolektyvinio plano. 
Pateikdamas produktą rinkai kiekvienas 
gamintojas turėtų suteikti finansinę 
garantiją, kad neliktų „niekieno“ EEĮ 
produktų, kurių atliekų tvarkymo išlaidos 
tenka visuomenei ar kitiems gamintojams. 
Atsakomybę finansuoti „istorinių“ atliekų 
tvarkymą turėtų prisiimti visi esami 
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proporcingai prisideda visi gamintojai, 
esantys rinkoje tuo metu, kai patiriama 
išlaidų. Į kolektyvinius finansavimo planus 
taip pat turėtų būti įtraukiami ir specifinių 
produktų bei smulkūs gamintojai, 
importuotojai ir nauji rinkos dalyviai.

gamintojai sudarydami kolektyvinius 
finansavimo planus, prie kurių 
proporcingai prisideda visi gamintojai, 
esantys rinkoje tuo metu, kai patiriama 
išlaidų. Į kolektyvinius finansavimo planus 
taip pat turėtų būti įtraukiami ir specifinių 
produktų bei  smulkūs gamintojai, 
importuotojai ir nauji rinkos dalyviai.

Or. de

Pagrindimas

Egzistuojančios ir gerai veikiančios infrastruktūros įmonės turėtų ir toliau rinkti elektros ir 
elektronininę įrangą. Finansavimo principas „nuo namų durų“ nedaro jokios įtakos įrenginių 
projektavimui ar kitiems ekologiniams privalumams, taigi perkėlus atsakomybę neužtikrinama 
didesnio surenkamų įrenginių kiekio. Taip pat nereikėtų pamiršti vartotojo atsakomybės už 
tinkamą senos įrangos šalinimą.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20)  Gamintojams turėtų būti leidžiama 
parduodant naujus produktus pirkėjams 
savanoriškai atskleisti EEĮ atliekų 
surinkimo, apdorojimo ir aplinkai 
nekenksmingo šalinimo išlaidas. Tai 
atitinka Komisijos komunikatą dėl tvaraus 
vartojimo bei gamybos ir tvarios 
pramonės politikos veiksmų plano, visų 
pirma atsižvelgiant į pažangesnį vartojimą 
ir žaliuosius viešuosius pirkimus.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Kad atsirastų paskata mažinti surinkimo ir apdorojimo išlaidas, jos turėtų būti įskaičiuotos į 
gaminio kainą. Bendrosios išlaidos neatspindi nei  tikrųjų išlaidų, kai gaminys tampa 
nebetinkamas naudoti, nei gaminio daromo neigiamo poveikio aplinkai. Vartotojas neturi 
jokios informacijos apie gaminio grąžinamąjį perdirbamumą ir tikrąsias apdorojimo išlaidas.
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 
26a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) Siekiant panaikinti esamas vidaus 
rinkos veikimo kliūtis, reikėtų sumažinti 
administracinę naštą ir suvienodinti 
registravimo bei ataskaitų teikimo 
reikalavimus ir išvengti pakartotinių 
mokesčių už pakartotinį registravimą 
atskirose valstybėse narėse. Ypač reikėtų 
panaikinti sąlygą, kad norint platinti EEĮ 
reikia turėti būstinę kiekvienoje valstybėje 
narėje, – turėtų pakakti paskirtojo 
įgaliotinio, įsisteigusio (gyvenančio) 
atitinkamoje valstybėje narėje. 

Or. de

Pagrindimas
Galiojančios EEĮ atliekų direktyvos įgyvendinimo patirtis parodė, kad dėl skirtingų 
registravimo ir ataskaitų teikimo reikalavimų 27 valstybėse narėse atsirado didelė 
administracinė našta ir netikėtų išlaidų.  Vertinant poveikį buvo numatoma, kad bus galima 
išvengti 66 milijonus eurų per metus biurokratinių išlaidų. Todėl siekiant veiksmingo vidaus 
rinkos veikimo reikia skatinti registravimo ir ataskaitų teikimo nuostatų derinimą ir 
nacionalinių registrų veiksmų sąveikos.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ši direktyva taikoma 
Direktyvos 20xx/xx/EB (Pavojingų 
medžiagų naudojimo apribojimo 
direktyva) I priede nurodytoms 
kategorijoms priklausančiai elektros ir 
elektroninei įrangai

1. Ši direktyva taikoma bet kokiai elektros 
ir elektroninei įrangai.

Or. de
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Pagrindimas

Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvos ir EEĮ atliekų direktyvos 
reglamentavimo  tikslai yra skirtingi, todėl reikia atskirti taikymo sritis. Vadinamoji atvira 
taikymo sritis užtikrina didesnį teisinį saugumą, kuris yra esminis direktyvos peržiūros tikslas, 
nes iš esmės apimama bet kokią elektros ir elektroninę įrangą. Privalomasis kategorijų 
pagrindu sukurtas produktų sąrašas turėtų būti nuolat atnaujinamas, kad būtų atsižvelgta į 
techninę pažangą elektros ir elektroninių prekių rinkoje.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 
2 straipsnio 3 dalies ea punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) dideliems stacionariems 
pramoniniams įrengimams;

Or. de

Pagrindimas

Direktyva ypač siekiama, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekos būtų tinkamai surinktos 
ir pašalintos.  Didelius stacionarius pramoninius įrengimus sumontuoja ir išmontuoja 
specialistai. Taigi kalbama apie reguliuojamą atliekų srautą.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 
2 straipsnio 3 dalies eb punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) fotovoltiniams moduliams (saulės 
baterijoms).

Or. de

Pagrindimas

Direktyva siekiama, kad įrangos atliekos aplinkos požiūriu būtų tinkamai tvarkomos ir 
perdirbamos, tačiau tai užtikrinama specialistams sumontuojant ir išmontuojant saulės 
baterijas. Taigi kalbama apie reguliuojamą atliekų srautą. Be to, daugelis saulės baterijų 
gamintojų rengia savanorišką aplinkos apsaugos susitarimą, kuris turėtų būti pasirašytas 
2010 m. pavasarį. Šį susitarimą galiausiai turėtų patvirtinti Komisija (COM(2002)0412). 
Naudojant saulės baterijas iš esmės padedama siekti atsinaujinančios energijos tikslo ir 
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mažinti anglies dvideginio kiekį.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 
2 straipsnio 3 dalies 1a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip iki 2014 m. gruodžio 31 d. 
Komisija pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai ataskaitą, kurioje atliekama 
direktyvos taikymo srities analizė, ypač 
atsižvelgiant į tai, ar į taikymo sritį reikėtų 
įtraukti fotovoltinius modulius (saulės 
baterijas). Prireikus Komisija, remdamasi 
šia ataskaita, pateikia atitinkamą 
pasiūlymą.

Or. de

Pagrindimas

Direktyvą pradėjus taikyti bet kokiai EEĮ, būtina persvarstyti jos  taikymo sritį. Be to, reikėtų 
ištirti, ar asociacijos „PV Cycle“ savanoriškas aplinkos susitarimas, kuriame numatomas 
tikslas perdirbti 85 % saulės baterijų, iš tiesų veiksmingas.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 
2 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. EEĮ atliekos skirstomos į privačių 
namų ūkių EEĮ atliekas arba atliekas, 
gaunamas iš kitų naudotojų, išskyrus 
privačius namų ūkius. Nustatoma EEĮ 
atliekų rūšių klasifikacija pagal minėtas 
kategorijas. Ši priemonė, kuria siekiama 
iš dalies pakeisti šios direktyvos neesmines 
nuostatas ją papildant, patvirtinama 
taikant 18 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Ši 
klasifikacija, be kitų dalykų, grindžiama 
privatiems namų ūkiams arba 
komercinėms įmonėms parduotos įrangos 

Išbraukta.
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dalies vertinimu.

Or. de

Pagrindimas

Gamintojai negali iš anksti žinoti, ar prietaisu, kurio paskirtis gali būti dvejopa (asmeninis 
arba pramoninis naudojimas), naudosis vartotojas ar įmonė. Rinkti privačių namų ūkių 
įrangos atliekas dažniausiai kainuoja daugiau. Šiuo atveju yra grėsmė, kad tokie prietaisai 
bus paskelbti ne namų ūkio įranga, taigi atsiras namų ūkio įrangos atliekų finansavimo rizika. 
Todėl reikia numatyti atitinkamas reglamentuojančias nuostatas ir apibrėžtį pačioje 
direktyvoje (žr. 3l straipsnį).

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 
3 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) elektros ir elektroninė įranga (EEĮ) –
įranga, kuriai tinkamai veikti reikalinga 
elektros srovė arba elektromagnetiniai 
laukai, ir tokios srovės ar laukų 
generavimo, perdavimo ir matavimo 
įranga, priklausanti 
Direktyvos 20xx/xx/EB (Pavojingų 
medžiagų naudojimo apribojimo 
direktyvos) I priede nurodytoms 
kategorijoms ir skirta naudoti esant ne 
didesnei kaip 1000 V kintamosios srovės 
įtampai ir ne didesnei kaip 
1500 V nuolatinės srovės įtampai;

a) elektros ir elektroninė įranga (toliau
EEĮ) – įranga, kuriai tinkamai veikti 
reikalinga elektros srovė arba 
elektromagnetiniai laukai, ir tokios srovės 
bei laukų generavimo, perdavimo ir 
matavimo įranga, skirta naudoti esant  ne 
didesnei kaip 1000 V kintamosios srovės 
įtampai ir ne didesnei kaip 1500 V 
nuolatinės srovės įtampai;

Or. de

Pagrindimas

Kadangi bet kokia EEĮ patenka į direktyvos taikymo sritį, nebūtina minėti Direktyvos 
20xx/xx/EB (Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvos) I priedo.
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 
3 straipsnio l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

l) privačių namų ūkių EEĮ atliekos – EEĮ 
atliekos iš privačių namų ūkių ir iš 
komercinių, pramoninių, institucinių ir kitų 
šaltinių, kurios savo pobūdžiu ir kiekiu yra 
panašios į atliekas iš privačių namų ūkių;

l) privačių namų ūkių EEĮ atliekos – EEĮ 
atliekos iš privačių namų ūkių ir iš 
komercinių, pramoninių, institucinių ir kitų 
šaltinių, kurios savo pobūdžiu ir kiekiu yra 
panašios į atliekas iš privačių namų ūkių, ir 
EEĮ atliekos, kurios gali būti naudojamos 
kaip elektros ir elektroninė įranga 
privačiuose namų ūkiuose ir kitur, nei 
privačiuose namų ūkiuose;

Or. de

Pagrindimas

Gamintojai negali iš anksti žinoti, ar prietaisu, kurio paskirtis gali būti dvejopa (asmeninis 
arba pramoninis naudojimas), naudosis vartotojas ar įmonė. Rinkti privačių namų ūkių 
įrangos atliekas dažniausiai kainuoja daugiau. Šiuo atveju yra grėsmė, kad tokie prietaisai 
bus paskelbti ne namų ūkio įranga, taigi atsiras namų ūkio įrangos atliekų finansavimo rizika.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 
3 straipsnio sa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

sa) "didelis stacionarus pramoninis 
įrengimas" – tai tam tikras didelis 
pramoninis keleto tipų aparatų ir, tam 
tikrais atvejais, kitų kartu sumontuotų ar 
įrengtų prietaisų derinys, skirtas ilgai 
naudoti iš anksto nustatytoje vietoje;

Or. de

Pagrindimas

Būtina įrašyti šią apibrėžtį, nes šiems įrengimams taikoma išimtis ir jie neįtraukiami į taikymo 
sritį. Apibrėžtis suderinta su Direktyvos 2004/108/EB stacionarių įrengimų apibrėžtimi. 
Didelius stacionarius pramoninius įrengimus sumontuoja ir išmontuoja specialistai. Taigi 
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kalbama apie reguliuojamą atliekų srautą.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 
3 straipsnio sb punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

sb) fotovoltiniai moduliai (saulės 
baterijos) – tai fotovoltiniai moduliai, 
numatyti naudoti sistemoje, kuri skirta 
nuolatiniam naudojimui ir sukurta, 
sumontuota bei įrengta tam tikroje vietoje 
siekiant gauti elektros energiją viešaisiais, 
asmeniniais ir komerciniais tikslais.

Or. de

Pagrindimas

Fotovoltiniai moduliai (saulės baterijos), kuriuos nejudamai ilgam sumontuoja ir išmontuoja 
specialistai, sudaro reguliuojamą atliekų srautą. Savanoriškas aplinkos apsaugos 
susitarimas, pagal kurį daugelis gamintojų įsipareigoja surinkti ir perdirbti atliekas, turėtų 
užtikrinti aplinką tausojantį apdorojimą. Naudojant saulės baterijas iš esmės padedama siekti 
atsinaujinančios energijos tikslo ir mažinti anglies dvideginio kiekį. Būtina įrašyti šią 
apibrėžtį, nes šiems įrengimams taikoma išimtis ir jie neįtraukiami į taikymo sritį.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės patvirtina atitinkamas 
priemones, kad EEĮ atliekos kuo rečiau 
būtų šalinamos kaip nerūšiuotos 
komunalinės atliekos ir būtų pasiektas 
aukštas atskiro EEĮ , visų pirma šaldymo ir 
užšaldymo įrenginių, kuriuose yra ozono 
sluoksnį ardančių medžiagų ir fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių medžiagų, 
atliekų surinkimo lygis.

1. Valstybės narės patvirtina atitinkamas 
priemones, kad EEĮ atliekos kuo rečiau 
būtų šalinamos kaip nerūšiuotos 
komunalinės atliekos ir būtų pasiektas 
aukštas atskiro EEĮ , visų pirma šaldymo ir 
užšaldymo įrenginių, kuriuose yra ozono 
sluoksnį ardančių medžiagų ir fluorintų 
šiltnamio efektą sukeliančių medžiagų, ir 
lempų, kurių sudėtyje yra gyvsidabrio, 
atliekų surinkimo lygis.
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Or. de

Pagrindimas

Lempos, kurių sudėtyje yra gyvsidabrio ir kurių vis daugiau pateikiama rinkai gaminant 
naujas energiją taupančias lemputes, kelia didelį pavojų aplinkai bei sveikatai, todėl jas iš 
esmės taip pat reikėtų rinkti atskirai.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeisdamos 5 straipsnio 1 dalies, 
valstybės narės užtikrina, kad gamintojai 
arba jų vardu veikiančios trečiosios šalys 
pasiektų minimalų 65 % atliekų surinkimo 
lygį. Surinkimo lygis apskaičiuojamas 
remiantis atitinkamais metais toje 
valstybėje pagal 5 ir 6 straipsnius surinktų 
EEĮ atliekų bendru svoriu, išreikštu 
elektros ir elektroninės įrangos, per dvejus
ankstesnius metus pateiktos tos valstybės 
narės rinkai, vidutinio svorio procentine 
dalimi. Šis atliekų surinkimo lygis nuo 
2016 m. pasiekiamas kasmet.

1. Nepažeisdamos 5 straipsnio 1 dalies, 
valstybės narės užtikrina, kad būtų 
pasiektas minimalus 65 % atliekų 
surinkimo lygis. Surinkimo lygis 
apskaičiuojamas remiantis atitinkamais 
metais toje valstybėje pagal 5 ir 6 
straipsnius surinktų EEĮ atliekų bendru 
svoriu, išreikštu elektros ir elektroninės 
įrangos, per trejus ankstesnius metus 
pateiktos tos valstybės narės rinkai, 
vidutinio svorio procentine dalimi. Šis 
atliekų surinkimo lygis nuo 2016 m. 
pasiekiamas kasmet. Nuo 2013 m. iki 
2015 m. pabaigos valstybės narės 
užtikrina, kad taikant tokį patį 
skaičiavimo metodą kasmet būtų pasiektas 
minimalus 45 % atliekų surinkimo lygis.

Or. de

Pagrindimas

Valstybė narė privalo atsakyti už tai, kad būtų pasiektas surinkimo lygio tikslas. Gamintojai 
negali kontroliuoti kitų veikėjų atliekamo surinkimo. Taip pat negalima individualiems 
gamintojams nustatyti kolektyvinio nacionalinio tikslo. Didesnio surinkimo lygio nebus 
įmanoma pasiekti perkeliant atsakomybę. Nustačius ilgesnį atskaitinį laikotarpį geriau 
kompensuojami metiniai svyravimai ir įvairi produktų naudojimo trukmė. Būtina nustatyti 
tarpinį tikslą, nes 4 kg tikslas jau dabar yra nebetinkamas.
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 
7 straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Siekdamos įrodyti, kad pasiektas 
minimalus surinkimo lygis, valstybės 
narės užtikrina, kad joms nemokamai 
būtų pateikta informacija apie elektros ir 
elektroninės įrangos atliekas, kurios  
– buvo grąžintos į surinkimo punktą pagal 
5 straipsnio 2a dalį; 
– buvo grąžintos platintojams pagal 5 
straipsnio 2b dalį; 
– kurias atskirai surinko gamintojai ar jų 
vardu veikiančios trečiosios šalys; arba 
– kurios buvo atskirai surinktos kitu 
būdu. 

Or. de

Pagrindimas

Valstybės narės atsako už tai, kad būtų pasiektas surinkimo tikslas, ir pagal 16 straipsnio 5 
dalies nuostatas jos turi pranešti apie surinktą EEĮ atliekų kiekį. Todėl svarbu, kad 
valstybėms narėms būtų pranešta apie visus atskirai surinktų atliekų kiekius. Tai taip pat 
padėtų geriau stebėti atliekų srautus.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Ne vėliau kaip iki 2012 m. 
gruodžio 31 d. Europos Parlamentas ir 
Taryba, remdamiesi Komisijos ataskaita ir 
prireikus kartu su ja pateiktu pasiūlymu, 
persvarsto atliekų surinkimo lygį ir 
1 dalyje minimą planuojamą datą, siekdami 
nustatyti ir galimą šaldymo ir užšaldymo 

4. Ne vėliau kaip iki 2012 m. gruodžio 31 
d. Europos Parlamentas ir Taryba, 
remdamiesi Komisijos ataskaita ir prireikus 
kartu su ja pateiktu pasiūlymu, persvarsto 
atliekų surinkimo lygį ir 1 dalyje minimą 
planuojamą datą, siekdami nustatyti ir 
galimą šaldymo bei užšaldymo įrenginių ir 
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įrenginių atliekų atskiro surinkimo normą. lempų, kurių sudėtyje yra gyvsidabrio,
atliekų atskiro surinkimo normą.

Or. de

Pagrindimas

Lempos, kurių sudėtyje yra gyvsidabrio, ypač energiją taupančios lemputės, gali kelti didelį 
pavojų aplinkai ir sveikatai. Šiuo metu ne visose šalyse pasiektas aukštas lempučių surinkimo 
lygis, ypač dėl to, kad lemputės dar nėra labai svarbios. Dėl šios priežasties ir atsižvelgiant į 
ekologinius reikalavimus reikėtų pagalvoti apie atskirą tokių lempučių surinkimo tikslą.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad visos 
atskirai surinktos EEĮ atliekos būtų 
apdorojamos .

1. Valstybės narės užtikrina, kad visos 
atskirai surinktos EEĮ atliekos būtų 
apdorojamos . Komisija stebi elektros ir 
elektroninės įrangos surinkimo, 
apdorojimo ir grąžinamojo perdirbimo 
suderintų standartų kūrimą, ypač 
pavesdama tam tikras užduotis Europos 
standartizacijos komitetui.

Or. de

Pagrindimas

Grąžinamojo perdirbimo standartai iki šiol dar nėra sukurti. Esama didelių grąžinamojo 
perdirbimo kokybės ir išteklių naudojimo veiksmingumo skirtumų. Dėl skirtingų standartų 
iškraipomos konkurencijos sąlygos, todėl reikia sukurti vienodas pagrindines sąlygas.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Manoma, kad laikantis Reglamento (EB) 
Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo ir 
2007 m. lapkričio 29 d. Komisijos 
reglamento (EB) Nr. 1418/2007 dėl tam 

2. Manoma, kad laikantis Reglamento (EB) 
Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo  ir 2007 
m. lapkričio 29 d. Komisijos reglamento 
(EB) Nr. 1418/2007 dėl tam tikrų 
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tikrų Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 
III arba IIIA priede išvardytų naudojimui 
skirtų atliekų eksporto į tam tikras šalis, 
kurioms netaikomas EBPO sprendimas dėl 
atliekų tarpvalstybinio vežimo kontrolės iš 
Bendrijos eksportuojant atliekas šios 
direktyvos 11 straipsnyje nustatyti 
įsipareigojimai bei surinkimo normos 
įvykdomi tik tuo atveju, jei eksportuotojas 
gali įrodyti, kad atliekų apdorojimas buvo 
vykdomas laikantis šios direktyvos 
reikalavimams lygiaverčių sąlygų.

Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III arba 
IIIA priede išvardytų naudojimui skirtų 
atliekų eksporto į tam tikras šalis, kurioms 
netaikomas EBPO sprendimas dėl atliekų 
tarpvalstybinio vežimo kontrolės  iš 
Bendrijos eksportuojant atliekas šios 
direktyvos 11 straipsnyje nustatyti 
įsipareigojimai bei surinkimo normos 
įvykdomi tik tuo atveju, jei eksportuotojas 
prieš išveždamas gali pateikti pagrįstų 
įrodymų, kad atliekų paruošimas 
pakartotiniam naudojimui, grąžinamasis 
perdirbimas ir naudojimas buvo vykdomi
laikantis šios direktyvos reikalavimams 
lygiaverčių sąlygų. Parengus 
pakartotiniam naudojimui, atlikus 
grąžinamąjį perdirbimą ar panaudojus, 
turi būti patvirtinta, kad šių lygiaverčių 
sąlygų buvo laikomasi.

Or. de

Pagrindimas
Įrodymo prievolė turi apimti parengimą pakartotiniam naudojimui, grąžinamąjį perdirbimą ir 
naudojimą, kad būtų išvengta, jog už ES ribų atliekos būtų apdorojamos vadovaujantis žemais 
ekologiniais standartais, ir kad būtų sukurtos vienodos tarptautinės konkurencijos sąlygos. 
Eksportuotojai prieš išveždami ir išvežę atliekas turėtų pateikti įrodymų, kad importo šalyje 
buvo laikomasi lygiaverčių apdorojimo ir naudojimo standartų. Ex post tikrinimo neužtenka, 
nes kartais apdorojama tokiomis sąlygomis, kurios neatitinka ES standartų.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 
10 straipsnio 3 dalies 1a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinimo taisyklės priimamos ne 
vėliau kaip iki [18 mėnesių nuo direktyvos 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje datos].

Or. de

Pagrindimas

Būtina nustatyti privalomąjį įgyvendinimo taisyklių priėmimo terminą, siekiant įstaigoms bei 
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įmonėms užtikrinti reikiamą teisinį ir įgyvendinimo saugumą.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 
11 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) -IA priedo 1 ir 4 kategorijoms priskirtų 
EEĮ atliekų 

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

– parengiama pakartotinai naudoti ir 
perdirbama 80 %;

– parengiama pakartotinai naudoti ir 
perdirbama 80 %;

Or. de

Pagrindimas
Nuo dešimties iki penkių sumažinus kategorijų skaičių buvo atsižvelgta į paplitusią tvarką ir 
siekiama išvengti nereikalingos biurokratijos. Aplinkos apsaugos požiūriu toks suskirstymas 
yra prasmingas, nes grupuojant atsižvelgiama į vienodas sudėties charakteristikas ir 
ekologinę reikšmę. Lemputės ir dujošvytės lempos negali būti pakartotinai panaudotos, todėl 
negali būti numatytas paruošimo pakartotiniam naudojimui tikslas.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 
11 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) -IA priedo 2 kategorijai priskirtų EEĮ 
atliekų

– panaudojama 80 %  , ir – panaudojama 80 % , ir

– parengiama pakartotinai naudoti ir 
perdirbama 70 %; 

– parengiama pakartotinai naudoti ir 
perdirbama 70 %;

Or. de
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Pagrindimas
Nuo dešimties iki penkių sumažinus kategorijų skaičių buvo atsižvelgta į paplitusią tvarką ir 
siekiama išvengti nereikalingos biurokratijos. Aplinkos apsaugos požiūriu toks suskirstymas 
yra prasmingas, nes grupuojant atsižvelgiama į vienodas sudėties charakteristikas ir 
ekologinę reikšmę.  Lemputės ir dujošvytės lempos negali būti pakartotinai panaudotos, todėl 
negali būti numatytas paruošimo pakartotiniam naudojimui tikslas.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 
11 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) -IA priedo 5 kategorijai priskirtų EEĮ 
atliekų

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

– parengiama pakartotinai naudoti ir 
perdirbama 55 %;

Or. de

Pagrindimas

Nuo dešimties iki penkių sumažinus kategorijų skaičių buvo atsižvelgta į paplitusią tvarką ir 
siekiama išvengti nereikalingos biurokratijos. Aplinkos apsaugos požiūriu toks suskirstymas 
yra prasmingas, nes grupuojant atsižvelgiama į vienodas sudėties charakteristikas ir 
ekologinę reikšmę.  Lemputės ir dujošvytės lempos negali būti pakartotinai panaudotos, todėl 
negali būti numatytas paruošimo pakartotiniam naudojimui tikslas.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 
11 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) -IA priedo 3 kategorijai priskirtų EEĮ 
atliekų
– panaudojama 75 %  ir
– perdirbama 50 %.
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Or. de

Pagrindimas

Nuo dešimties iki penkių sumažinus kategorijų skaičių buvo atsižvelgta į paplitusią tvarką ir 
siekiama išvengti nereikalingos biurokratijos. Aplinkos apsaugos požiūriu toks suskirstymas 
yra prasmingas, nes grupuojant atsižvelgiama į vienodas sudėties charakteristikas ir 
ekologinę reikšmę.  Lemputės ir dujošvytės lempos negali būti pakartotinai panaudotos, todėl 
negali būti numatytas paruošimo pakartotiniam naudojimui tikslas.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 
11 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) perdirbama 80 % dujošvyčių lempų.

Or. de

Pagrindimas

Nuo dešimties iki penkių sumažinus kategorijų skaičių buvo atsižvelgta į paplitusią tvarką ir 
siekiama išvengti nereikalingos biurokratijos. Aplinkos apsaugos požiūriu toks suskirstymas 
yra prasmingas, nes grupuojant atsižvelgiama į vienodas sudėties charakteristikas ir 
ekologinę reikšmę.  Lemputės ir dujošvytės lempos negali būti pakartotinai panaudotos, todėl 
negali būti numatytas paruošimo pakartotiniam naudojimui tikslas.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas
Egzistuojančios ir gerai veikiančios infrastruktūros, pvz. savivaldybės, turėtų ir toliau rinkti 
elektros ir elektronikos įrangą. Finansavimo principas „nuo namų durų“ nedaro jokios įtakos 
įrenginių projektavimui ar kitiems ekologiniams privalumams, taigi perkėlus atsakomybę 
neužtikrinama didesnio surenkamų įrenginių kiekio. Vartotojas taip pat atsako už tinkamą 
įrangos atliekų šalinimą.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Kad atsirastų paskata mažinti surinkimo ir apdorojimo išlaidas, jos turėtų būti įskaičiuotos į 
gaminio kainą. Bendrosios išlaidos neatspindi nei  tikrųjų išlaidų, kai gaminys tampa 
nebetinkamas naudoti, nei gaminio daromo neigiamo poveikio aplinkai. Vartotojas neturi 
jokios informacijos apie gaminio grąžinamąjį perdirbamumą ir tikrąsias apdorojimo išlaidas.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 
16 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad bet kuris jų 
teritorijose įsisteigęs gamintojas į 
nacionalinį registrą galėtų įtraukti visą 
atitinkamą informaciją, įskaitant ataskaitų 

Valstybės narės užtikrina, kad bet kuris jų 
teritorijose įsisteigęs gamintojas į 
nacionalinį registrą elektroniniu būdu 
galėtų įtraukti visą atitinkamą informaciją,
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teikimo reikalavimus bei mokesčius, pagal 
kuriuos galima spręsti apie visose kitose 
valstybėse narėse gamintojo vykdomą 
veiklą.

įskaitant ataskaitų teikimo reikalavimus bei 
mokesčius, pagal kuriuos galima spręsti 
apie visose kitose valstybėse narėse 
gamintojo vykdomą veiklą.

Or. de

Pagrindimas

Reikėtų užtikrinti galimybę elektroniniu būdu keistis informacija, kad būtų sumažinta 
administracinė našta ir įmonių išlaidos.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 
16 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Kad būtų galima keistis tokia informacija, 
įskaitant informaciją apie nacionalinei 
rinkai pateikiamos elektros ir elektroninės 
įrangos kiekį, ir duomenimis, kuriais 
remiantis būtų galima pervesti pinigus, 
susijusius su produktų arba EEĮ atliekų 
perdavimu Bendrijoje, registrai turi būti 
sąveikūs.

Or. de

Pagrindimas

Siekiama ne sukurti naujas finansines sistemas, o tik užtikrinti keitimąsi informacija apie 
finansines priemones. Registrai neturėtų rinkti pinigų ir juos pervesti į kitas valstybes nares, 
jie tiesiog turėtų būti sąveikūs informacijos atžvilgiu.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 
16 straipsnio 2a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad 
gamintojas, kuris EEĮ platina valstybėje 
narėje, kurioje nėra įsisteigęs, galėtų 
paskirti šioje valstybėje narėje įsisteigusį 
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įgaliotinį, kuris atsakytų už jo 
įsipareigojimų pagal šią direktyvą 
vykdymą. 

Or. de

Pagrindimas

Reikalavimas, kad gamintojas, kuris nori platinti EEĮ tam tikroje valstybėje narėje, turi turėti 
būstinę šioje valstybėje narėje, yra vidaus rinkos kliūtis, ypač kelianti sunkumų MVĮ. Kad 
direktyva būtų įgyvendinta valstybėje narėje, pakanka, jei įsipareigojimus pagal šią direktyvą 
perims šioje valstybėje narėje įsisteigęs įgaliotinis.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Nustatoma registravimo ir ataskaitų
teikimo forma bei ataskaitų teikimo 
dažnumas. Registravimo ir ataskaitų 
teikimo formoje būti nurodomi bent šie 
duomenys:

– duomenys apie nacionalinei rinkai 
pateiktos elektros ir elektroninės įrangos 
kiekį,
– įrangos tipas,
– prekės ženklas,
– kategorijos,
– jei suteikiama, garantija.
Tos priemonės, kuriomis siekiama iš dalies 
pakeisti šios direktyvos neesmines 
nuostatas ją papildant, patvirtinamos 
taikant 18 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Or. de
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Pagrindimas

Suderinus duomenų apie rinkai pateiktą kiekį gamintojams bus supaprastinta registravimo 
tvarka ir atsiras galimybė palyginti valstybių narių duomenis. Būtina nurodyti įrangos tipą ir 
kategoriją siekiant 11 straipsnyje nurodyto naudojimo tikslo ir kai kuriose valstybėse narėse 
norint suteikti garantiją. Prekės ženklas svarbus norint sumažinti pasipelnymą kitų sąskaita. 
Suderinus duomenis bus užtikrintas geresnis vidaus rinkos veikimas.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 
20 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Tikrinamas bent jau deklaruotas rinkai 
pateiktos elektros ir elektroninės įrangos 
kiekis, siekiant patikrinti finansinės 
garantijos dydį pagal 12 straipsnį, EEĮ 
atliekų eksportas iš Bendrijos pagal Atliekų 
vežimo reglamentą ir apdorojimo 
įrenginiuose atliekamos operacijos pagal 
Direktyvą 2008/xx/EB dėl atliekų ir šios 
direktyvos II priedą.

Or. de

Pagrindimas

Iki šiol griežtai netikrinamas gamintojų nurodytas kiekis. Tačiau į šį kiekį atsižvelgiama 
nustatant finansavimą ir garantiją.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 
20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės vežamas EEĮ atliekas 
stebi pagal I priede nustatytus minimalius 
stebėsenos reikalavimus.

2. Valstybės narės užtikrina, kad naudota 
elektros ir elektroninė įranga, kurią 
įtariama esant elektros ir elektroninės 
įrangos atliekomis, būtų išvežama 
laikantis I priede nustatytų minimalių 
reikalavimų, ir atitinkamai stebi išvežimą.
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Or. de

Pagrindimas

Stebint dėmesys ypač turėtų būti sutelkiamas į tokią įrangą, kuri klaidingai buvo deklaruota 
kaip naudota įranga, tačiau iš tiesų tai – įrangos atliekos, kurios neturėtų būti išvežamos arba 
išvežamos tam tikromis sąlygomis. 

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 
-IA priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-IA priedas
Įrangos kategorijos pagal 11 straipsnį

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

Or. de

Pagrindimas

Šios penkios kategorijos atitinka šiuo metu įprastą surinkimo tvarką valstybėse narėse, be to, 
sumažinus kategorijų skaičių taip pat sumažinama biurokratinė našta. Grupuojant 
atsižvelgiama į aplinkos apsaugos aspektus.
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Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 
-IB priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-IB PRIEDAS
Nebaigtinis įrenginių, kurie priklauso –IA 

priede nurodytoms kategorijoms, 
pavyzdžių sąrašas

1. Šaldymo įrenginiai ir radiatoriai:

– šaldytuvai,

– šaldikliai,

– šaltus produktus išduodantys automatai,

– oro kondicionavimo įrenginiai,

– aliejiniai radiatoriai ir kiti šilumos 
mainų įrenginiai, kuriuose šilumnešis 
nėra vanduo (pvz., šilumos siurbliai ir 
drėgmės rinktuvai).

2. Ekranai ir monitoriai:

– ekranai,
– televizoriai,
– skaitmeniniai nuotraukų rėmeliai,

– monitoriai,

– skreitiniai kompiuteriai,
– knyginiai kompiuteriai.
3. Lempos:

– vamzdinės liuminescencinės lempos,
– kompaktinės liuminescencinės lempos,
– išlydžio lempos, įskaitant didžiaslėges 
natrio lempas ir metalo garų lempas,

– žemaslėgės natrio lempos,

– šviesos diodų lempos.
4. Dideli įrenginiai:
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– dideli įrenginiai, skirti virimui ar 
kitokiam maisto apdirbimui (pvz., 
kaitinimo plokštės, kepimo krosnys, 
viryklės, mikrobangų krosnelės, 
stacionarūs kavos aparatai), 

– garų rinktuvai,

– dideli valymo įrenginiai (pvz., skalbimo 
mašinos, drabužių džiovintuvai, 
indaplovės),

– dideli šildymo įrenginiai (pvz., šildymo 
ventiliatoriai, elektriniai židiniai, 
marmuro bei natūralaus akmens 
šildytuvai ir kiti dideli įrenginiai, skirti 
patalpų, lovų ir sėdimų baldų šildymui),

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

– dideli informacinių technologijų ir 
telekomunikacijų įrenginiai (pvz., 
centriniai kompiuteriai, serveriai, 
stacionarūs tinklo įrenginiai ir prietaisai, 
spausdintuvai, kopijuokliai, monetiniai 
taksofonai),
– dideli sporto ir laisvalaikio įrenginiai 
(pvz., sporto įranga su elektriniais ar 
elektroniniais komponentais, lošimo 
automatai),
– dideli šviestuvai ir kiti šviesos skleidimo 
ar valdymo įrenginiai,
– dideli elektros ir elektroniniai 
pramoniniai įrankiai ir mašinos, 
– dideli srovių kūrimo ar keitimo 
įrenginiai (pvz., generatoriai, 
transformatoriai, nenutrūkstamo 
maitinimo šaltiniai, apgręžikliai 
(inverteriai)),
– dideli medicinos įrenginiai, 

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

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 
I priedo pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Minimalūs vežamų EEĮ atliekų stebėsenos
reikalavimai

Minimalūs naudotos elektros ir 
elektroninės įrangos, kurią įtariama esant 
EEĮ atliekomis, vežimo reikalavimai
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Or. de

Pagrindimas

I priede nurodomi minimalūs reikalavimai ir objekto turėtojo dokumentavimo įsipareigojimai 
išvežti naudotą įrangą. Todėl ir pavadinimas turėtų būti susijęs. Šiuo pakeitimu siekiama 
didesnio aiškumo.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 
I priedo 1 punkto 1a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

A ir b punktai netaikomi, jei naudota EEĮ, 
pasinaudojant jai taikoma garantija, 
siunčiama gamintojui, kad šis ją sutaisytų 
ir išsiųstų atgal tolesniam naudojimui.

Or. de

Pagrindimas

Atsižvelgiant į atliekų hierarchiją reikėtų skatinti įrengimų tolesnį naudojimą. Todėl reikėtų 
leisti siųsti sutaisyti sugadintus įrenginius, kuriems taikoma garantija. Neveikiančių įrenginių 
siuntimo sąlygos turi būti labai griežtos, kad būtų galima išvengti, jog atsirastų galimybė 
siųsti įrangos atliekas pasinaudojant taisymo pretekstu. 

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 
I priedo 2 punkto 2 dalies b punkto 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Kalbama apie techninį pakeitimą dėl direktyvos atviros taikymo srities pagal 2 straipsnį, 
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todėl nuoroda į Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvą nebūtina.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 
I priedo 3 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Prie krovinio būtina pridėti dokumentus pagal 1 ir 3 punktą, kad būtų galima patikrinti, ar 
vežama naudota įranga, kuri gali būti toliau naudojama, ar įrangos atliekos.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 
I priedo 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Siekiama patikslinti, kad įrodinėjimo prievolę turi objekto turėtojas. 3 ir 4 sakiniai nėra 
reglamentuojantys. Reglamentuojančios yra Atliekų vežimo reglamento 24 ir 25 straipsnių 
nuostatos, į jas ir pateikiama nuoroda. Be to, I priede nustatoma, kad įrodinėjimo prievolę 
turi objekto turėtojas. To neturėtų būti abejojama 4 sakinyje.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Faktas, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekos yra viena iš sparčiausiai didėjančių atliekų 
srauto dalių, mums kelia įvairių iššūkių. Viena vertus, reikia atkreipti dėmesį į poveikį 
aplinkai ir sveikatai, daromą tada, jei ši įranga apdorojama arba šalinama netinkamai, kita 
vertus, prarandamos žaliavos yra kita svarbi problema. Veiksmingas ir naujoviškas energijos, 
medžiagų ir išteklių naudojimas yra globalios ekonomikos pagrindas. Todėl didinamas 
panaudotų medžiagų surinkimas ir tinkamas apdorojimas laikantis direktyvos yra didelis 
iššūkis.

Komisijos atlikto poveikio vertinimo duomenimis1, dabar surenkama beveik 85 % elektros ir 
elektroninės įrangos atliekų. Lyginant surinktos panaudotos įrangos kiekį su į rinką 
išleidžiamos įrangos kiekiu, tampa aišku, kad surenkama 65 % parduodamos įrangos kiekio. 
Tačiau valstybės įstaigoms nepateikiama ataskaitų apie šio įrangos atliekų kiekio tvarkymą, 
tinkamai apdorojama nedidelė dalis: tik 33 % elektros ir elektroninės įrangos atliekų oficialiai 
aprašoma ataskaitose, surenkama ir apdorojama laikantis direktyvos reikalavimų. Perdirbamų 
atliekų kiekio padidinimas tampa iššūkiu.

Siekiant, kad elektros ir elektronikos įrangos atliekos būtų šalinamos tinkamai, mano 
nuomone, reikia pradėti veikti keliais aspektais.

Neteisėtas atliekų vežimas

Kovojant su neteisėtu atliekų vežimu esminį pagrindą sudaro valstybės narės. Jos privalo 
pasirūpinti direktyvos perkėlimu į nacionalinę teisę, direktyvos įgyvendinimu ir kontrole, kaip 
laikomasi direktyvos. Iki šiol įrangos atliekos dideliu mastu neteisėtai vežamos ne ES 
teritorijoje. Įrangos atliekos per dažnai deklaruojamos kaip naudota, bet vis dar veikianti 
įranga, ir kaip tokia išvežama iš ES. Todėl šia direktyva reikia reglamentuoti paprastesnį 
elektros ir elektronikos įrangos atliekų ir naudotos įrangos skirstymą. Taip muitinės įstaigoms 
būtų suteiktas praktinis instrumentas, kuriuo būtų galima vykdyti veiksmingesnę kontrolę. 
Todėl taip pat svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad eksportuotojas privalo pateikti įrodymą, jog jo 
vežama įranga nėra elektros ir elektronikos įrangos atliekos. Valstybės narės savo uostuose ir 
pasieniuose privalo vykdyti daugiau kontrolės. Turint omenyje faktą, kad dabartiniai neteisėto 
transporto mastai yra dideli, valstybės narės privalo vykdyti joms aiškiai tenkančią 
atsakomybę įgyvendinant direktyvas.

Atliekų surinkimo lygis

Kitas svarbus svertas tinkamam atliekų apdorojimui pagal direktyvą užtikrinti ir neteisėtam 
eksportui sumažinti yra atliekų surinkimo lygis. Dėl didelės atskirai surenkamų įrangos 
atliekų dalies atliekų srautus galima išlaikyti Europos Sąjungoje ir taip užtikrinti atliekų 
apdorojimą arba paruošimą perdirbti. Todėl labai svarbu turėti ambicingą tikslą padidinti 
atliekų surinkimą.

Iki šiol galiojantį tikslą – 4 kg vienam gyventojui per metus – pasiekė kai kurios valstybės 
narės, keletas šalių netgi smarkiai viršijo nustatytą kiekį. Tačiau kitos valstybės 2005 ir 

                                               
1 Poveikio vertinimas COM (2008)810.
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2006 m. labai smarkiai atsiliko nuo šio tikslo. Valstybės narės turi vienareikšmiškai bet kokiu 
būdu stengtis pasiekti didelį atliekų surinkimo lygį. Komisija turi stebėti, kaip laikomasi šių 
atliekų surinkimo tikslų. Iki šiol galiojantis 4 kg vienam gyventojui per metus tikslas 
neatitinka kai kuriose valstybėse narėse susiklosčiusios skirtingos padėties – viena valstybė 
narė jau 2006 m. daugiau nei tris kartus viršijo šį tikslą. Tačiau kitos valstybės narės, kurios į 
rinką išleidžia labai mažą elektros ir elektronikos įrangos kiekį ir kurių rinkos dar 
nepasisotinusios šia įranga, seno atliekų surinkimo tikslo pasiekti negali. Todėl prasmingiau, 
jei tikslas priklauso nuo į rinką išleistos įrangos kiekio per tam tikrą laiką ir yra išreiškiamas 
procentais. Toks tikslas atitiktų atskirų valstybių padėtį.

Be to, būtų tikslinga išsikelti tarpinį tikslą, tačiau procentais išreikštas tikslas įsigaliotų tik 
nuo 2016 m. Tarpinis tikslas taip pat leistų palaipsniui pereiti prie nuo 2016 m. įsigaliosiančių 
taisyklių – naujai nustatomo tikslo. Mano nuomone, ambicingas įrangos atliekų surinkimo 
tikslas yra labai svarbus, nes padeda valstybėms narėms susitvarkyti su dideliu atliekų kiekiu, 
kuris iki šiol cirkuliuoja ne įrangos atliekų tvarkymo sistemoje, įteisintoje Direktyva 
2002/96/EB. Šiuo atveju valstybėms narėms suteikiama daugiau galimybių: nuo elektros ir 
elektronikos įrangą surinkti teisę turinčių subjektų apribojimo, surinkimo vietų skaičiaus 
padidinimo iki gamintojų įpareigojimų sukurti vartotojų skatinimo sistemą, skatinančią 
vartotojus atiduoti perdirbti elektros ir elektronikos įrangos atliekas. Nacionalinių atliekų 
rinkos struktūra yra labai skirtinga, todėl šia direktyva negalima kištis į nacionalines 
struktūras. Pradėti reikėtų nuo aiškaus reglamentavimo direktyvoje, kad visi elektros ir 
elektronikos įrangos atliekas renkantys rinkos dalyviai duomenis apie surinktas atliekas 
ataskaitų forma galėtų nemokamai priduoti valstybei narei. Taip būtų geriau užtikrinama 
atliekų srauto kontrolė. Ataskaitinio laikotarpio pailginimo trejais metais tikslas – sureguliuoti 
rinkos svyravimus ir atsižvelgti į nepasotintas rinkas. Be to, dėl aplinkos apsaugos aspektų 
reikėtų surinkti daugiau atskirai renkamų šaldymo prietaisų ir gyvsidabrio turinčių lempų ir, 
jei reikės, Komisija galėtų pasiūlyti savo atliekų surinkimo skaičius. Ateityje daugiau dėmesio 
turėtų būti skiriama aplinkos poveikio atžvilgiu svarbiausiems produktams, pvz., dujošvyčių 
lempų komponentams ir chlorfluorangliavandenilio (CFC) turintiems prietaisams, kurių 
surenkamo kiekio iki šiol iš bendro kiekio išskirti buvo negalima.

Tačiau taip pat svarbu, kad pramonės subjektų veikla būtų atsakinga ne tik siekiant aplinkos 
apsaugos tikslų; šie tikslai turėtų tapti svarbiausiu pramonės siekiu. Surinkdamos elektros ir 
elektronikos įrangos atliekas pramonės įmonės gauna vertingų antrinių žaliavų. Šiuo metu 
vertingų medžiagų turintys prietaisai gamintojams dažnai negrįžta. Siekiant suaktyvinti 
elektros ir elektronikos įrangos atliekų atidavimą, šis faktas gamintojus turėtų paskatinti kurti 
vartotojų skatinimo sistemas. Gamintojų atsakomybei pažadinti reikia naujovių, taip dėl šios 
atsakomybės pamažu būtų galima užtikrinti konkurencingumą.

Atsakomybė dėl surinkimo tikslo

Faktas, kad atsakomybė dėl tikslo įgyvendinimo tenka valstybėms narėms, o ne gamintojams, 
nesusilpnina gamintojų atsakomybės, netgi atvirkščiai. Negalima tikėtis, kad bus pasiektas 
įrangos atliekų surinkimo tikslas, jei teisinė atsakomybė už šį tikslą tenka tik gamintojams. 
Savaime suprantama, kad didelė atsakomybės dalis už surinkimo tikslo pasiekimą tenka 
gamintojams, kaip už savo produkciją atsakomybę privalantiems prisiimti subjektams. Tačiau 
vieni gamintojai šių tikslų pasiekti negali. Juk ne visas surenkamų įrangos atliekų kiekis 
pristatomas į gamintojo finansuojamas surinkimo sistemas. Kai produktas virsta atliekomis, 
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gamintojai nebėra to produkto savininkai. Gamintojai neturi jokių kitų galimybių, kaip tik 
surinkimo skatinimo sistemas, kad galėtų įpareigoti rinkos dalyvius (pvz., prekiautojus 
elektros ir elektronikos įrangos atliekomis) atiduoti įrangos atliekas. Jei gamintojams būtų 
užkrauta teisinė atsakomybė už surenkamų atliekų kiekio tikslo pasiekimą, jiems taip pat 
reikėtų perleisti ir atsakomybę už surinkimą. Tačiau ES neturi atitinkamos kompetencijos 
įsikišti į atskirų valstybių narių atliekų tvarkymo reikalus. Esamos sėkmingai 
funkcionuojančios infrastruktūros turi ir toliau vykdyti atliekų surinkimą. Be to, yra neaišku, 
kaip teisiškai įgyvendinti kolektyvinį nacionalinį tikslą atskirų gamintojų atžvilgiu. Todėl 
valstybės narės turi įgyvendinti ambicingus tikslus pasitelkdamos visas galimas priemones. 
Kad tai yra įmanoma, įrodo faktas, kad kai kurios valstybės šiuos tikslus jau įvykdė.

Vartotojų atsakomybė

Taip pat ir vartotojai turi prisiimti didelę tinkamo įrangos atliekų tvarkymo atsakomybės dalį. 
Per daug prietaisų pamirštami arba nenaudojami guli stalčiuose, arba pažeidžiant taisykles 
išmetami į šiukšliadėžes. Gamintojų sukurtos skatinimo sistemos šiuo atveju gali labai 
paskatinti vartotojus savo prietaisus atiduoti tinkamai apdoroti. Tačiau vartotojai ir patys, 
niekieno neskatinami, turi atiduoti prietaisus į surinkimo vietas arba grąžinti juos 
platintojams. Vartotojai privalo turėti tam tikras pareigas. Todėl taip pat negalima leisti, kad 
būtų finansuojamos sistemos, pagal kurias įrangos atliekos pasiimamos iš namų. Jei tokios 
sistemos būtų finansuojamos, būtų trukdoma vykdyti įrangos atliekų surinkimą pagal 
pasiteisinusias, pvz., savivaldybių sukurtas sistemas. Todėl gali būti, kad oficialioje surinkimo 
sistemoje cirkuliuoja mažiau įrangos atliekų. 

Registracija

Pirmieji metai po direktyvos įsigaliojimo parodė, kad valstybėse narėse skirtingai taikant 
direktyvą iš dalies iškilo didelių biurokratinių kliūčių ir todėl susidarė nemažai išlaidų. Dėl 
išlaidų ir biurokratinių kliūčių didele dalimi užkertamas kelias veikti laisvai bendrajai vidaus 
rinkai. Komisijos atlikto poveikio vertinimo duomenimis1, per metus registracijos atlikimo 
srityje galima sutaupyti 66 mln. EUR. Ypač sutaupyti galima suvienodinus skirtingas 
valstybėse narėse taikomas registracijos sąlygas. Valstybėse narėse ataskaitų teikimas taip pat 
reglamentuojamas labai skirtingai. Todėl reikia džiaugtis Komisijos pasiūlymu, 
palengvinančiu duomenų keitimosi sąveiką tarp valstybių narių. Reikia ir toliau, leidžiant 
internetu vykdyti registraciją, skatinti tokį keitimąsi duomenimis. Sujungiant registrus taip pat 
užkertamas kelias pakartotiniam mokesčių rinkimui ir dėl to gamintojų patiriamai naštai. Toks 
registracijos ir ataskaitų teikimo sistemų derinimas iš esmės sumažins administracines išlaidas 
ir padės vienodžiau taikyti direktyvą. Svarbu suderinti teisinį pagrindą, pagal kurį valstybėse 
narėse renkami duomenys, nes palyginti nacionalinius duomenis šiandien galima tik 
nepakankamai. Pavyzdžiui, įrangos atliekų svoris valstybėse narėse apskaičiuojamas 
skirtingai. Reikia panaikinti vidaus rinkai neigiamą poveikį darantį reikalavimą, kad, 
norėdamas tam tikros valstybės narės rinkai tiekti produktą, gamintojas privalo toje valstybėje 
narėje turėti filialą. Užtektų, jei toje valstybėje narėje gamintojas turėtų įgaliotą atstovą, kuris 
galėtų perimti gamintojo įsipareigojimus. Valstybės narės įstaigos ir toliau užtikrintų 
įsipareigojimų, kurie pagal direktyvą tenka gamintojams, vykdymą, našta sumažėtų ypač 
MVĮ.

                                               
1 Poveikio vertinimas COM (2008)810.
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Elektros ir elektroninės įrangos kategorijos

Kitas supaprastinimo žingsnis yra vietoj iki šiol buvusių dešimt įrangos atliekų kategorijų 
įvesti daugiausiai penkias kategorijas. Toks žingsnis atitiktų jau dabar vykdomą praktiką ir 
padėtų išvengti nereikalingų administracinių išteklių. Kadangi tam tikroms kategorijoms 
taikomos tos pačios charakteristikos ir sprendžiama pagal jų ekologinę reikšmę, kategorijas 
reikia apibrėžti pagal aplinkai daromą poveikį. Taikymo sričiai kategorijos nėra svarbios, jos 
svarbios utilizavimo, perdirbimo ir paruošimo perdirbti kvotoms.

Taikymo sritis

Patirtis įgyvendinant direktyvą parodė, kad jos taikymo sritį skirtingos valstybės narės aiškina 
ir taiko labai skirtingai. Todėl siekiant nustatyti, ar prietaisas turi atitikti direktyvos 
reikalavimus, nereikėtų spręsti pagal skirstymo į kategorijas kriterijus. Iš esmės visoms 
elektros ir elektronikos įrangos atliekoms reikėtų taikyti direktyvos taikymo sritį. Tai atitiktų 
esminį direktyvos persvarstymo tikslą – sukurti teisinį aiškumą. Teisės aktų leidėjas turėtų 
direktyvoje pats nustatyti išimtis, kada taikymo sritis negaliotų. Tačiau nereikėtų pateikti 
baigtinio produktų sąrašo, nes elektros ir elektronikos sektorius yra labai greitai besikeičianti 
rinka. Todėl direktyvą reikėtų persvarstyti nuolat, nes kitaip ji niekuomet neatitiktų naujausios 
situacijos.

Dvigubos paskirties elektros ir elektronikos įranga

Taip pat reikėtų pateikti paaiškinimą dėl dvigubos paskirties elektros ir elektronikos įrangos. 
Asmeniniais ir darbo tikslais naudojama įranga šiuo metu kelia sunkumų apibrėžiant ją kaip 
privačių namų ūkių (angl. business-to-consumer) ar kitų vartotojų, išskyrus privačius namų 
ūkius (angl. business-to-business), įrangą. Daugelio atveju negalima prognozuoti, ar įrangą 
naudos vartotojas, ar verslo subjektas. Tačiau privačių namų ūkių įrangos atliekų surinkimas 
dažniausiai reikalauja daug išlaidų. Taip kyla pavojus, kad ši įranga bus deklaruojama ne kaip 
namų ūkių įranga, todėl atsiranda grėsmė namų ūkių įrangos finansavimui. Todėl teisės aktų 
leidėjas turi pasirūpinti paprastu ir aiškiu reglamentavimu.

Surinkimo, apdorojimo ir perdirbimo standartai

Šiandien egzistuoja dideli įrangos atliekų surinkimo, apdorojimo ir perdirbimo kokybės 
skirtumai. Siekiant aplinkos apsaugos tikslų reikia neatidėliojant imtis veiksmų. Netinkamas 
surinkimas, apdorojimas ir perdirbimas aplinkai turi sunkių padarinių. Be to, kokybės 
skirtumai apsunkina konkurenciją. Tokių padarinių galima išvengti parengus surinkimo, 
apdorojimo ir perdirbimo standartus. Taip pat paaiškėjo, kad atskiros valstybės narės dar 
neturi pakankamai tinkamų perdirbimo įrenginių, taip iš dalies trukdoma laisvai kolektyvinių 
surinkimo sistemų konkurencijai.

Faktinės sąnaudos

Gamintojas į produkto kainą turi įskaičiuoti sąnaudas, susidarančias surenkant ir apdorojant 
produktą. Todėl gamintojas turėtų būti suinteresuotas sumažinti šias sąnaudas. Šalyse, kurios 
patiria papildomai išlaidų, dažnai renkami bendri pagal produkto specifiką neišskirti 
mokesčiai nesuteikia vartotojui informacijos apie faktines perdirbimo ir apdorojimo sąnaudas. 
Bendros išlaidos neatspindi nei faktinių sąnaudų, susidarančių baigus naudoti produktą, nei 
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produkto aplinkai keliamos taršos. Be to, faktinėse sąnaudose neatsižvelgiama į įrangą, kuri 
baigta naudoti išlieka vertinga. Todėl paaiškėjo, kad, siekiant vartotoją informuoti apie 
produkto perdirbamumą, instrumentas yra neveiksmingas.

Pasiūlytų pakeitimų tikslas yra padėti įgyvendinti didesnes atskirai surenkamų įrangos atliekų 
kvotas, sumažinti įrangos atliekų, prarandamų tvarkymo sistemoje, įteisintoje Direktyva 
2002/96/EB, kiekį, ir užkirsti kelią neteisėtam įrangos atliekų vežimui. Taip pat siekiama 
aukšto elektros ir elektronikos įrangos atliekų apdorojimo lygio, sumažinti dabartinius 
nacionalinius biurokratinius reikalavimus ir taip pašalinti kliūtis vidaus rinkai.


