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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o odpadni električni in 
elektronski opremi (OEEO)
(KOM(2008)0810 – C7-0472/2008 – 2008/0028(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0810),

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 175(1) Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C7-0472/2008),

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z naslovom
"Posledice začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe za še nedokončane medinstitucionalne 
postopke odločanja" (KOM(2009)0665),

– ob upoštevanju člena 294(3) in prvega odstavka člena192 Pogodbe o delovanju EU,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora,

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij

– ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 
(A7-0000/2010),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe 1

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Ta direktiva bi morala urejati vso 
električno in elektronsko opremo, ki jo 
uporabljajo potrošniki, in električno ter 
elektronsko opremo, namenjeno za 

(10) Ta direktiva bi morala urejati vso 
električno in elektronsko opremo, ki jo 
uporabljajo potrošniki, in električno ter 
elektronsko opremo, namenjeno za 
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profesionalno uporabo. Ta direktiva bi se 
morala uporabljati brez poseganja v 
zakonodajo Skupnosti o zahtevah glede 
varnosti in zdravja, ki varuje vse 
udeležence v stiku z OEEO, kot tudi 
posebno zakonodajo Skupnosti glede 
ravnanja z odpadki, zlasti Direktivo 
2006/66/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 6. septembra 2006 o baterijah 
in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in 
akumulatorjih, ter zakonodajo Skupnosti s 
področja načrtovanja proizvodov, zlasti 
Direktivo 2005/32/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira 
za določanje zahtev za okoljsko primerno 
zasnovo izdelkov, ki rabijo energijo, in o 
spremembi Direktive Sveta 92/42/EGS ter 
direktiv 96/57/ES in 2000/55/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta. 

profesionalno uporabo. Ta direktiva bi se 
morala uporabljati brez poseganja v 
zakonodajo Skupnosti o zahtevah glede 
varnosti in zdravja, ki varuje vse 
udeležence v stiku z OEEO, kot tudi 
posebno zakonodajo Skupnosti glede 
ravnanja z odpadki, zlasti Direktivo 
2006/66/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 6. septembra 2006 o baterijah
in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in 
akumulatorjih, ter zakonodajo Skupnosti s 
področja načrtovanja proizvodov, zlasti 
Direktivo 2005/32/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira 
za določanje zahtev za okoljsko primerno 
zasnovo izdelkov, ki rabijo energijo, in o 
spremembi Direktive Sveta 92/42/EGS ter 
direktiv 96/57/ES in 2000/55/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta. Iz 
področja uporabe se morajo izvzeti med 
drugim velike nepremične industrijske 
naprave, ker so fiksne in trajno delujejo 
na enem mestu ter jih sestavijo in 
razstavijo strokovnjaki, tako da gre za 
urejen tok odpadkov. Poleg tega morajo 
biti izvzeti fotonapetostni moduli, ki jih 
prav tako sestavijo in razstavijo 
strokovnjaki ter znatno prispevajo k 
doseganju cilja glede obnovljive energije 
in s tem k zmanjševanju CO2. V solarni 
panogi so prostovoljno sklenili okoljski 
dogovor s ciljem, da se 85 % 
fotonapetostnih modulov reciklira. 
Komisija preveri, ali se pri tem dogovoru 
dosegajo ustrezni rezultati, in če je 
potrebno, na podlagi poročila zajame 
fotonapetostne module v področje 
uporabe direktive.

Or. de

Obrazložitev

Tako nepremične naprave kot fotonapetostni moduli so urejen tok odpadkov in pri njih ni 
nevarnosti, da se ne bi zbirali ločeno in odlagali neobdelani.
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Predlog spremembe 2

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Države članice bi morale sprejeti 
ustrezne ukrepe za zmanjšanje odstranitve 
OEEO kot nesortirani komunalni odpadek 
in za doseganje visoke stopnje ločenega 
zbiranja OEEO, da bi dosegle izbrano 
raven varstva in usklajene cilje Skupnosti 
glede okolja. Da bi se zagotovila 
vzpostavitev učinkovitejših sistemov 
zbiranja, bi se moralo od držav članic 
zahtevati, da dosežejo visoko stopnjo 
zbiranja OEEO, zlasti opreme za hlajenje 
in zamrzovanje, ki vsebuje snovi, ki 
tanjšajo ozonski plašč, in fluorirane 
toplogredne pline, zaradi njihovega 
močnega vpliva na okolje ter ob 
upoštevanju obveznosti iz Uredbe (ES) št. 
2037/2000 in Uredbe (ES) št. 842/2006. 
Podatki iz ocene učinkov kažejo, da se 
danes že ločeno zbira 65 % električne in 
elektronske opreme, ki se daje na trg, 
vendar se več kot polovica tega ne obdela 
ustrezno oziroma se nezakonito izvaža. To 
povzroča izgubo dragocenih sekundarnih 
surovin in poslabšanje okolja. Da bi se 
temu izognili, je treba določiti ambiciozen 
cilj zbiranja.

(14) Države članice bi morale sprejeti 
ustrezne ukrepe za zmanjšanje odstranitve 
OEEO kot nesortirani komunalni odpadek 
in za doseganje visoke stopnje ločenega 
zbiranja OEEO, da bi dosegle izbrano 
raven varstva in usklajene cilje Skupnosti 
glede okolja. Da bi se zagotovila 
vzpostavitev učinkovitejših sistemov 
zbiranja, bi se moralo od držav članic 
zahtevati, da dosežejo visoko stopnjo 
zbiranja OEEO, zlasti opreme za hlajenje 
in zamrzovanje, ki vsebuje snovi, ki 
tanjšajo ozonski plašč, in fluorirane 
toplogredne pline, zaradi njihovega 
močnega vpliva na okolje ter ob 
upoštevanju obveznosti iz Uredbe (ES) št. 
2037/2000 in Uredbe (ES) št. 842/2006. 
Podatki iz ocene učinkov kažejo, da se 
danes že ločeno zbira 65 % električne in 
elektronske opreme, ki se daje na trg, 
vendar se več kot polovica tega ne obdela 
ustrezno oziroma se nezakonito izvaža. To 
povzroča izgubo dragocenih sekundarnih 
surovin in poslabšanje okolja. Da bi se 
temu izognili, je treba določiti ambiciozen 
cilj zbiranja. Poleg tega je bistveno, da 
države članice zagotogijo nadzor in 
učinkovito izvajanje direktive, zlasti, kar 
zadeva nadzor nad rabljeno EEO, ki se 
izvaža iz EU.

Or. de

Obrazložitev

Z nezakonitimi pošiljkami opreme se lahko spoprimemo samo z učinkovitim nadzorom držav 
članic, ki imajo na tem področju izključno pristojnost. 
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Predlog spremembe 3

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Uporabniki električne in elektronske 
opreme iz zasebnih gospodinjstev bi morali 
imeti vsaj brezplačno možnost vračanja 
OEEO. Proizvajalci bi morali financirati 
vsaj zbiranje iz zbirališč ter obdelavo, 
predelavo in odstranitev OEEO. Države 
članice bi morale spodbujati proizvajalce, 
da prevzamejo popolno lastništvo nad 
zbiranjem OEEO, zlasti s financiranjem 
zbiranja OEEO v celotni verigi odpadkov, 
vključno z zasebnimi gospodinjstvi, da bi 
se izognili neoptimalni obdelavi in 
nezakonitemu izvozu ločeno zbrane 
OEEO, ustvarili enake pogoje z 
uskladitvijo financiranja proizvajalcev po 
vsej EU ter prenesli plačevanje za zbiranje 
teh odpadkov s splošnih davkoplačevalcev 
na potrošnike EEO v skladu z načelom 
„onesnaževalec plača“. Za povečanje 
učinka odgovornosti proizvajalcev bi naj 
bil vsak proizvajalec odgovoren za 
financiranje ravnanja z odpadki svojih 
lastnih proizvodov. Proizvajalec bi lahko 
izbral, da izpolni to obveznost posamezno 
ali se priključi k skupnemu programu. 
Vsak proizvajalec bi moral, ko da proizvod 
v promet, zagotoviti finančno garancijo, da 
bi preprečil stroške za ravnanje z OEEO, ki 
izhajajo iz proizvodov, ki jih ni mogoče 
identificirati, in bi padli na družbo ali na 
preostale proizvajalce. Odgovornost za 
financiranje ravnanja s historičnimi 
odpadki bi se morala deliti z vsemi 
obstoječimi proizvajalci v kolektivnih 
finančnih programih, v katere vsi 
proizvajalci na trgu, ko se pojavijo stroški, 
prispevajo sorazmerno. Kolektivni finančni 
programi ne bi smeli izključevati 
proizvajalcev, uvoznikov in novincev na 
trgu, ki zavzemajo tržno nišo ali 
proizvajajo majhno količino.

(19) Uporabniki električne in elektronske 
opreme iz zasebnih gospodinjstev bi morali 
imeti vsaj brezplačno možnost vračanja 
OEEO. Proizvajalci bi morali zato
financirati zbiranje iz zbirališč ter 
obdelavo, predelavo in odstranitev OEEO.
Države članice bi morale spodbujati vse 
zainteresirane strani na področju 
ravnanja z OEEO, naj prispevajo k 
uresničevanju cilja direktive, da bi se 
izognili neoptimalni obdelavi in 
nezakonitemu izvozu ločeno zbrane 
OEEO. Da bi prenesli plačevanje za 
zbiranje teh odpadkov s splošnih 
davkoplačevalcev na potrošnike EEO v 
skladu z načelom „onesnaževalec plača“, 
bi morale države članice spodbujati 
proizvajalce, naj obdelajo vso OEEO.
Potrošniki so odgovorni za zagotovitev, da 
EEO po končanem življenjskem ciklu 
pride na zbirališča, tako da bo mogoča 
njihova pravilna obdelava. Za povečanje 
učinka odgovornosti proizvajalcev bi naj 
bil vsak proizvajalec odgovoren za 
financiranje ravnanja z odpadki svojih 
lastnih proizvodov. Proizvajalec bi lahko 
izbral, da izpolni to obveznost posamezno 
ali se priključi k skupnemu programu. 
Vsak proizvajalec bi moral, ko da proizvod 
v promet, zagotoviti finančno garancijo, da 
bi preprečil stroške za ravnanje z OEEO, ki 
izhajajo iz proizvodov, ki jih ni mogoče 
identificirati, in bi padli na družbo ali na 
preostale proizvajalce. Odgovornost za 
financiranje ravnanja s historičnimi 
odpadki bi se morala deliti z vsemi 
obstoječimi proizvajalci v kolektivnih 
finančnih programih, v katere vsi 
proizvajalci na trgu, ko se pojavijo stroški, 
prispevajo sorazmerno. Kolektivni finančni 
programi ne bi smeli izključevati 
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proizvajalcev, uvoznikov in novincev na 
trgu, ki zavzemajo tržno nišo ali 
proizvajajo majhno količino.

Or. de

Obrazložitev

Zbiranje OEEO bi morala prevzeti obstoječa in preskušena infrastruktura. Financiranje 
odvoza od hišnih vrat ne vpliva na obliko opreme in nima drugih okoljskih prednosti, 
drugačna porazdelitev bremena pa ne zagotavlja večje stopnje zbiranja. Pozornost je treba 
posvetiti tudi odgovornosti potrošnikov za udeležbo v urejenem odstranjevanju odpadne 
opreme.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Proizvajalci bi morali imeti možnost, 
da ob prodaji novih izdelkov kupce 
prostovoljno informirajo o stroških 
zbiranja, obdelave in odstranitve OEEO 
na okolju prijazen način. To je v skladu s 
sporočilom Komisije o trajnostni 
proizvodnji in porabi ter akcijskim 
načrtom o trajnostni industrijski politiki, 
zlasti glede razumnejše porabe in zelenih 
javnih naročil.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Stroške, ki nastanejo zaradi zbiranja in obdelave, bi morali zajeti v ceni proizvodov, saj bi s 
tem spodbudili zniževanje teh stroškov. Pavšalni stroški ne odražajo niti dejanskih stroškov 
na koncu uporabnega cikla proizvoda niti njegovega okoljskega vpliva. tako da potrošnik ne 
dobi nikakršne informacije o možnosti recikliranja in dejanskih stroških obdelave.
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Predlog spremembe 5

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26 a) Da se odpravijo sedanje ovire za 
delovanje notranjega trga, je treba 
zmanjšati upravno breme, in sicer s 
poenotenjem registracije in poročanja ter 
preprečitvijo večkratnega plačevanja 
pristojbin za večkratno registracijo v 
posameznih državah članicah. Še posebej 
se od podjetja ne sme več zahtevati 
pravnega sedeža v državi članici kot pogoj 
za to, da bi lahko dajalo EEO na njen trg, 
pač pa mora zadostovati imenovanje 
lokalnega pravnega zastopnika. 

Or. de

Obrazložitev
Izkušnje z direktivo o OEEO so pokazale, da so različne zahteve glede registracije in 
poročanja v 27 državah članicah povzročile preveliko birokracijo in nepričakovane stroške. 
Ocena učinka predvideva, da bi lahko letno preprečili za 66 milijonov EUR birokratskih 
stroškov. Za boljše delovanje notranjega trga je torej treba nadaljevati usklajevanje 
registracije in poročanja pa tudi medobratovalnosti nacionalnih registrov.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Ta direktiva se uporablja za električno 
in elektronsko opremo, ki se razvršča v 
kategorije iz Priloge I k Direktivi 
20xx/xx/ES (RoHS).

(1) Ta direktiva se uporablja za vso
električno in elektronsko opremo.

Or. de

Obrazložitev

Namen direktiv RoHS in OEEO je različen, zato je treba ločiti tudi področje uporabe. 
„Odprto“ področje uporabe omogoča večjo pravno varnost, kar je glavni namen revizije 
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direktive, tako da bo načeloma zajela vso EEO. Zavezujoč seznam proizvodov, razdeljen v 
kategorije, bi bilo treba nenehno posodabljati, da bi lahko sledili tehničnemu napredku na 
trgu tovrstne opreme.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – odstavek 3 – točka (e a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) velike nepremične industrijske 
naprave;

Or. de

Obrazložitev

Namen direktive je predvsem zagotoviti ustrezno zbiranje in odlaganje OEEO. Velike 
nepremične industrijske naprave sestavljajo in razstavljajo strokovnjaki, tako da je tok 
odpadkov urejen.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – odstavek 3 – točka (e b) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(eb) fotonapetostni moduli.

Or. de

Obrazložitev

Cilj direktive je okolju prijazna obdelava in recikliranje odpadkov, kar je zagotovljeno s tem, 
da fotonapetostne module sestavljajo in razstavljajo strokovnjaki. tako da gre za urejen tok 
odpadkov. Poleg tega je večina proizvajalcev teh modulov pripravila prostovoljni dogovor o 
vračanju in recikliranju, ki so ga podpisali spomladi 2007, o čemer je bila obveščena tudi 
Komisija (KOM (2002)0412). Ti moduli znatno prispevajo k doseganju cilja glede obnovljive 
energije in s tem k zmanjševanju CO2.
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Predlog spremembe 9

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija najkasneje do 31. decembra 
2014 predloži Evropskemu parlamentu in 
Svetu poročilo, v katerem preuči področje 
uporabe direktive, zlasti glede tega, ali je 
treba zajeti tudi fotonapetostne module. 
Na podlagi tega poročila po potrebi vloži 
predlog.

Or. de

Obrazložitev

Področje uporabe je treba razširiti, tako da bo direktiva zajela vso EEO. Poleg tega je treba 
preveriti, ali prostovoljni dogovor o ciklu fotonapetostnih modulov, po katerem naj bi 85 % 
teh proizvodov reciklirali, dejansko deluje.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) OEEO se razvršča med odpadke iz 
zasebnih gospodinjstev ali odpadke od 
uporabnikov, ki niso zasebna 
gospodinjstva. Določiti je treba 
razvrščanje posameznih vrst OEEO v ti 
dve kategoriji. Ta ukrep, namenjen 
spreminjanju nebistvenih določb te 
direktive z njenim dopolnjevanjem, se 
sprejme v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 18(3). To 
razvrščanje med drugim temelji na oceni 
deleža opreme, ki je bila prodana 
zasebnim gospodinjstvom ali podjetjem.

črtano

Or. de
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Obrazložitev

Proizvajalci ne morejo vnaprej vedeti, ali se bo naprava z dvojno možnostjo uporabe 
(zasebno ali poslovno) uporabljala kot oprema potrošnika ali podjetja. Zbiranje odpadne 
opreme iz gospodinjstev je navadno dražje. Obstaja torej nevarnost, da bi tovrstno opremo 
označili za negospodinjsko, s tem pa ogrozili financiranje za opremo iz gospodinjstev. Zato je 
treba že v direktivi zapisati določbo in opredelitev (gl. člen 3(l)).

Predlog spremembe 11

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) „električna in elektronska oprema“ ali 
„EEO“ pomeni opremo, ki je za svoje 
pravilno delovanje odvisna od električnega 
toka ali elektromagnetnih polj, in opremo 
za proizvodnjo, prenos in merjenje toka in 
polj, ki se uvršča v kategorije, določene v 
Prilogi I k Direktivi 20xx/xx/ES (RoHS), 
in je oblikovana za uporabo za napetostni 
razred, ki ne presega 1 000 voltov za 
izmenični tok in 1 500 voltov za enosmerni 
tok;

(a) „električna in elektronska oprema“ ali 
„EEO“ pomeni opremo, ki je za svoje 
pravilno delovanje odvisna od električnega 
toka ali elektromagnetnih polj, in opremo 
za proizvodnjo, prenos in merjenje toka in 
polj ter ki je oblikovana za uporabo za 
napetostni razred, ki ne presega 1 000 
voltov za izmenični tok in 1 500 voltov za 
enosmerni tok;

Or. de

Obrazložitev

Ker načeloma vsa EEO spada v področje uporabe direktive, sklicevanje na prilogo direktive 
20xx/xx/EG (direktiva RoHS) ni več potrebno.

Predlog spremembe 12

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka (l)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(l) „OEEO iz zasebnih gospodinjstev“ 
pomeni OEEO, ki prihaja iz zasebnih 
gospodinjstev in iz komercialnih, 
industrijskih, institucionalnih ter drugih 
virov in je zaradi svoje narave in količine 

(l) „OEEO iz zasebnih gospodinjstev“ 
pomeni OEEO, ki prihaja iz zasebnih 
gospodinjstev, iz komercialnih, 
industrijskih, institucionalnih ter drugih 
virov in je zaradi svoje narave in količine 
podobna zasebnim gospodinjstvom, ter 
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podobna zasebnim gospodinjstvom; OEEO, ki se lahko uporablja kot EEO 
tako v zasebnih gospodinjstvih kot 
drugod;

Or. de

Obrazložitev

Proizvajalci ne morejo vnaprej vedeti, ali se bo naprava z dvojno možnostjo uporabe 
(zasebno ali poslovno) uporabljala kot oprema potrošnika ali podjetja. Zbiranje odpadne 
opreme iz gospodinjstev je navadno dražje. Obstaja torej nevarnost, da bi tovrstno opremo 
označili za negospodinjsko, s tem pa ogrozili financiranje za opremo iz gospodinjstev.

Predlog spremembe 13

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka (s a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(sa) „velika nepremična industrijska 
naprava“ pomeni veliko in posebno 
kombinacijo različnih naprav in 
morebitne druge opreme za industrijske 
namene, ki so med seboj povezane in 
sestavljene ter namenjene trajni uporabi 
na poprej določenem mestu;

Or. de

Obrazložitev

Opredelitev je potrebna, ker so tovrstne naprave izvzete iz področja uporabe, in v skladu s 
poimenovanjem „nepremične naprave“ v Direktivi 2004/108/ES. Velike nepremične 
industrijske naprave sestavljajo in razstavljajo strokovnjaki, tako da gre za urejen tok 
odpadkov.

Predlog spremembe 14

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka (s b) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(sb) „Fotonapetostni moduli“ pomeni 
module, ki so predvideni za vstavitev v 
sistem, namenjen za trajno uporabo na 
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poprej določenem mestu za proizvodnjo 
električnega toka ter oblikovani, 
sestavljeni in vgrajeni za javne, poslovne 
in zasebne namene.

Or. de

Obrazložitev

Fotonapetostni moduli so fiksni in dlje časa delujejo na enem mestu, sestavijo in razstavijo pa 
jih strokovnjaki, tako da gre za urejen tok odpadkov. Prostovoljni dogovor o vračanju in 
recikliranju, ki ga je podpisala večina proizvajalcev, bi moral zagotoviti okolju prijazno 
obdelavo. Ti moduli znatno prispevajo k doseganju cilja glede obnovljive energije in s tem k 
zmanjševanju CO2. Opredelitev je potrebna, ker so tovrstne naprave izvzete iz področja 
uporabe.

Predlog spremembe 15

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Države članice sprejmejo ustrezne 
ukrepe za zmanjšanje odstranitve OEEO v 
obliki nesortiranih komunalnih odpadkov 
in za doseganje visoke stopnje ločenega 
zbiranja OEEO , zlasti in prednostno za 
opremo za hlajenje in zamrzovanje, ki 
vsebuje snovi, ki tanjšajo ozonski plašč, in 
fluorirane toplogredne pline.

(1) Države članice sprejmejo ustrezne 
ukrepe za zmanjšanje odstranitve OEEO v 
obliki nesortiranih komunalnih odpadkov 
in za doseganje visoke stopnje ločenega 
zbiranja OEEO, zlasti in prednostno za 
opremo za hlajenje in zamrzovanje, ki 
vsebuje snovi, ki tanjšajo ozonski plašč, in 
fluorirane toplogredne pline ter svetila, ki 
vsebujejo živo srebro.

Or. de

Obrazložitev

Svetila, ki vsebujejo živo srebro in ki jih je zaradi novih energetsko varčnih svetil na tržišču 
vse več, so zelo nevarna za okolje in zdravje in jih je treba zato v veliki meri zbirati ločeno.
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Predlog spremembe 16

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Brez poseganja v člen 5(1) države 
članice zagotovijo, da proizvajalci ali tretje 
strani, ki delujejo v njihovem imenu, 
dosežejo minimalno stopnjo zbiranja 65 %. 
Stopnja zbiranja se izračuna na podlagi 
skupne teže OEEO, ki je bila v danem letu 
zbrana v skladu s členoma 5 in 6 v 
navedeni državi članici, izražene v 
odstotku povprečne teže električne in 
elektronske opreme, ki je bila v predhodnih 
dveh letih dana na trg v navedeni državi 
članici. To stopnjo zbiranja je treba doseči 
vsako leto, prvič leta 2016.

(1) Brez poseganja v člen 5(1) države 
članice zagotovijo, da se doseže minimalna 
stopnja zbiranja 65 %. Stopnja zbiranja se 
izračuna na podlagi skupne teže OEEO, ki 
je bila v danem letu zbrana v skladu s 
členoma 5 in 6 v navedeni državi članici, 
izražene v odstotku povprečne teže 
električne in elektronske opreme, ki je bila 
v predhodnih treh letih dana na trg v 
navedeni državi članici. To stopnjo 
zbiranja je treba doseči vsako leto, prvič 
leta 2016. Države članice od leta 2013 do 
konca leta 2015 zagotovijo, da se ob 
enakem izračunavanju vsako leto doseže 
minimalna stopnja zbiranja 45 %.

Or. de

Obrazložitev

Za izpolnitev stopnje zbiranja je odgovorna država članica. Proizvajalci ne morejo 
nadzorovati zbiranja pri drugih subjektih, pa tudi skupni nacionalni cilj se ne more dosegati 
prek posameznih proizvajalcev. S prelaganjem odgovornosti dosežena stopnja zbiranja ne bo 
nič večja. Daljše referenčno obdobje omogoča izravnavo letnih nihanj in različno trajanje 
uporabe proizvodov. Potreben je vmesni cilj, saj sedanji cilj (4 kg) ni več ustrezen.

Predlog spremembe 17

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Da se ugotovi, ali je bila dosežena 
minimalna stopnja zbiranja, države 
članice zagotovijo, da se informacije o 
OEEO, ki: 
– je bila prinesena na zbirališča iz 
člena 5(2)(a), 
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– je bila prinesena distributerjem iz 
člena 5(2)(b), 
– ki jo je ločeno zbral proizvajalec ali kdo 
tretji v njegovem imenu, 
– ali je bila ločeno zbrana na druge 
načine,

Or. de

Obrazložitev

Države članice so odgovorne za doseganje stopnje zbiranja in morajo po členu 16(5) 
sporočiti količino OEEO. Zato je pomembno, da se jih obvesti o vseh ločeno zbranih 
količinah, kar bo omogočilo tudi boljše spremljanje toka odpadkov.

Predlog spremembe 18

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Evropski parlament in Svet na podlagi 
poročila Komisije, ki mu je priložen 
predlog, če je to ustrezno, najkasneje do 
31. decembra 2012 ponovno proučita 
stopnjo zbiranja in ciljni datum iz odstavka 
1, tudi z namenom določitve možnega 
ločenega cilja za zbiranje opreme za 
hlajenje in zamrzovanje.

(4) Evropski parlament in Svet na podlagi 
poročila Komisije, ki mu je priložen 
predlog, če je to ustrezno, najkasneje do 
31. decembra 2012 ponovno proučita 
stopnjo zbiranja in ciljni datum iz 
odstavka 1, tudi z namenom določitve 
možnega ločenega cilja za zbiranje opreme 
za hlajenje in zamrzovanje ter svetil, ki 
vsebujejo živo srebro.

Or. de

Obrazložitev

Svetila, ki vsebujejo živo srebro, še posebej v energetsko varčnih svetilih, so zelo nevarna za 
okolje in zdravje. Zaenkrat se v vseh državah še ne dosega visoka stopnja zbiranja, zlasti zato, 
ker imajo majhno težo. Zaradi tega in zaradi okoljskih zahtev je treba za tovrstna svetila 
določiti ločeno stopnjo zbiranja.
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Predlog spremembe 19

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Države članice zagotovijo, da se vsa 
ločeno zbrana OEEO obdela.

(1) Države članice zagotovijo, da se vsa 
ločeno zbrana OEEO obdela. Komisija 
nadalje razvija usklajene standarde za 
zbiranje, obdelavo in recikliranje OEEO, 
zlasti s pomočjo Evropskega odbora za 
standardizacijo.

Or. de

Obrazložitev

Standardi recikliranja še vedno niso razviti. Pri recikliranju prihaja do velikih razlik v 
kakovosti, zaradi tega pa tudi do različno učinkovitega gospodarjenja z viri. Različni 
standardi povzročajo tudi motnje v konkurenci, tako da je treba vzpostaviti enake pogoje.

Predlog spremembe 20

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) OEEO, izvožena iz Skupnosti v skladu 
z Uredbo (ES) št. 1013/2006 o pošiljkah 
odpadkov in Uredbo Komisije (ES) št. 
1418/2007 z dne 29. novembra 2007 glede 
izvoza nekaterih odpadkov za predelavo iz 
Priloge III ali IIIA k Uredbi (ES) št. 
1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta 
v nekatere države, za katere se Sklep 
OECD o nadzoru prehoda odpadkov preko 
meja ne uporablja, se šteje, da izpolnjuje 
obveznosti in cilje člena 11 te direktive 
samo, če izvoznik lahko dokaže, da se je 
obdelava izvedla pod pogoji, ki so 
enakovredni zahtevam iz te direktive.

(2) OEEO, izvožena iz Skupnosti v skladu 
z Uredbo (ES) št. 1013/2006 o pošiljkah 
odpadkov in Uredbo Komisije (ES) št. 
1418/2007 z dne 29. novembra 2007 glede 
izvoza nekaterih odpadkov za predelavo iz 
Priloge III ali IIIA k Uredbi (ES) št. 
1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta 
v nekatere države, za katere se Sklep 
OECD o nadzoru prehoda odpadkov preko 
meja ne uporablja, se šteje, da izpolnjuje 
obveznosti in cilje člena 11 te direktive 
samo, če izvoznik lahko pred pošiljanjem 
priskrbi trdna dokazila o tem, da se 
priprava za ponovno uporabo, recikliranje 
in obdelava izvajajo pod pogoji, ki so 
enakovredni zahtevam iz te direktive. Po 
uspešni pripravi za ponovno uporabo, po 
recikliranju ali obdelavi je treba potrditi 
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spoštovanje teh enakovrednih pogojev. 

Or. de

Obrazložitev
Obveznost dokazovanja mora zajeti pripravo za ponovno uporabo, recikliranje in obdelavo, s 
čimer se prepreči, da bi zunaj EU prišlo do obdelave po nižjih okoljskih standardih, ter 
zagotovijo enaki mednarodni konkurenčni pogoji. Izvozniki morajo pred pošiljanjem in po 
njem predložiti dokazila o enakovrednih standardih obdelave in predelave v državi prevzema. 
Naknadno preverjanje ne zadostuje, ker bi lahko bila obdelava izvedena po pogojih, ki ne bi 
ustrezali standardu EU.

Predlog spremembe 21

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izvedbeni predpisi se sprejmejo 
najkasneje do … [18 mesecev po datumu 
objave te direktive v Uradnem listu 
Evropske unije]. 

Or. de

Obrazložitev

Za sprejetje izvedbenih predpisov so potrebni zavezujoči roki, da bi vladam in gospodarstvu 
zagotovili ustrezno pravno varnost in izvrševanje.

Predlog spremembe 22

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 11 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

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

– 80 % pripravi za ponovno uporabo in 
reciklira;
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Or. de

Obrazložitev
Skrčenje desetih kategorij na pet ustreza standardni praksi in odpravlja nepotrebno 
birokracijo. Ta razdelitev je smiselna tudi z okoljskega vidika, saj so pri razvrstitvi 
upoštevane enake značilnosti sestave in vpliv na okolje. Svetilke in plinske sijalke se ne 
morejo ponovno uporabiti, zato ni smiselno določati cilja glede priprave za ponovno 
uporabo.

Predlog spremembe 23

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 11 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

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

– 70 % pripravi za ponovno uporabo in 
reciklira;

Or. de

Obrazložitev
Skrčenje desetih kategorij na pet ustreza standardni praksi in odpravlja nepotrebno 
birokracijo. Ta razdelitev je smiselna tudi z okoljskega vidika, saj so pri razvrstitvi 
upoštevane enake značilnosti sestave in vpliv na okolje. Svetilke in plinske sijalke se ne 
morejo ponovno uporabiti, zato ni smiselno določati cilja glede priprave za ponovno 
uporabo.

Predlog spremembe 24

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 11 – odstavek 1 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

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

– 55 % pripravi za ponovno uporabo in 
reciklira;

Or. de

Obrazložitev

Skrčenje desetih kategorij na pet ustreza standardni praksi in odpravlja nepotrebno 
birokracijo. Ta razdelitev je smiselna tudi z okoljskega vidika, saj so pri razvrstitvi 
upoštevane enake značilnosti sestave in vpliv na okolje. Svetilke in plinske sijalke se ne 
morejo ponovno uporabiti, zato ni smiselno določati cilja glede priprave za ponovno 
uporabo.

Predlog spremembe 25

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 11 – odstavek 1 – točka (c a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) za OEEO, ki se uvršča v kategorijo 3 
Priloge -IA:
– se 75 % predela in
– 50 % reciklira;

Or. de

Obrazložitev

Skrčenje desetih kategorij na pet ustreza standardni praksi in odpravlja nepotrebno 
birokracijo. Ta razdelitev je smiselna tudi z okoljskega vidika, saj so pri razvrstitvi 
upoštevane enake značilnosti sestave in vpliv na okolje. Svetilke in plinske sijalke se ne 
morejo ponovno uporabiti, zato ni smiselno določati cilja glede priprave za ponovno 
uporabo.

Predlog spremembe 26

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 11 – odstavek 1 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

d) za plinske sijalke se 80 % reciklira.

Or. de
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Obrazložitev

Skrčenje desetih kategorij na pet ustreza standardni praksi in odpravlja nepotrebno 
birokracijo. Ta razdelitev je smiselna tudi z okoljskega vidika, saj so pri razvrstitvi 
upoštevane enake značilnosti sestave in vpliv na okolje. Svetilke in plinske sijalke se ne 
morejo ponovno uporabiti, zato ni smiselno določati cilja glede priprave za ponovno 
uporabo.

Predlog spremembe 27

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Obrazložitev
Zbiranje OEEO bi morala prevzeti obstoječa in preskušena infrastruktura, na primer občine. 
Financiranje odvoza od hišnih vrat ne vpliva na obliko opreme in nima drugih okoljskih 
prednosti, drugačna porazdelitev bremena pa ne zagotavlja večje stopnje zbiranja. Tudi 
potrošniki so odgovorni za ustrezno odlaganje odpadne opreme.

Predlog spremembe 28

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano
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nastalih stroškov.

Or. de

Obrazložitev

Stroške, ki nastanejo zaradi zbiranja in obdelave, bi morali zajeti v ceni proizvodov, saj bi s 
tem spodbudili zniževanje teh stroškov. Pavšalni stroški ne odražajo niti dejanskih stroškov 
na koncu uporabnega cikla proizvoda niti njegovega okoljskega vpliva. tako da potrošnik ne 
dobi nikakršne informacije o možnosti recikliranja in dejanskih stroških obdelave.

Predlog spremembe 29

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 16 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Obrazložitev

Informacije bi se morale izmenjavati v elektronski obliki, da se zmanjša birokracija in stroški 
za podjetja.

Predlog spremembe 30

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 16 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Obrazložitev

Ne smejo nastajati novi finančni sistemi, pač pa se morajo izmenjevati zgolj informacije o 
denarju. Registri ne smejo samo zbirati pristojbin in pošiljati denar v druge države članice, 
marveč morajo biti medobratovalni tudi glede informacij.

Predlog spremembe 31

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 16 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsaka država članica zagotovi, da 
proizvajalec, ki na njen trg daje EEO, 
nima pa v njej sedeža, imenuje lokalnega 
pravnega zastopnika s sedežem v tej državi 
članici, ki bo odgovoren za obveznosti iz te 
direktive. 

Or. de

Obrazložitev

Zahteva, da ima vsak proizvajalec sedež v državi članici, v kateri daje na trg EEO, ovira 
notranji trg ter še posebej obremenjuje mala in srednja podjetja. Za namene izvajanja 
direktive v državi članici zadostuje, da ima zastopnika s sedežem v zadevni državi članici, ki 
prevzame njegove obveznosti iz direktive.

Predlog spremembe 32

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 16 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(3) Določita se format za registracijo in 
poročanje ter pogostost poročanja. Ta 
format vsebuje najmanj informacije o:
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– količini EEO, ki so dani v promet na 
nacionalnem trgu,
– vrsti opreme,
– znamkah,
– kategorijah,
– po potrebi pa tudi o garancijah.
Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju 
nebistvenih določb te direktive z njenim 
dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 18(3).

Or. de

Obrazložitev

Uskladitev podatkov o količini, ki se da na trg, proizvajalcu poenostavlja registracijo in 
omogoča primerjavo podatkov med državami članicami. Navedba kategorije in vrste opreme 
je potrebna za uresničitev cilja glede predelave iz člena 11, v nekaterih državah pa tudi za 
garancijo. Znamka je pomembna zaradi ukrepanja proti izkoriščevalskemu ravnanju. 
Uskladitev bo pripomogla k boljšemu delovanju notranjega trga.

Predlog spremembe 33

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 20 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Navedene inšpekcije zajemajo vsaj 
prijavljene količine EEO, ki je bila dana 
na trg, da se preveri višina finančne 
garancije iz člena 12, izvoz OEEO iz 
Skupnosti v skladu z Uredbo o pošiljkah 
odpadkov ter postopke v obratih za 
obdelavo v skladu z Direktivo 2008/xx/ES 
o odpadkih in Prilogo II k tej direktivi.

Or. de

Obrazložitev

Doslej se količine, o katerih so poročali proizvajalci, niso strogo preverjale, imajo pa 
posledice za financiranje in garancije.
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Predlog spremembe 34

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 20 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Države članice spremljajo pošiljke 
OEEO v skladu z minimalnimi zahtevami 
glede spremljanja iz Priloge I.

(2) Države članice zagotovijo, da so 
pošiljke rabljene EEO, za katero se 
domneva, da je v resnici OEEO, v skladu z 
minimalnimi zahtevami glede iz Priloge I, 
in jih ustrezno spremljajo.

Or. de

Obrazložitev

Še posebej pozorno bi bilo treba spremljati opremo, ki bi bila lažno označena kot rabljena, v 
resnici pa bi šlo za odpadno opremo, ki se ne bi smela izvažati oziroma bi se lahko izvozila 
pod posebnimi pogoji. 

Predlog spremembe 35

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I A (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga IA
Kategorije opreme po členu 11

(1) Hladilne in grelne naprave
(2) Zasloni in monitorji
(3) Svetila
(4) Velike naprave, razen hladilnih in 
grelnih naprav, zaslonov, monitorjev in 
svetil
Velike naprave so predvsem tiste, ki 
načeloma niso premične oziroma so 
namenjene za uporabo na enem mestu ves 
čas uporabne dobe.
(5) Majhne naprave, razen hladilnih in 
grelnih naprav, zaslonov, monitorjev in 
svetil 
Majhne naprave so vse, ki so načeloma 
premične in niso namenjene za trajno 
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uporabo na enem mestu.

Or. de

Obrazložitev

Teh pet kategorij že ustreza sedanjemu načinu zbiranja v državah članicah, s tem 
zmanjšanjem pa se zmanjša tudi upravna obremenitev. Pri razvrstitvi so upoštevani okoljski 
vidiki.

Predlog spremembe 36

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I B (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga -IB
Ne povsem izčrpen seznam primerov 

opreme, ki spada v kategorije Priloge –IA 
(novo)

1. Hladilne in grelne naprave

– hladilniki

– zamrzovalniki

– naprave za samodejno izdajo hladnih 
proizvodov

– klimatske naprave

-

– grelna telesa, ki vsebujejo olje, in druga 
telesa za izmenjavo toplote, ki vsebujejo 
druge medije kot vodo (na primer toplotne 
črpalke in naprave za sušenje zraka)

2. Zasloni in monitorji

– zasloni
– televizorji
– digitalni prikazovalniki slik

– monitorji

– prenosni računalniki
– notesniki
3. Svetila

– paličaste fluorescentne sijalke
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– kompaktne fluorescentne sijalke
– visokointenzivnostne sijalke, vključno z 
visokotlačnimi svetili z natrijevimi parami 
in metalhalogenidnimi sijalkami

– nizkotlačna svetila z natrijevimi parami

– diode LED
4. Velike naprave
– velike naprave za kuhanje ali obdelavo 
živil (na primer kuhalne plošče, pečice, 
štedilniki, mikrovalovne naprave, 
nepremični kavni aparati) 

– nape

– velike čistilne naprave (na primer pralni 
stroji, sušilniki, pomivalni stroji)

– velika grelna telesa (na primer 
ventilatorji za topli zrak, električni 
kamini, grelna telesa iz marmorja in 
naravnega kamna, bazenski grelniki in 
druge naprave za ogrevanje prostorov, 
postelj in sedežnega pohištva)

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

– velike računalniške in 
telekomunikacijske naprave (na primer 
veliki računalniki, strežniki, nepremična 
omrežna napeljava in naprave, tiskalniki, 
kopirni stroji, telefoni na kovance)

– velike naprave za šport in prosti čas (na 
primer športne naprave z električnimi ali 
elektronskimi deli, igralni avtomati na 
kovance)
– velika svetila in druge naprave za 
razširjanje ali uravnavanje svetlobe
– veliki električni in elektronski 
industrijski stroji in naprave
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– velike naprave za proizvodnjo ali prenos 
električnega toka (na primer generatorji, 
transformatorji, naprave za neprekinjeno 
napajanje (UPS), razsmerniki)

– velike medicinske naprave 

– veliki nadzorni in kontrolni instrumenti

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

Or. de

Obrazložitev

Ne popolnoma izčrpen seznam primerov bo olajšal razvrščanje v pet kategorij iz priloge –IA 
in povečal razumljivost tega sistema. Zaradi tega bo lažje tudi izvajanje direktive.
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Predlog spremembe 37

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Minimalne zahteve spremljanja za pošiljke 
OEEO

Minimalne zahteve za pošiljke rabljene 
EEO, za katero se domneva, da je OEEO

Or. de

Obrazložitev

Priloga I vsebuje minimalne zahteve in obveznosti glede dokumentacije za imetnika, tako da 
mora biti to v naslovu jasno označeno. To je pojasnitev.

Predlog spremembe 38

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – točka 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Točki a in b se ne uporabljata, če se 
pošiljka rabljene EEO kot zbirka
proizvodov z napako, ki so še v garanciji, 
vrača proizvajalcu za namene ponovne 
uporabe.

Or. de

Obrazložitev

V hierarhiji gospodarjenja z odpadki je treba podpirati ponovno uporabo, zato je treba 
dovoliti pošiljanje proizvodov z napako, ki so v garanciji, v popravilo. Zahteve za pošiljke 
nedelujoče opreme morajo biti stroge, da se onemogoči pošiljanje rabljene opreme pod 
pretvezo popravila. 
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Predlog spremembe 39

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – točka 2 – korak 2 – pododstavek (b) – prva alinea

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Obrazložitev

Tehnična sprememba zaradi področja uporabe direktive po členu 2, zaradi česar je 
sklicevanje na direktivo RoHS odveč.

Predlog spremembe 40

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – točka 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Obrazložitev

Dokumenti iz točk 1 in 3 morajo biti obvezno priloženi vsakemu tovoru, da se lahko dokaže, 
ali gre za rabljeno napravo, ki se lahko ponovno uporabi, ali odpadno opremo.

Predlog spremembe 41

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Če se ne zagotovijo ustrezni dokumenti 
iz točk 1 in 3 ter embalaža, organi države 
članice domnevajo, da je predmet nevarna 

(4) Če se ne zagotovijo ustrezni dokumenti 
iz točk 1 in 3 ter embalaža in če imetnik 
predmeta, namenjenega za pošiljko, tega 
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OEEO in da gre pri tovoru za nezakonito 
pošiljko. V takih okoliščinah se obvestijo 
ustrezni pristojni organi, tovor pa se 
obravnava v skladu s členoma 24 in 25 
Uredbe o pošiljkah odpadkov. V večini 
primerov morajo odgovorni za pošiljko 
odpadke na lastne stroške vrniti v državo 
odpreme in se jim lahko naloži kazenska 
sankcija. V državah članicah, kjer morajo 
državni organi dokazati, da gre pri 
predmetih za OEEO in ne za električno in 
elektronsko opremo, bo nezagotovitev 
ustreznih dokumentov in embalaže 
verjetno povzročila precejšnje zamude pri 
nadaljnjem prevozu odpadkov, dokler se 
ne opravijo preiskave, ki so potrebne za 
določitev statusa predmetov, ki se 
pošiljajo.

ne utemelji, organi države članice 
domnevajo, da je predmet nevarna OEEO 
in da gre pri tovoru za nezakonito pošiljko. 
V takih okoliščinah se obvestijo ustrezni 
pristojni organi, tovor pa se obravnava v 
skladu s členoma 24 in 25 Uredbe o 
pošiljkah odpadkov.

Or. de

Obrazložitev

To je pojasnitev, da dokazno breme zavezuje imetnika. Točki 3 in 4 ne določata o ravnanja v 
primeru nezakonitih pošiljk: to je urejata člena 24 in 25 uredbe o pošiljkah odpadkov, na 
katero se besedilo tudi sklicuje. Poleg tega priloga I določa, da dokazno breme nosi imetnik 
predmeta, česar s četrto povedjo ne bi smeli spreminjati.
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OBRAZLOŽITEV

OEEO je najhitreje rastoči tok odpadkov v EU, kar prinaša raznovrstne izzive. Po eni strani 
bomo morali reševati okoljske in zdravstvene posledice, če te opreme ne bomo pravilno 
obdelovali oziroma je ustrezno odstranili, po drugi pa je velika težava tudi izgubljanje 
surovin. Ključno vprašanje globaliziranega gospodarstva je učinkovita in inovativna uporaba 
energije, surovin in virov. Velik izziv je torej povečati zbiranje in ustrezno obdelavo v skladu 
z direktivo.

Po oceni učinka, ki jo je izvedla Komisija1, se za zdaj zbere že 85 % elektronskih odpadkov. 
Če primerjamo zbrane količine s količino naprav, ki prihajajo na trg, jih bo kasneje 65 % spet 
zbranih. Navedeni podatki o količinah sicer niso bili sporočeni na uradna mesta in večinoma 
tudi ne ustrezno obdelani: zgolj 33 % odpadne opreme je bilo prijavljene ter zbrane in 
obdelane skladno z direktivo. Izziv tovrstne predelave je, kako ta delež povečati. 
Po mojem mnenju je treba uvesti več zbirališč in s tem preprečiti, da se OEEO ne bi 
neustrezno zbirala.

Nezakonite pošiljke

Pomembna oporna točka za preprečitev nezakonitih pošiljk so države članice, ki so dolžne 
poskrbeti za prenos, še posebej pa za izvajanje direktive in nadzor. Trenutno se odpadki v 
veliki meri nezakonito pošiljajo iz EU. Odpadna oprema se pogosto zavajajoče označi za 
delujoče rabljene izdelke in se kot taka izvozi iz EU. Zaradi tega je treba s pomočjo te 
direktive poskrbeti za preprosto ločevanje med odpadno in rabljeno opremo. Tako bodo dobili 
carinski organi praktično orodje za učinkovit nadzor. Pomembno je tudi opozoriti, da morajo 
izvozniki zagotoviti dokazilo, da ne gre za odpadno opremo, države članice pa morajo v 
pristaniščih in na mejnih prehodih izvajati okrepljen nadzor. Glede na sedanje količine 
nezakonito izvoženih odpadkov morajo države članice uresničiti svojo odgovornost za 
izvajanje direktive.

Stopnja zbiranja

Nadaljnji vzvod za ustrezno obdelavo v skladu z direktivo in za zmanjšanje nezakonitega 
izvoza je stopnja zbiranja. Velik delež ločeno zbranih odpadkov bo omogočil, da se bo tok 
odpadkov znotraj EU ohranil, in pripomogel k obdelavi ali pripravi za ponovno uporabo. Zato 
je pomembno določiti ambiciozen cilj glede zbiranja. 

Sedanji cilj 4 kg na prebivalca na leto so nekatere države članice izpolnile, druge pa so 
dosegle celo precej večjo stopnjo. Nekatere države tega cilja v letih 2005 in 2006 niso 
dosegle. Doseganje stopnje zbiranja na različne načine je vsekakor naloga držav članic, 
Komisija pa je dolžna nadzorovati izpolnjevanje cilja glede zbiranja. Dosedanji cilj 4 kg na 
prebivalca na leto ne ustreza različnim razmeram v državah članicah – ena je na primer leta 
2006 zastavljeni cilj za več kot trikrat presegla. Za druge države članice, ki dajo na trg le 
omejene količine EEO in katerih trgi niso zasičeni, pa ni mogoče doseči prejšnjega cilja. 
Zaradi tega je ustreznejša stopnja zbiranja, izražena v odstotkih in določena glede na količino 

                                               
1 Ocena učinka, KOM (2008)810.
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EEO, ki se v posameznem obdobju da na trg, saj bo odražala posebne nacionalne razmere.

Potreben bo tudi vmesni cilj, če bo cilj, izražen v odstotkih, začel veljati šele po letu 2016. 
Določitev vmesnega cilja bo omogočila tudi postopno napredovanje proti ambiciozno 
zastavljenemu cilju, ki bo začel veljati po letu 2016. Po mojem mnenju je zelo pomembno, da 
si zastavimo ambiciozen cilj, saj bo to spodbudilo države članice k zmanjšanju velikih količin 
odpadkov, ki zdaj uhajajo skozi „sistem“ OEEO. Državam članicam so na voljo različne 
rešitve: od omejitve števila izvajalcev z dovoljenjem za zbiranje odpadne opreme in 
povečanja števila zbirališč pa do tega, da se proizvajalcem naloži obveznost, naj uvedejo 
sistem spodbud za to, da bi potrošniki odpadno opremo vračali. Nacionalni trgi odpadkov so 
izredno različni, ta direktiva pa ne sme posegati v nacionalne tržne strukture. Oporna točka za 
to je jasna določba, da morajo vsi zbiralci odpadne opreme brezplačno poročati o zbranih 
količinah zadevni državi članici, kar bo omogočilo boljše spremljanje toka odpadkov. 
Podaljšanje obdobja za poročanje na tri leta naj bi pomagalo izravnati vplive tržnih nihanj in 
bolje upoštevati nezasičene trge. Iz okoljskih razlogov je treba doseči visoko stopnjo ločenega 
zbiranja za zamrzovalnike, hladilnike in svetila, ki vsebujejo živo srebro, Komisija pa mora 
po potrebi predlagati posebne stopnje za tovrstne naprave. Namen te zahteve je, da bi 
namenili posebno pozornost napravam, ki najbolj škodujejo okolju, na primer plinskim 
sijalkam in napravam, ki vsebujejo klorofluoroogljikovodike, pa doslej niso bile prikazane v 
ločeni kategoriji.

Pomembno je, da tudi proizvajalci ravnajo odgovorno, pa ne zgolj zaradi okolja: odgovoren 
pristop je tudi v njihovem interesu. S predelavo OEEO namreč spet pridobijo dragocene 
sekundarne surovine. Zaenkrat veliko dragocene opreme ne pride nazaj do proizvajalcev, kar 
bi jih moralo spodbuditi k razvijanju spodbud za to, da bi jim potrošniki odpadno opremo 
vračali. Odgovoren pristop proizvajalcev bi spodbujal inovacije, s tem pa bi jim zagotovil 
tudi dolgoročno konkurenčnost.

Odgovornost za cilj glede zbiranja

To, da so za uresničevanje cilja glede zbiranja odgovorne države članice, ne zmanjša 
odgovornosti proizvajalcev – ravno narobe. Če pravno odgovornost za uresničevanje cilja 
glede zbiranja naložimo samo na ramena proizvajalcev, s tem ne bomo dosegli višje stopnje 
zbiranja. Čeprav imajo proizvajalci zaradi svoje odgovornosti gotovo velike obveznosti glede 
zbiranja odpadne opreme, te naloge sami ne bodo zmogli. Seveda vsa odpadna oprema ne bo 
prišla v sistem zbiranja, ki ga financirajo proizvajalci. Ko oprema postane odpadek, namreč ni 
več v njihovih rokah. Zato razen sistemov spodbud za vračanje nimajo drugih možnosti, kot 
da zahtevajo od drugih (trgovcev z odpadnim materialom), naj njihove proizvode vračajo. Če
bi proizvajalcem naložili pravno odgovornost za cilj glede zbiranja, bi nanje morali prenesti 
tudi odgovornost za proces zbiranja. Vendar se EU na nobenem področju svojih pristojnosti 
ne sme vmešavati v posamezne nacionalne sisteme za odlaganje odpadkov. Zbiranje bi lahko 
prevzele obstoječe uspešne infrastrukture. Poleg tega ni jasno, kako bi lahko posameznim 
proizvajalcem naložili pravno odgovornost za skupen nacionalni cilj, zato pa morajo države 
članice uporabiti vsa razpoložljiva sredstva, da bodo dosegle visoko zastavljeno stopnjo 
zbiranja. Da naloga ni nemogoča, so dokazale že dosežene stopnje v nekaterih državah.

Odgovornost potrošnikov

Tudi potrošniki so deloma odgovorni za ustrezno odlaganje odpadne opreme. Vse preveč 
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naprav namreč neuporabljenih leži v predalih ali pa jih nezakonito odložijo v gospodinjski 
zabojnik za odpadke. Sistemi spodbud proizvajalcev bi lahko gotovo prispevali k temu, da bi 
potrošniki svojo zastarelo opremo prinesli v ustrezno obdelavo, proizvajalci pa so odgovorni 
tudi za to, da na zbirališča odpeljejo lastno opremo ali jo vrnejo distributerjem. Od te 
odgovornosti proizvajalcev ne moremo niti ne smemo odvezati. Ob tem moramo zavrniti tudi 
financiranje odvoza OEEO iz gospodinjstev. Eden od učinkov bi bilo prekrivanje s 
preskušenimi (na primer občinskimi) ureditvami zbiranja odpadkov, pri čemer ne bi mogli 
računati na večjo okoljsko korist, na primer zmanjšano količino odpadkov, ki niso zajeti v 
uradnem zbiranju. 

Registracija

V prvih letih veljave direktive je postalo jasno, da so razlike pri njenem izvajanju v različnih 
državah članicah v nekaterih primerih povzročile precejšnjo birokracijo in s tem povezane 
stroške. To je občutno zavrlo prosto delovanje notranjega trga. Po oceni učinka, ki jo je 
izvedla Komisija1, so možnosti za letni prihranek v vrednosti 66 milijonov EUR. Tako je 
predvsem zaradi različnih pogojev za registracijo v različnih državah članicah. Tudi 
obveznost poročanja je v državah članicah zelo različno urejena, zato je pohvalen predlog 
Komisije, ki bo z medobratovalnostjo omogočil izmenjavo informacij med državami 
članicami. To bi bilo treba še nadalje razviti, da bi omogočili spletno registracijo. 
Medobratovalnost nacionalnih registrov bo tudi preprečila, da bi se pristojbine zaračunale 
večkrat in bi bili s tem proizvajalci večkratno obremenjeni. Uskladitev formata za registracijo 
in poročanje bi znatno pripomogla k zmanjšanju upravnih stroškov in poenostavila uporabo 
direktive. Pomembno je, da je podlaga za podatke, ki jih uporabljajo države članice, 
usklajena, saj v tem trenutku nacionalni podatki niso dovolj primerljivi. Teža odpadkov se na 
primer v različnih državah članicah različno izračunava. Oviro za notranji trg zaradi zateve 
številnih držav članic, da morajo imeti proizvajalci v državi podružnico, da lahko dajejo 
opremo na njen trg, je treba odpraviti. Zadostovalo bi že, da bi dovolili zastopniku s sedežem 
v zadevni državi, da prevzame proizvajalčeve obveznosti. Nacionalni organi bodo ohranili 
pristojnost, da zahtevajo izpolnitev proizvajalčevih obveznosti iz direktive, mala in srednje 
velika podjetja pa bodo razbremenjena.

Kategorije opreme

Naslednja poenostavitev je zmanjšanje števila kategorij opreme z desetih na sedanjih pet, kar 
odraža sedanjo prakso in bo preprečilo nepotrebne upravne obremenitve. Kategorije so 
urejene po okoljskih vidikih, saj imajo naprave v posameznih skupinah podobno sestavo, 
upoštevan pa je tudi njihov okoljski vpliv. Za področje uporabe direktive kategorije niso več 
pomembne; ostajajo zgolj za namene stopnje predelave, recikliranja in priprave za ponovno 
uporabo. 

Področje uporabe

Izkušnje so razkrile ogromne razlike pri tem, kako države članice direktivo tolmačijo in 
uporabljajo. Zato se načrtuje, da uvrstitev naprave v kategorijo ne bi bila več potrebna za 
določanje, ali zanjo zahteve direktive veljajo ali ne: namesto tega v področje uporabe 
načeloma spada vsa OEEO. To odslikava pomemben pomislek pri reviziji direktive: kako 
                                               
1 Ocena učinka, KOM (2008)810.
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zagotoviti pravno varnost. Odstopanja od področja uporabe morajo snovalci zakonodaje 
določiti že v direktivi. Ni dovolj samo sestaviti izčrpen seznam izdelkov, saj se trg z 
električno in elektronsko opremo hitro spreminja, tako da bi bilo treba direktivo nenehno 
revidirati, pa nikdar ne bi bila ustrezno posodobljena.

Naprave za dvojno uporabo

Tudi glede tovrstnih naprav je potrebna pojasnitev. V tem trenutku nastajajo težave pri 
razvrščanju opreme, namenjene tako za zasebno kot poslovno rabo, bodisi za poslovanje med 
podjetjem in potrošnikom ali med podjetji. Pri številnih vrstah naprav ni mogoče predvideti,
ali bo končni uporabnik potrošnik ali podjetnik. Zbiranje odpadne opreme iz gospodinjstev je 
navadno dražje. Obstaja nevarnost, da bi tovrstno opremo označili za negospodinjsko, s tem 
pa ogrozili financiranje za opremo iz gospodinjstev. Zato mora zakonodajalec določiti jasna in 
nedvoumna pravila.

Standardi za zbiranje, obdelavo in recikliranje

Raven kakovosti pri zbiranju, obdelavi in recikliranju odpadne opreme se močno razlikuje, 
zato je zaradi okolja potrebno nujno ukrepanje. Neustrezne metode zbiranja, obdelave in 
recikliranja imajo hude posledice za okolje, otežujejo pa tudi konkurenco. Te težave lahko 
obvladamo z oblikovanem standardov zbiranja, obdelave in recikliranja. Pokazalo se je tudi, 
da nekatere države članice nimajo zadostnih in ustreznih predelovalnih zmogljivosti, v 
nekaterih primerih pa kolektivni sistemi zbiranja odpadkov ovirajo konkurenco. 

Prikazani stroški

Proizvajalci bi morali stroške, ki nastanejo zaradi zbiranja in obdelave, všteti v ceno 
proizvodov, s čimer bodo pridobili spodbudo za zmanjšanje tovrstnih stroškov 
Nediferencirane pavšalne pristojbine, ki se uporabljajo za različne istovrstne proizvode, 
kakršne v nekaterih državah prikazujejo kot dodatek, potrošnikom ne dajejo informacije o 
dejanskih stroških recikliranja in obdelave. Pavšalni stroški ne odražajo niti dejanskih 
stroškov na koncu uporabnega cikla proizvoda niti njegovega okoljskega vpliva. Pri teh 
stroških tudi niso upoštevane naprave, ki imajo na koncu uporabnega cikla pozitivno 
vrednost. Pravni instrument se je tukaj pokazal za neučinkovitega v tem smislu, da bi 
potrošnike informiral o možnostih za recikliranje proizvodov. 

Namen predlaganih sprememb je, da bi povečali stopnjo ločenega zbiranja, zmanjšali 
izgubljanje odpadne opreme v „sistemu“ za OEEO, pa tudi preprečili nezakonite pošiljke ter 
zagotovili ustrezno in visokokakovostno obdelavo OEEO. Obenem je treba zmanjšati 
dosedanjo birokracijo na nacionalni ravni in s tem odpraviti ovire za notranji trg.


