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Poprawka 39
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Należy ustanowić przepisy 
przejściowe umożliwiające udostępnienie 
na rynku sprzętu elektrycznego, który 
został już wprowadzony do obrotu zgodnie 
z dyrektywą 2006/95/WE.

(25) Należy zapewnić producentom i 
importerom rozsądny, lecz ograniczony, 
czas na skorzystanie z wszelkich praw 
wynikających z przepisów krajowych 
obowiązujących przed wejściem w życie 
krajowych przepisów transponujących 
niniejszą dyrektywę, np. na sprzedanie 
zapasów wyprodukowanych towarów. 
Należy ustanowić przepisy przejściowe 
umożliwiające udostępnienie na rynku 
sprzętu elektrycznego, który został już 
wprowadzony do obrotu zgodnie z 
dyrektywą 2006/95/WE.

Or. en

Poprawka 40
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) Zharmonizowane normy istotne z 
punktu widzenia niniejszej dyrektywy 
powinny również w pełni uwzględniać 
Konwencję ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych, podpisaną przez Unię 
Europejską w dniu 23 grudnia 2010 r.

Or. en



PE491.154v01-00 4/8 AM\904500PL.doc

PL

Poprawka 41
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Producenci są zobowiązani umieścić na 
sprzęcie elektrycznym, a jeżeli nie jest to 
możliwe – na opakowaniu lub w 
dokumencie załączonym do sprzętu 
elektrycznego, swoją nazwę, 
zarejestrowaną nazwę handlową lub 
zarejestrowany znak towarowy i swój adres 
kontaktowy. W adresie musi zostać 
wskazany jeden punkt, w którym można 
skontaktować się z producentem.

6. Producenci są zobowiązani umieścić na 
sprzęcie elektrycznym, a jeżeli nie jest to 
możliwe – na opakowaniu lub w 
dokumencie załączonym do sprzętu 
elektrycznego, swoją nazwę, 
zarejestrowaną nazwę handlową lub 
zarejestrowany znak towarowy, adres 
swojej strony internetowej w języku łatwo 
zrozumiałym dla użytkowników i organów 
nadzoru rynku, oraz swój adres 
kontaktowy. W adresie musi zostać 
wskazany jeden punkt, w którym można 
skontaktować się z producentem.

Or. en

Poprawka 42
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Importerzy są zobowiązani umieścić na 
sprzęcie elektrycznym, a jeżeli nie jest to 
możliwe – na opakowaniu lub w 
dokumencie załączonym do sprzętu 
elektrycznego, swoją nazwę, 
zarejestrowaną nazwę handlową lub 
zarejestrowany znak towarowy i swój adres 
kontaktowy.

3. Importerzy są zobowiązani umieścić na 
sprzęcie elektrycznym, a jeżeli nie jest to 
możliwe – na opakowaniu lub w 
dokumencie załączonym do sprzętu 
elektrycznego, swoją nazwę, 
zarejestrowaną nazwę handlową lub 
zarejestrowany znak towarowy, adres 
swojej strony internetowej w języku łatwo 
zrozumiałym dla użytkowników i organów 
nadzoru rynku, oraz swój adres 
kontaktowy.

Or. en
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Poprawka 43
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Deklaracja zgodności UE posiada 
wzorcowy układ określony w załączniku 
IV do niniejszej dyrektywy, elementy 
określone w module A opisanym w 
załączniku III niniejszej dyrektywy oraz 
jest systematycznie aktualizowana. Musi
ona zostać przetłumaczona na język lub 
języki wymagane przez państwo 
członkowskie, w którym sprzęt elektryczny 
wprowadza się do obrotu lub udostępnia na 
rynku.

2. Deklaracja zgodności UE posiada 
wzorcowy układ określony w załączniku 
IV do niniejszej dyrektywy, elementy 
określone w module A opisanym w 
załączniku III niniejszej dyrektywy oraz 
jest systematycznie aktualizowana. Może
ona zostać przetłumaczona na język lub 
języki wymagane przez państwo 
członkowskie, w którym sprzęt elektryczny 
wprowadza się do obrotu lub udostępnia na 
rynku, jeżeli zostanie zgłoszony taki 
wniosek.

Or. en

Poprawka 44
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Deklaracja zgodności UE posiada 
wzorcowy układ określony w załączniku 
IV do niniejszej dyrektywy, elementy 
określone w module A opisanym w 
załączniku III niniejszej dyrektywy oraz 
jest systematycznie aktualizowana. Musi
ona zostać przetłumaczona na język lub 
języki wymagane przez państwo 
członkowskie, w którym sprzęt elektryczny 
wprowadza się do obrotu lub udostępnia na 
rynku.

2. Deklaracja zgodności UE posiada 
wzorcowy układ określony w załączniku 
IV do niniejszej dyrektywy, elementy 
określone w module A opisanym w 
załączniku III niniejszej dyrektywy oraz 
jest systematycznie aktualizowana. Może
ona zostać przetłumaczona na język lub 
języki wymagane przez państwo 
członkowskie, w którym sprzęt elektryczny 
wprowadza się do obrotu lub udostępnia na 
rynku, jeżeli zostanie zgłoszony taki 
wniosek.



PE491.154v01-00 6/8 AM\904500PL.doc

PL

Or. en

Poprawka 45
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. W przypadku gdy w terminie dwóch
miesięcy od otrzymania informacji, o 
których mowa w ust. 4, ani żadne państwo 
członkowskie, ani Komisja nie zgłosiły 
sprzeciwu wobec środka tymczasowego 
wprowadzonego przez dane państwo, 
środek ten uznaje się za uzasadniony.

7. W przypadku gdy w terminie trzech
miesięcy od otrzymania informacji, o 
których mowa w ust. 4, ani żadne państwo 
członkowskie, ani Komisja nie zgłosiły 
sprzeciwu wobec środka tymczasowego 
wprowadzonego przez dane państwo, 
środek ten uznaje się za uzasadniony.

Or. en

Poprawka 46
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przyjmują i 
publikują, najpóźniej do dnia [insert date -
2 years after adoption] przepisy ustawowe, 
wykonawcze i administracyjne niezbędne 
do wykonania art. 2, 3 ust. 1, art. 6, 7, 8, 9, 
10, 11 ,12, 13 ust. 1, art. 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23 i 24 i załączników III i 
IV. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst 
tych przepisów oraz tabelę korelacji 
pomiędzy tymi przepisami a niniejszą 
dyrektywą.

Państwa członkowskie przyjmują i 
publikują, najpóźniej do dnia [wstawić 
datę: 3 lata po przyjęciu] przepisy 
ustawowe, wykonawcze i administracyjne 
niezbędne do wykonania art. 2, 3 ust. 1, art. 
6, 7, 8, 9, 10, 11 ,12, 13 ust. 1, art. 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 i 24 i 
załączników III i IV. Niezwłocznie 
przekazują Komisji tekst tych przepisów 
oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi 
przepisami a niniejszą dyrektywą.

Or. en
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Poprawka 47
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprzęt zaprojektowany jedynie do celów 
badań i rozwoju oraz wyłącznie 
udostępniany sobie wzajemnie przez 
przedsiębiorstwa.

Or. de

Uzasadnienie

Prywatni użytkownicy końcowi nie mają dostępu do produktów związanych z badaniami i 
rozwojem. Niedawne przekształcenie dyrektywy RoHS i dyrektywy WEEE już wyłącza taki 
sprzęt z ich zakresu stosowania. W celu uniknięcia niepewności należy zharmonizować zakres 
dyrektyw dotyczących produktów.

Poprawka 48
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IV – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nr xxxxxx (niepowtarzalny identyfikator 
sprzętu elektrycznego):

1. Nr xxxxxx (niepowtarzalny identyfikator 
deklaracji)

Or. en

Poprawka 49
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IV – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przedmiot deklaracji (identyfikator 4. Przedmiot deklaracji (identyfikator 
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sprzętu elektrycznego umożliwiający 
identyfikowalność. Musi zawierać obraz 
barwny wystarczająco wyraźny, by 
możliwe było zidentyfikowanie sprzętu 
elektrycznego).

sprzętu elektrycznego umożliwiający 
identyfikowalność. W stosownych 
przypadkach może zawierać fotografię
wystarczająco wyraźną, by możliwe było 
zidentyfikowanie sprzętu elektrycznego).

Or. en

(Zob. brzmienie pkt 4 załącznika III do decyzji 768/2008/WE)


