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GROZĪJUMI 001-004 
iesniegusi Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

Ziņojums
Adina-Ioana Vălean A8-0205/2017
Dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošana elektriskās un elektroniskās iekārtās

Direktīvas priekšlikums (COM(2017)0038 – C8-0021/2017 – 2017/0013(COD))

_____________________________________________________________

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Būtu jāveicina elektrisko un 
elektronisko iekārtu (EEI) sekundārā tirgus 
operācijas, tostarp remonts, rezerves daļu 
nomaiņa, atjaunošana un atkārtota 
izmantošana, lai veicinātu aprites 
ekonomiku Eiropas Savienībā. Būtu 
jānodrošina augsta līmeņa cilvēku 
veselības aizsardzība un vides aizsardzība, 
tostarp videi nekaitīga reģenerācija un 
elektrisko un elektronisko iekārtu 
atkritumu apglabāšana. Būtu jāizvairās no 
nevajadzīga administratīvā sloga tirgus 
dalībniekiem. Direktīva 2011/65/ES ļauj 
EEI, kas neietilpst iepriekšējās Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2002/95/EK6 darbības jomā, bet kuras 
neatbilstu Direktīvai 2011/65/ES, turpināt 
darīt pieejamas tirgū līdz 2019. gada 22. 
jūlijam. Tomēr pēc minētās dienas būs 
aizliegta neatbilstīgu EEI pirmā laišana 
tirgū un sekundārā tirgus operācijas. Šāds 
sekundārā tirgus darbību aizliegums ir 

(2) Būtu jāveicina elektrisko un 
elektronisko iekārtu (EEI) sekundārā tirgus 
operācijas, tostarp remonts, rezerves daļu 
nomaiņa, atjaunošana un atkārtota 
izmantošana, kā arī modernizācija, lai 
veicinātu aprites ekonomiku Eiropas 
Savienībā. Būtu jānodrošina augsta līmeņa 
cilvēku veselības aizsardzība un vides 
aizsardzība, tostarp videi nekaitīga 
reģenerācija un elektrisko un elektronisko 
iekārtu atkritumu apglabāšana. Būtu 
jāizvairās no nevajadzīga administratīvā 
sloga tirgus dalībniekiem. Direktīva 
2011/65/ES ļauj EEI, kas neietilpst 
iepriekšējās Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 2002/95/EK6 darbības 
jomā, bet kuras neatbilstu Direktīvai 
2011/65/ES, turpināt darīt pieejamas tirgū 
līdz 2019. gada 22. jūlijam. Tomēr pēc 
minētās dienas būs aizliegta neatbilstīgu 
EEI pirmā laišana tirgū un sekundārā tirgus 
operācijas. Šāds sekundārā tirgus darbību 
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pretrunā vispārējiem principiem, kas ir 
pamatā Savienības pasākumiem par tiesību 
aktu tuvināšanu, kas attiecas uz 
ražojumiem, un tāpēc būtu jāsvītro.

aizliegums ir pretrunā vispārējiem 
principiem, kas ir pamatā Savienības 
pasākumiem par tiesību aktu tuvināšanu, 
kas attiecas uz ražojumiem, un tāpēc būtu 
jāsvītro.

_________________ _________________
6 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. 
gada 27. janvāra Direktīva 2002/95/EK par 
dažu bīstamu vielu izmantošanas 
ierobežošanu elektriskās un elektroniskās 
iekārtās (OV L 37, 13.2.2003., 19. lpp.).

6 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. 
gada 27. janvāra Direktīva 2002/95/EK par 
dažu bīstamu vielu izmantošanas 
ierobežošanu elektriskās un elektroniskās 
iekārtās (OV L 37, 13.2.2003., 19. lpp.).

Pamatojums

Lai atbalstītu aprites ekonomikas plašo koncepciju, mums būtu arī jāizmanto modernizācija, 
kā process, kurā novērtē iekārtas stāvokli, lai lemtu par to, kuras sastāvdaļas ir jāaizstāj, 
kuras jāremontē vai jāpārveido un kuras var tikt atkārtoti izmantotas, un visā šajā procesā ir 
arī jāpamatojas uz iekārtas īpašnieka/lietotāja turpmākajām vajadzībām. 

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2011/65/ES
5. pants – 1. punkts – 1.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-a) panta 1. punktam pievieno šādu 
daļu:
"Vienā deleģētajā aktā var būt tikai 
ierobežots skaits tehniski saistītu vai 
savstarpēji atkarīgu pasākumu."

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2011/65/ES
5. pants – 4. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) panta 4. punktā iekļauj šādu 
apakšpunktu:
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"ba) viena mēneša laikā pēc pieteikuma 
saņemšanas Komisija paziņo pieteikuma 
iesniedzējam, dalībvalstīm un Eiropas 
Parlamentam skaidrus sava lēmuma 
pieņemšanas termiņus."

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)
Direktīva 2011/65/ES
24. pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(4a) 24. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:
2. Vēlākais līdz 2021. gada 22. jūlijam 
Komisija veic vispārēju šīs direktīvas 
pārskatīšanu un iesniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei, vajadzības 
gadījumā pievienojot tiesību akta 
priekšlikumu.

“2. Vēlākais līdz 2021. gada 22. jūlijam 
Komisija veic vispārēju šīs direktīvas 
pārskatīšanu un iesniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei, pievienojot 
tiesību akta priekšlikumu.”


