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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 25 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(25) Komisjonile tuleks anda õigus võtta 

vastavalt aluslepingu artiklile 290 vastu 

õigusakte, et vajaduse korral lubada 

käesoleva määruse I lisa A osas või II lisa 

A osas loetletud ainete tootmist ja 

kasutamist suletud süsteemis kasutatava 

piiratud kasutuskohaga vaheainena, 

kehtestada IV ja V lisas sätestatavaid aine 

sisalduse piirnorme ning muuta käesoleva 

määruse lisasid, et kohandada neid 

lähtuvalt konventsiooni või protokolli 

lisades sätestatud ainete loetelus tehtavatest 

muudatustest, samuti muuta kehtivaid 

kandeid ja sätteid käesoleva määruse 

lisades, et kohandada neid teaduse ja 

tehnika arenguga. 

(25) Komisjonile tuleks anda õigus võtta 

vastavalt aluslepingu artiklile 290 vastu 

õigusakte, et võtta lisameetmeid 

jäätmekäitluse vallas, määrata kindlaks 

miinimumteave, mille liikmesriigid 

peavad käesoleva määruse rakendamise 

järelevalveks esitama, vajaduse korral 

lubada käesoleva määruse I lisa A osas või 

II lisa A osas loetletud ainete tootmist ja 

kasutamist suletud süsteemis kasutatava 

piiratud kasutuskohaga vaheainena, 

kehtestada IV ja V lisas sätestatavaid aine 

sisalduse piirnorme ning muuta käesoleva 

määruse lisasid, et kohandada neid 

lähtuvalt konventsiooni või protokolli 

lisades sätestatud ainete loetelus tehtavatest 

muudatustest, samuti muuta kehtivaid 

kandeid ja sätteid käesoleva määruse 

lisades, et kohandada neid teaduse ja 

tehnika arenguga. 

Or. en 

(Seotud sama autori muudatusettepanekutega artikli 7 lõike 6 ja artikli 13 lõike 5 kohta.) 

Selgitus 

Jäätmekäitlust käsitlevate lisameetmete vastuvõtmine ja miinimumteabe kindlaksmääramine, 

mille liikmesriigid peavad käesoleva määruse rakendamise järelevalveks esitama, tuleks vastu 

võtta delegeeritud õigusaktidega, kuna need täiendavad põhiõigusakti. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 28 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(28) Käesoleva määruse rakendamiseks 

ühetaoliste tingimuste tagamiseks tuleks 

komisjonile anda rakendamisvolitused 

jäätmekäitlusega seotud lisameetmete 

vastuvõtmiseks ja miinimumnõuete 

määratlemiseks teabe kohta, mida 

liikmesriigid peavad esitama seoses 

käesoleva määruse rakendamise 

järelevalvega. Kõnealuseid volitusi tuleks 

kasutada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrusega (EL) nr 182/201129. 

välja jäetud 

_________________  

29 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 

veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 

182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad 

ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 

liikmesriikide läbiviidava kontrolli 

mehhanisme, mida kohaldatakse 

komisjoni rakendamisvolituste teostamise 

suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13). 

 

Or. en 

(Seotud sama autori muudatusettepanekutega artikli 7 lõike 6 ja artikli 13 lõike 5 kohta.) 

Selgitus 

Need küsimused tuleks vastu võtta delegeeritud õigusaktidega, kuna need täiendavad 

põhiõigusakti. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 6 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Komisjon võib vajaduse korral 

võtta rakendusaktidega vastu 

lisameetmeid seoses käesoleva artikli 

rakendamisega, võttes seejuures arvesse 

tehnika arengut ning asjakohaseid 

rahvusvahelisi suuniseid ja otsuseid, samuti 

kõiki lube, mille liikmesriik või 

liikmesriigi määratud pädev asutus on 

andnud vastavalt lõikele 4 ja V lisale. 

Eelkõige võib komisjon kindlaks määrata, 

millise teabe peab liikmesriik lõike 4 

punkti b alapunkti iii kohaselt esitama. 

Selliste meetmete üle otsustatakse 

kooskõlas artikli 20 lõikes 2 

sätestatud nõuandemenetlusega. 

6. Komisjonil on vastavalt artiklile 18 

õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, 

et võtta käesoleva artikli rakendamisega 

seoses täiendavaid meetmeid, võttes 

seejuures arvesse tehnika arengut ning 

asjakohaseid rahvusvahelisi suuniseid ja 

otsuseid, samuti kõiki lube, mille 

liikmesriik või liikmesriigi määratud pädev 

asutus on andnud vastavalt lõikele 4 ja V 

lisale. Eelkõige võib komisjon kindlaks 

määrata, millise teabe peab liikmesriik 

lõike 4 punkti b alapunkti iii kohaselt 

esitama. 

Or. en 

Selgitus 

Täiendavate [!] meetmete vastuvõtmine jäätmekäitluse valdkonnas täiendab alusakti 

mitteolemuslikke osi ning tuleks seetõttu vastu võtta delegeeritud õigusaktidega. Artikli 7 

lõike 6 volituste piiramine sellega seotud vorminguga, mille ENVI-komisjon 

muudatusettepanekuga 14 vastu võttis, piirab komisjoni volitusi põhjendamatult. 

Seadusandliku tavamenetluse nõue oleks selliste täiendavate meetmete vastuvõtmiseks 

ebaproportsionaalne. 
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Artikkel 13 – lõige 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Komisjon võib võtta vastu 

rakendusakte, milles määratakse 

täpsemalt kindlaks lõike 1 kohaselt esitatav 

miinimumteave, sealhulgas lõike 1 punktis 

f osutatud näitajad, kaardid ja 

liikmesriikide ülevaated. Kõnealused 

rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 

artikli 20 lõikes 2 osutatud 

nõuandemenetlusega. 

5. Komisjonil on õigus võtta vastavalt 

artiklile 18 vastu delegeeritud õigusakte, 

et määrata täpsemalt kindlaks lõike 1 

kohaselt esitatav miinimumteave, 

sealhulgas lõike 1 punktis f osutatud 

näitajad, kaardid ja liikmesriikide 

ülevaated. 

Or. en 

Selgitus 

Miinimumnõuete täpsem [!] kindlaksmääramine teabe kohta, mida seoses käesoleva määruse 

rakendamise järelevalvega tuleb esitada, täiendab alusakti mitteolemuslikke osi ning tuleks 

seetõttu vastu võtta delegeeritud õigusaktidega. Artikli 13 lõike 5 volituste piiramine sellega 

seotud vorminguga, mille ENVI-komisjon muudatusettepanekuga 21 vastu võttis, piirab 

komisjoni volitusi põhjendamatult. Seadusandliku tavamenetluse nõue oleks sellise täpsema 

kindlaksmääramise vastuvõtmiseks ebaproportsionaalne. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Euroopa Parlament või nõukogu 

võib artikli 4 lõikes 3, artikli 7 lõikes 5 ja 

artiklis 15 osutatud volituste delegeerimise 

igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise 

otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses 

nimetatud volituste delegeerimine. Otsus 

jõustub järgmisel päeval pärast selle 

avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 

otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 

ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 

õigusaktide kehtivust. 

3. Euroopa Parlament või nõukogu 

võib artikli 4 lõikes 3, artikli 7 lõigetes 5 ja 

6, artikli 13 lõikes 5 ja artiklis 15 osutatud 

volituste delegeerimise igal ajal tagasi 

võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 

kõnealuses otsuses nimetatud volituste 

delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel 

päeval pärast selle avaldamist Euroopa 

Liidu Teatajas või otsuses nimetatud 

hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 

jõustunud delegeeritud õigusaktide 

kehtivust. 

Or. en 

Selgitus 

Tulenev muudatus, mis on seotud sama autori muudatusettepanekutega artikli 7 lõike 6 ja 

artikli 13 lõike 5 kohta. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Käesolevale lõikele viitamisel 

kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 

artiklit 4. 

välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

Tulenev muudatus, mis on seotud sama autori muudatusettepanekutega artikli 7 lõike 6 ja 

artikli 13 lõike 5 kohta. 

 


