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Muudatusettepanek 42
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Käesoleva direktiivi kõige tähtsam 
eesmärk on säästva tarbimise ja tootmise 
toetamine, elektroonikaromude tekke 
vältimine ning lisaks sellele nende 
korduskasutamine, ringlussevõtmine ja 
muud taaskasutamise viisid, et vähendada 
jäätmete kõrvaldamist ja toetada 
ressursside tõhusat kasutamist. Direktiiviga 
püütakse parandada ka kõikide elektri- ja 
elektroonikaseadmete olelusringis 
osalevate ettevõtjate, näiteks tootjate, 
turustajate ja tarbijate ning eelkõige 
vahetult elektroonikaromude kogumise ja 
töötlemisega tegelevate ettevõtjate 
keskkonnategevuse tulemuslikkust. 
Eelkõige võib tootja vastutuse põhimõtte 
erinev rakendamine eri riikides põhjustada 
märgatavaid erinevusi ettevõtjate 
finantskohustustes. Elektroonikaromude 
käitlusega seotud siseriiklike 
tegevuspõhimõtete erinevus takistab 
ringlussevõtu tegevuspõhimõtete tõhusat 
rakendamist. Selleks tuleks ühenduse 
tasandil sätestada põhikriteeriumid.

(7) Käesoleva direktiivi kõige tähtsam 
eesmärk on säästva tarbimise ja tootmise 
toetamine, elektroonikaromude tekke 
vältimine ning lisaks sellele nende 
korduskasutamine, ringlussevõtmine ja 
muud taaskasutamise viisid, et vähendada 
jäätmete kõrvaldamist ja toetada 
ressursside tõhusat kasutamist ja 
strateegiliste toormaterjalide otsimist. 
Direktiiviga püütakse parandada ka kõikide 
elektri- ja elektroonikaseadmete 
olelusringis osalevate ettevõtjate, näiteks 
tootjate, turustajate ja tarbijate ning 
eelkõige vahetult elektroonikaromude 
kogumise ja töötlemisega tegelevate 
ettevõtjate keskkonnategevuse 
tulemuslikkust. Elektroonikaromude 
käitlusega seotud siseriiklike 
tegevuspõhimõtete erinevus takistab 
ringlussevõtu tegevuspõhimõtete tõhusat 
rakendamist. Selleks tuleks ühenduse 
tasandil sätestada põhikriteeriumid.

Or. en

Selgitus

Elektroonikaromud kujutavad endast võimalust suunata elektri- ja elektroonikatoodetes kinni 
olevad strateegilised toormaterjalid tagasi materjalivoogudesse. 
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Muudatusettepanek 43
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Käesoleva direktiivi kõige tähtsam 
eesmärk on säästva tarbimise ja tootmise 
toetamine, elektroonikaromude tekke 
vältimine ning lisaks sellele nende 
korduskasutamine, ringlussevõtmine ja 
muud taaskasutamise viisid, et vähendada 
jäätmete kõrvaldamist ja toetada 
ressursside tõhusat kasutamist. Direktiiviga 
püütakse parandada ka kõikide elektri- ja 
elektroonikaseadmete olelusringis 
osalevate ettevõtjate, näiteks tootjate, 
turustajate ja tarbijate ning eelkõige 
vahetult elektroonikaromude kogumise ja 
töötlemisega tegelevate ettevõtjate 
keskkonnategevuse tulemuslikkust. 
Eelkõige võib tootja vastutuse põhimõtte 
erinev rakendamine eri riikides põhjustada 
märgatavaid erinevusi ettevõtjate 
finantskohustustes. Elektroonikaromude 
käitlusega seotud siseriiklike 
tegevuspõhimõtete erinevus takistab 
ringlussevõtu tegevuspõhimõtete tõhusat 
rakendamist. Selleks tuleks ühenduse 
tasandil sätestada põhikriteeriumid. 

(7) Käesoleva direktiivi kõige tähtsam 
eesmärk on säästva tarbimise ja tootmise 
toetamine, elektroonikaromude tekke 
vältimine ning lisaks sellele nende 
korduskasutamine, ringlussevõtmine ja 
muud taaskasutamise viisid, et vähendada 
jäätmete kõrvaldamist ja toetada 
ressursside tõhusat kasutamist. Direktiiviga 
püütakse parandada ka kõikide elektri- ja 
elektroonikaseadmete olelusringis 
osalevate ettevõtjate, näiteks tootjate, 
turustajate ja tarbijate ning eelkõige 
vahetult elektroonikaromude kogumise ja 
töötlemisega tegelevate ettevõtjate 
keskkonnategevuse tulemuslikkust. 
Elektroonikaromude käitlusega seotud 
siseriiklike tegevuspõhimõtete erinevus 
takistab ringlussevõtu tegevuspõhimõtete 
tõhusat rakendamist. Selleks tuleks 
ühenduse tasandil sätestada 
põhikriteeriumid ja välja töötada 
kogumise ja käitlemise ühtsed standardid.

Or. en

Selgitus

Ühtsed standardid soodustaksid kogumist ja töötlemist ning aitaksid samuti kaasa paremale 
järelevalvele ja aruandlusele. 
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Muudatusettepanek 44
Karl-Heinz Florenz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Käesoleva direktiivi reguleerimisala 
peaks hõlmama kõiki tavatarbijatele 
ettenähtud elektri- ja elektroonikaseadmeid 
ning erialaseks kasutamiseks ettenähtud 
elektri- ja elektroonikaseadmeid. 
Käesolevat direktiivi tuleks kohaldada, 
ilma et see piiraks selliste ühenduse 
ohutus- ja tervishoiunõudeid käsitlevate 
õigusaktide kohaldamist, millega kaitstakse 
kõiki 
elektroonikaromudega kokkupuutujaid, ja 
ühenduse jäätmekäitlust käsitlevate 
eriõigusaktide kohaldamist, eelkõige 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. 
septembri 2006. aasta direktiiv 
2006/66/EÜ, mis käsitleb patareisid ja 
akusid ning patarei- ja akujäätmeid, ning 
tootearendust käsitlevad ühenduse 
õigusaktid, eelkõige Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiv 2005/32/EÜ, mis 
käsitleb raamistiku kehtestamist energiat 
tarbivate toodete ökodisaini nõuete 
sätestamiseks ja millega muudetakse 
nõukogu direktiivi 92/42/EMÜ ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 
96/57/EÜ ja 2000/55/EÜ.

(10) Käesoleva direktiivi reguleerimisala 
peaks hõlmama kõiki tavatarbijatele 
ettenähtud elektri- ja elektroonikaseadmeid 
ning erialaseks kasutamiseks ettenähtud 
elektri- ja elektroonikaseadmeid. 
Käesolevat direktiivi tuleks kohaldada, 
ilma et see piiraks selliste ühenduse 
ohutus- ja tervishoiunõudeid käsitlevate 
õigusaktide kohaldamist, millega kaitstakse 
kõiki 
elektroonikaromudega kokkupuutujaid, ja 
ühenduse jäätmekäitlust käsitlevate 
eriõigusaktide kohaldamist, eelkõige 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. 
septembri 2006. aasta direktiiv 
2006/66/EÜ, mis käsitleb patareisid ja 
akusid ning patarei- ja akujäätmeid, ning 
tootearendust käsitlevad ühenduse 
õigusaktid, eelkõige Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiv 2005/32/EÜ, mis 
käsitleb raamistiku kehtestamist energiat 
tarbivate toodete ökodisaini nõuete 
sätestamiseks ja millega muudetakse 
nõukogu direktiivi 92/42/EMÜ ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 
96/57/EÜ ja 2000/55/EÜ. 
Reguleerimisalast tuleks välja arvata muu 
hulgas suured tööstuspaigaldised, sest 
need on alaliselt paigaldatud ja neid 
käitatakse püsivalt ühes kohas, neid 
monteerivad kokku ja lahti spetsialistid 
ning seetõttu on tegemist reguleeritud 
jäätmevooga. Sama peaks kehtima suurte 
paiksete tööstuslike tööriistade puhul, mis 
paigaldatakse alaliselt nende kasutamise 
eesmärgil kindlaksmääratud kohta. 
Samuti tuleks välja arvata eranditult 
professionaalsete kasutajate kasutatavad 
liikuvad masinad, kuna neid monteerivad 
lahti ja kõrvaldavad spetsialistid ning 
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seetõttu on tegemist reguleeritud 
jäätmevooga. 

Or. de

Selgitus

Nii paigaldiste kui ka suurte tööstuspaigaldiste, eranditult professionaalsetele kasutajatele 
mõeldud liikuvate masinate ning päikesepaneelide puhul on tegemist reguleeritud 
jäätmevoogudega, mille korral ei ole ohtu, et need kõrvaldatakse sortimata ja töötlemata.

Muudatusettepanek 45
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Reguleerimisalast tuleks välja jätta 
hoonega alaliselt seotud seadmed ning 
kütteks, järgnevaks kuumutamiseks, 
jahutamiseks või soojavee tootmiseks 
kasutatavad tooted, kuna need on alaliselt 
paigaldatud ja neid käitatakse püsivalt 
ühes kohas, neid monteerivad kokku ja 
lahti spetsialistid ning seetõttu on tegemist 
reguleeritud jäätmevooga.

Or. de

Selgitus

Väljaõppinud spetsialistid kavandavad hoone lahutamatuks osaks olevaid seadmeid, 
paigaldavad neid alaliselt, hooldavad neid püsiva käituse ajal, monteerivad need pärast 
kasutusiga lahti ning korraldavad nende ringlussevõtu.
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Muudatusettepanek 46
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Lahuskogumine on 
elektroonikaromude eritöötluse ja 
ringlussevõtu tagamise eeltingimus ning 
vajalik inimeste tervise ning 
keskkonnakaitse soovitud taseme 
saavutamiseks ühenduses. Tarbijad peavad 
niisuguse kogumise õnnestumisele 
aktiivselt kaasa aitama ning neid tuleks 
julgustada elektroonikaromusid tagastama. 
Sel eesmärgil tuleks elektroonikaromude 
tagastamiseks organiseerida sobivad 
töötluskohad, sealhulgas vastuvõtupunktid, 
kus saaks kodumajapidamisjäätmeid 
vähemalt tasuta tagastada. Turustajatel on 
oluline osa elektroonikaromude kogumise 
edendamisel.

(13) Lahuskogumine on 
elektroonikaromude eritöötluse ja 
ringlussevõtu tagamise eeltingimus ning 
vajalik inimeste tervise ning 
keskkonnakaitse soovitud taseme 
saavutamiseks ühenduses. Tarbijad peavad 
niisuguse kogumise õnnestumisele 
aktiivselt kaasa aitama ning neid tuleks 
julgustada elektroonikaromusid tagastama. 
Sel eesmärgil tuleks elektroonikaromude 
tagastamiseks organiseerida sobivad 
töötluskohad, sealhulgas vastuvõtupunktid, 
kus saaks kodumajapidamisjäätmeid 
vähemalt tasuta tagastada. Turustajatel, 
kohalikel omavalitsustel ja 
jäätmekäitlusettevõtjatel on kõikidel 
oluline osa elektroonikaromude kogumise 
ja töötlemise edendamisel ning seega 
peaksid nende suhtes kehtima käesoleva 
direktiivi nõuded.

Or. en

Selgitus

Rõhutab selle tagamise olulisust, et kõikidelt elektroonikaromude kogumise ja töötlemisega 
tegelevatelt elektroonikaromudega kokkupuutujatelt oodatakse käesoleva õigusakti järgimist. 

Muudatusettepanek 47
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Kaitstuse soovitud taseme ja ühtsete 
keskkonnaalaste eesmärkide saavutamiseks 
ühenduses peaksid liikmesriigid vastu
võtma asjakohased meetmed, et vähendada 

(14) Kaitstuse soovitud taseme ja ühtsete 
keskkonnaalaste eesmärkide saavutamiseks 
ühenduses peaksid liikmesriigid vastu 
võtma asjakohased meetmed, et vähendada 
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elektroonikaromude kõrvaldamist 
sortimata olmejäätmetena ja saavutada 
elektroonikaromude lahuskogumise kõrge 
tase. Liikmesriikidelt tuleks tõhusate 
kogumissüsteemide loomise tagamiseks 
nõuda, et nad saavutaksid 
elektroonikaromude kogumise kõrge 
taseme , eelkõige osooni kahandavaid 
aineid ja fluoritud kasvuhoonegaase 
sisaldavate jahutus- ja külmutusseadmete 
puhul, arvestades nende suurt 
keskkonnamõju ning määrustega (EÜ) 
2037/2000 ja (EÜ) 842/2006 ettenähtud 
kohustusi. Mõjuhinnangus esitatud 
andmete põhjal on näha, et 65%
turuleviidud elektri- ja 
elektroonikaseadmetest on juba praegu 
lahus kogutud, kuid üle poole nendest 
töödeldakse nõuetevastaselt ja 
eksporditakse ebaseaduslikult. Seetõttu 
kaoksid väärtuslikud teisesed 
toormaterjalid ja keskkonnaseisund 
halveneks. Selle vältimiseks on vaja 
kehtestada ambitsioonikas kogumise 
sihtarv.

elektroonikaromude kõrvaldamist 
sortimata olmejäätmetena ja saavutada 
elektroonikaromude lahuskogumise kõrge 
tase. Liikmesriikidelt tuleks tõhusate 
kogumissüsteemide loomise tagamiseks 
nõuda, et nad saavutaksid 
elektroonikaromude kogumise kõrge 
taseme , eelkõige osooni kahandavaid 
aineid ja fluoritud kasvuhoonegaase 
sisaldavate jahutus- ja külmutusseadmete 
puhul, arvestades nende suurt 
keskkonnamõju ning määrustega (EÜ) 
2037/2000 ja (EÜ) 842/2006 ettenähtud 
kohustusi. Mõjuhinnangus esitatud 
andmete põhjal on näha, et 65%
turuleviidud elektri- ja 
elektroonikaseadmetest on juba praegu 
lahus kogutud, kuid üle poole nendest 
töödeldakse nõuetevastaselt ja 
eksporditakse ebaseaduslikult. Seetõttu 
kaoksid väärtuslikud teisesed 
toormaterjalid ja keskkonnaseisund 
halveneks. Selle vältimiseks on vaja 
kehtestada ambitsioonikas kogumise 
sihtarv. Põhiline on tagada, et nõuetele 
vastavuse reeglid kindlustaksid pikema 
aja jooksul asjakohase ja pideva hüvitise 
maksmise kohalikele või piirkondlikele 
asutustele finants- või halduskoormuse 
eest, mis käesoleva direktiivi rakendamisel 
tekib, selle asemel et saada ühekordne 
summa rakendusmenetluse alguses. 

Or. en

Selgitus

Kohalikud ja piirkondlikud asutused vastutavad paljudes liikmesriikides elektroonikaromude 
kogumise tagamise eest. Nõuetele vastavuse reeglites tuleb seetõttu ette näha asjakohane 
hüvitis direktiivi rakendamise ajal ja mitte lihtsalt ühekordne või juhuslik hüvitis. 
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Muudatusettepanek 48
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Kaitstuse soovitud taseme ja ühtsete 
keskkonnaalaste eesmärkide saavutamiseks 
ühenduses peaksid liikmesriigid vastu 
võtma asjakohased meetmed, et vähendada 
elektroonikaromude kõrvaldamist 
sortimata olmejäätmetena ja saavutada 
elektroonikaromude lahuskogumise kõrge 
tase. Liikmesriikidelt tuleks tõhusate 
kogumissüsteemide loomise tagamiseks 
nõuda, et nad saavutaksid 
elektroonikaromude kogumise kõrge 
taseme , eelkõige osooni kahandavaid 
aineid ja fluoritud kasvuhoonegaase 
sisaldavate jahutus- ja külmutusseadmete 
puhul, arvestades nende suurt 
keskkonnamõju ning määrustega (EÜ)
2037/2000 ja (EÜ) 842/2006 ettenähtud 
kohustusi. Mõjuhinnangus esitatud 
andmete põhjal on näha, et 65%
turuleviidud elektri- ja 
elektroonikaseadmetest on juba praegu 
lahus kogutud, kuid üle poole nendest 
töödeldakse nõuetevastaselt ja 
eksporditakse ebaseaduslikult. Seetõttu 
kaoksid väärtuslikud teisesed 
toormaterjalid ja keskkonnaseisund 
halveneks. Selle vältimiseks on vaja 
kehtestada ambitsioonikas kogumise 
sihtarv.

(14) Kaitstuse soovitud taseme ja ühtsete 
keskkonnaalaste eesmärkide saavutamiseks 
ühenduses peaksid liikmesriigid vastu 
võtma asjakohased meetmed, et vähendada 
elektroonikaromude kõrvaldamist 
sortimata olmejäätmetena ja saavutada 
elektroonikaromude lahuskogumise kõrge 
tase. Liikmesriikidelt tuleks tõhusate 
kogumissüsteemide loomise tagamiseks 
nõuda, et nad saavutaksid 
elektroonikaromude kogumise kõrge 
taseme , eelkõige osooni kahandavaid 
aineid ja fluoritud kasvuhoonegaase 
sisaldavate jahutus- ja külmutusseadmete 
puhul, arvestades nende suurt 
keskkonnamõju ning määrustega (EÜ) 
2037/2000 ja (EÜ) 842/2006 ettenähtud 
kohustusi. Mõjuhinnangus esitatud 
andmete põhjal on näha, et 65%
turuleviidud elektri- ja 
elektroonikaseadmetest on juba praegu 
lahus kogutud, kuid üle poole nendest 
töödeldakse nõuetevastaselt ja 
eksporditakse ebaseaduslikult või 
töödeldakse nõuetekohaselt, aga 
töödeldavatest kogustest ei teatata.
Seetõttu kaoksid väärtuslikud teisesed 
toormaterjalid, keskkonnaseisund 
halveneks ja andmeid esitataks 
ebajärjekindlalt. Selle vältimiseks on vaja 
kehtestada ambitsioonikas kogumise 
sihtarv, et kohustada kõiki 
elektroonikaromude kogujaid tagama 
nende keskkonnaohutu töötlemine ja 
nõuda nendelt kogutud, käideldud ja 
töödeldud kogustest teatamist. Väga tähtis 
on, et liikmesriigid tagaksid direktiivi 
tõhusa jõustamise, eeskätt mis puudutab 
EList välja viidavate kasutatud elektri- ja 
elektroonikaseadmete kontrolli.
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Or. en

Selgitus

Raportööri ettepanekut täiendav tekst, mis rõhutab andmete kogumise, tõhusa jõustamise ja 
elektroonikaromude kogumise ja töötlemisega tegelejate lisamise olulisust.

Muudatusettepanek 49
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Seadmete taaskasutamist, 
korduskasutamiseks ettevalmistamist ja 
ringlussevõttu saab käsitada käesoleva 
direktiivi artiklis 7 määratletud eesmärgina 
üksnes juhul, kui kõnealune 
taaskasutamine või korduskasutamiseks 
ettevalmistamine või ringlussevõtt ei ole 
vastuolus Euroopa ja liikmesriikide muude 
õigusaktidega, mida kohaldatakse 
seadmete suhtes.

(17) Seadmete taaskasutamist, 
korduskasutamiseks ettevalmistamist ja 
ringlussevõttu saab käsitada käesoleva 
direktiivi artiklis 7 määratletud eesmärgina 
üksnes juhul, kui kõnealune 
taaskasutamine või korduskasutamiseks 
ettevalmistamine või ringlussevõtt ei ole 
vastuolus Euroopa ja liikmesriikide muude 
õigusaktidega, mida kohaldatakse 
seadmete suhtes. Seadmete nõuetekohane 
taaskasutamine ja korduskasutamiseks 
ettevalmistamine ja ringlussevõtt aitab 
kaasa ressursside usaldusväärsele 
juhtimisele ja optimeerib ressurssidega 
varustamist. 

Or. en

Selgitus

Kirjeldatud protsessid on olulised ressursside taaskasutamise kanalid ja nende nõuetekohane 
juhtimine on otsustava tähtsusega. 

Muudatusettepanek 50
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Kodumajapidamiste elektri- ja (19) Kodumajapidamiste elektri- ja 
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elektroonikaseadmete kasutajatel peaks 
olema võimalus elektroonikaromusid 
vähemalt tasuta tagastada. Tootjad peaksid 
rahastama vähemalt
elektroonikaromude kogumist, töötlemist, 
taaskasutamist ja kõrvaldamist. 
Liikmesriigid peaksid julgustama tootjaid 
võtma endale vastutuse 
elektroonikaromude kogumise eest, 
eelkõige rahastama elektroonikaromude 
kogumist kogu jäätmete olelustsükli 
ulatuses, sealhulgas kodumajapidamiste 
elektroonikaromud, selleks et vältida 
lahuskogutud elektroonikaromude 
nõuetevastast töötlemist ja ebaseaduslikku 
eksporti ning luua võrdsed võimalused, 
ühtlustades tootjapoolset rahastamist 
kogu ELis, et kõnealuste jäätmete 
kogumise kulud kanduksid 
maksumaksjatelt üle elektri- ja 
elektroonikaseadmete tarbijatele ja et viia 
rahastamine kooskõlla saastaja maksab 
põhimõttega. Tootja vastutuse põhimõtte 
parimaks kasutamiseks peaks iga tootja 
rahastama oma toodetest pärinevate 
jäätmete käitlust. Tootja peaks saama 
valida, kas ta täidab selle kohustuse 
individuaalselt või ühineb kollektiivse 
süsteemiga. Iga tootja peaks toote 
turuleviimisel esitama finantstagatise, et 
vältida peremeheta toodetest pärinevate 
elektroonikaromude käitluskulude 
langemist ühiskonnale või ülejäänud 
tootjatele. Kohustus rahastada vanade 
jäätmete käitlust tuleks jaotada kõikide 
olemasolevate tootjate vahel kollektiivsete 
rahastamissüsteemide abil, milles kõik 
kulude tekkimise ajal turul olevad tootjad 
osalevad proportsionaalselt. 
Kollektiivsetest rahastamissüsteemidest ei 
tohi kitsal alal tegutsevaid tootjaid, 
väiketootjaid, importijaid ega uusi tulijaid 
välja jätta. 

elektroonikaseadmete kasutajatel peaks 
olema võimalus elektroonikaromusid 
vähemalt tasuta tagastada. Tootjad peaksid
seetõttu kogu jäätmete olelustsükli 
ulatuses, turustajad kaasa arvatud, 
rahastama elektroonikaromude kogumist, 
töötlemist, taaskasutamist ja kõrvaldamist. 
Liikmesriigid peaksid julgustama kõiki 
elektroonikaromusid käitlevaid 
sidusrühmasid direktiivi eesmärgi 
täitmisele kaasa aitama, selleks et vältida 
lahuskogutud elektroonikaromude 
nõuetevastast töötlemist ja ebaseaduslikku 
eksporti Selleks et kõnealuste jäätmete 
kogumise kulud kanduksid 
maksumaksjatelt üle elektri- ja 
elektroonikaseadmete tarbijatele ja et viia 
rahastamine kooskõlla saastaja maksab 
põhimõttega peaksid liikmesriigid 
julgustama tootjaid kõiki kogutud 
elektroonikaromusid töötlema. Tarbijate 
kohustus on viia kasutusaja lõppu 
jõudnud elektri- ja elektroonikaseadmed 
kogumispunkti, et neid oleks võimalik 
nõuetekohaselt töödelda. Tootja vastutuse 
põhimõtte parimaks kasutamiseks peaks 
iga tootja rahastama oma toodetest 
pärinevate jäätmete käitlust. Tootja peaks 
saama valida, kas ta täidab selle kohustuse 
individuaalselt või ühineb kollektiivse 
süsteemiga. Iga tootja peaks toote 
turuleviimisel esitama finantstagatise, et 
vältida peremeheta toodetest pärinevate 
elektroonikaromude käitluskulude 
langemist ühiskonnale või ülejäänud 
tootjatele. Kohustus rahastada vanade 
jäätmete käitlust tuleks jaotada kõikide 
olemasolevate tootjate vahel kollektiivsete 
rahastamissüsteemide abil, milles kõik 
kulude tekkimise ajal turul olevad tootjad 
osalevad proportsionaalselt. 
Kollektiivsetest rahastamissüsteemidest ei 
tohi kitsal alal tegutsevaid tootjaid, 
väiketootjaid, importijaid ega uusi tulijaid 
välja jätta.

Or. en
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Muudatusettepanek 51
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Kodumajapidamiste elektri- ja 
elektroonikaseadmete kasutajatel peaks 
olema võimalus elektroonikaromusid 
vähemalt tasuta tagastada. Tootjad peaksid 
rahastama vähemalt elektroonikaromude 
kogumist, töötlemist, taaskasutamist ja 
kõrvaldamist. Liikmesriigid peaksid 
julgustama tootjaid võtma endale vastutuse 
elektroonikaromude kogumise eest, 
eelkõige rahastama elektroonikaromude 
kogumist kogu jäätmete olelustsükli 
ulatuses, sealhulgas kodumajapidamiste 
elektroonikaromud, selleks et vältida 
lahuskogutud elektroonikaromude 
nõuetevastast töötlemist ja ebaseaduslikku 
eksporti ning luua võrdsed võimalused, 
ühtlustades tootjapoolset rahastamist kogu 
ELis, et kõnealuste jäätmete kogumise 
kulud kanduksid maksumaksjatelt üle 
elektri- ja elektroonikaseadmete tarbijatele 
ja et viia rahastamine kooskõlla saastaja 
maksab põhimõttega. Tootja vastutuse 
põhimõtte parimaks kasutamiseks peaks 
iga tootja rahastama oma toodetest 
pärinevate jäätmete käitlust. Tootja peaks 
saama valida, kas ta täidab selle kohustuse 
individuaalselt või ühineb kollektiivse 
süsteemiga. Iga tootja peaks toote 
turuleviimisel esitama finantstagatise, et 
vältida peremeheta toodetest pärinevate 
elektroonikaromude käitluskulude 
langemist ühiskonnale või ülejäänud 
tootjatele. Kohustus rahastada vanade 
jäätmete käitlust tuleks jaotada kõikide 
olemasolevate tootjate vahel kollektiivsete 
rahastamissüsteemide abil, milles kõik 
kulude tekkimise ajal turul olevad tootjad 
osalevad proportsionaalselt. 

(19) Kodumajapidamiste elektri- ja 
elektroonikaseadmete kasutajatel peaks 
olema võimalus elektroonikaromusid 
vähemalt tasuta tagastada. Tootjad peaksid 
rahastama vähemalt elektroonikaromude 
kogumist, töötlemist, taaskasutamist ja 
kõrvaldamist. Liikmesriigid peaksid 
julgustama tootjaid võtma endale vastutuse 
elektroonikaromude kogumise eest, 
eelkõige rahastama elektroonikaromude 
kogumist kogu jäätmete olelustsükli 
ulatuses, sealhulgas kodumajapidamiste 
elektroonikaromud, selleks et vältida 
lahuskogutud elektroonikaromude 
nõuetevastast töötlemist ja ebaseaduslikku 
eksporti ning luua võrdsed võimalused, 
ühtlustades tootjapoolset rahastamist kogu 
ELis, et kõnealuste jäätmete kogumise 
kulud kanduksid maksumaksjatelt üle 
elektri- ja elektroonikaseadmete tarbijatele 
ja et viia rahastamine kooskõlla saastaja 
maksab põhimõttega. Tootja vastutuse 
põhimõtte parimaks kasutamiseks peaks 
iga tootja rahastama oma toodetest 
pärinevate jäätmete käitlust. Tootja peaks 
saama valida, kas ta täidab selle kohustuse 
individuaalselt või ühineb kollektiivse 
süsteemiga. Iga tootja või lepingu alusel 
tema nimel tegutsev kolmas isik peaks 
toote turuleviimisel esitama finantstagatise, 
et vältida peremeheta toodetest pärinevate 
elektroonikaromude käitluskulude 
langemist ühiskonnale või ülejäänud 
tootjatele. Kohustus rahastada vanade 
jäätmete käitlust tuleks jaotada kõikide 
olemasolevate tootjate vahel kollektiivsete 
rahastamissüsteemide abil, milles kõik 
kulude tekkimise ajal turul olevad tootjad 
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Kollektiivsetest rahastamissüsteemidest ei 
tohi kitsal alal tegutsevaid tootjaid, 
väiketootjaid, importijaid ega uusi tulijaid 
välja jätta.

osalevad proportsionaalselt. 
Kollektiivsetest rahastamissüsteemidest ei 
tohi kitsal alal tegutsevaid tootjaid, 
väiketootjaid, importijaid ega uusi tulijaid 
välja jätta.

Or. en

Selgitus

Korrigeerib direktiivi moonutatud tõlgendamise väiksemas osas liikmesriikides, eriti 
Ühendkuningriigis, mis ei võimalda tootjatel võtta täit vastutust oma elektroonikaromude 
käitlemise eest ega tagada, et seda tehakse tõhusalt ja säästlikult. 

Muudatusettepanek 52
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Kodumajapidamiste elektri- ja 
elektroonikaseadmete kasutajatel peaks 
olema võimalus elektroonikaromusid 
vähemalt tasuta tagastada. Tootjad peaksid 
rahastama vähemalt elektroonikaromude 
kogumist, töötlemist, taaskasutamist ja 
kõrvaldamist. Liikmesriigid peaksid 
julgustama tootjaid võtma endale 
vastutuse elektroonikaromude kogumise 
eest, eelkõige rahastama 
elektroonikaromude kogumist kogu 
jäätmete olelustsükli ulatuses, sealhulgas 
kodumajapidamiste elektroonikaromud, 
selleks et vältida lahuskogutud 
elektroonikaromude nõuetevastast 
töötlemist ja ebaseaduslikku eksporti ning 
luua võrdsed võimalused, ühtlustades 
tootjapoolset rahastamist kogu ELis, et 
kõnealuste jäätmete kogumise kulud 
kanduksid maksumaksjatelt üle elektri- ja 
elektroonikaseadmete tarbijatele ja et viia 
rahastamine kooskõlla saastaja maksab 
põhimõttega. Tootja vastutuse põhimõtte 
parimaks kasutamiseks peaks iga tootja 

(19) Kodumajapidamiste elektri- ja 
elektroonikaseadmete kasutajatel peaks 
olema võimalus elektroonikaromusid 
vähemalt tasuta tagastada. Tootjad peaksid 
rahastama vähemalt elektroonikaromude 
kogumist, töötlemist, taaskasutamist ja 
kõrvaldamist. Liikmesriigid peaksid 
julgustama kõiki elektroonikaromusid 
käitlevaid sidusrühmasid direktiivi 
eesmärgi täitmisele kaasa aitama, selleks 
et vältida lahuskogutud 
elektroonikaromude nõuetevastast 
töötlemist ja ebaseaduslikku eksporti.
Kõikide osalejate kogutud kõik 
elektroonikaromud tuleks loendada ja 
registreerida. Selleks et kõnealuste 
jäätmete kogumise kulud kanduksid 
maksumaksjatelt üle elektri- ja 
elektroonikaseadmete tarbijatele ja et viia 
rahastamine kooskõlla saastaja maksab 
põhimõttega, peaksid liikmesriigid 
julgustama tootjaid töötlema kõiki 
kogutud elektroonikaromusid, mille 
elektroonikaromude kogujad on neile 
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rahastama oma toodetest pärinevate 
jäätmete käitlust. Tootja peaks saama 
valida, kas ta täidab selle kohustuse 
individuaalselt või ühineb kollektiivse 
süsteemiga. Iga tootja peaks toote 
turuleviimisel esitama finantstagatise, et 
vältida peremeheta toodetest pärinevate 
elektroonikaromude käitluskulude 
langemist ühiskonnale või ülejäänud 
tootjatele. Kohustus rahastada vanade 
jäätmete käitlust tuleks jaotada kõikide 
olemasolevate tootjate vahel kollektiivsete 
rahastamissüsteemide abil, milles kõik 
kulude tekkimise ajal turul olevad tootjad 
osalevad proportsionaalselt. 
Kollektiivsetest rahastamissüsteemidest ei 
tohi kitsal alal tegutsevaid tootjaid, 
väiketootjaid, importijaid ega uusi tulijaid 
välja jätta.

tasuta üle andnud. Kui ettevõtjad 
eelistavad elektroonikaromusid mitte 
tasuta üle anda ja töödelda 
elektroonikaromusid tootja või 
tootjavastutusorganisatsiooni eelneva 
nõusolekuta, ükskõik kas kogumisele, 
transpordile ja töötlemisele järgneb 
netokulu või netokrediit, ei nõuta 
tootjatelt kõnealuste 
elektroonikaromudega seotud kulude 
rahastamist. Tarbijate kohustus on viia 
kasutusaja lõppu jõudnud elektri- ja 
elektroonikaseadmed kogumispunkti, et 
neid oleks võimalik nõuetekohaselt 
töödelda. Tootja vastutuse põhimõtte 
parimaks kasutamiseks peaks iga tootja 
rahastama oma toodetest pärinevate 
jäätmete käitlust. Tootja peaks saama 
valida, kas ta täidab selle kohustuse 
individuaalselt või ühineb kollektiivse 
süsteemiga. Iga tootja peaks toote 
turuleviimisel esitama finantstagatise, et 
vältida peremeheta toodetest pärinevate 
elektroonikaromude käitluskulude 
langemist ühiskonnale või ülejäänud 
tootjatele. Kohustus rahastada vanade 
jäätmete käitlust tuleks jaotada kõikide 
olemasolevate tootjate vahel kollektiivsete 
rahastamissüsteemide abil, milles kõik 
kulude tekkimise ajal turul olevad tootjad 
osalevad proportsionaalselt. 
Kollektiivsetest rahastamissüsteemidest ei 
tohi kitsal alal tegutsevaid tootjaid, 
väiketootjaid, importijaid ega uusi tulijaid 
välja jätta.

Or. en

Selgitus

Täiendab raportööri ettepanekut ja korrigeerib direktiivi moonutatud tõlgendamise väiksemas 
osas liikmesriikides, eriti Ühendkuningriigis, mis ei võimalda tootjatel võtta täit vastutust 
oma elektroonikaromude käitlemise eest ega tagada, et seda tehakse tõhusalt ja säästlikult.
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Muudatusettepanek 53
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Kodumajapidamiste elektri- ja 
elektroonikaseadmete kasutajatel peaks 
olema võimalus elektroonikaromusid 
vähemalt tasuta tagastada. Tootjad peaksid 
rahastama vähemalt elektroonikaromude 
kogumist, töötlemist, taaskasutamist ja 
kõrvaldamist. Liikmesriigid peaksid 
julgustama tootjaid võtma endale 
vastutuse elektroonikaromude kogumise 
eest, eelkõige rahastama 
elektroonikaromude kogumist kogu 
jäätmete olelustsükli ulatuses, sealhulgas 
kodumajapidamiste elektroonikaromud, 
selleks et vältida lahuskogutud 
elektroonikaromude nõuetevastast 
töötlemist ja ebaseaduslikku eksporti ning 
luua võrdsed võimalused, ühtlustades 
tootjapoolset rahastamist kogu ELis, et 
kõnealuste jäätmete kogumise kulud 
kanduksid maksumaksjatelt üle elektri- ja 
elektroonikaseadmete tarbijatele ja et viia 
rahastamine kooskõlla saastaja maksab 
põhimõttega. Tootja vastutuse põhimõtte 
parimaks kasutamiseks peaks iga tootja 
rahastama oma toodetest pärinevate 
jäätmete käitlust. Tootja peaks saama 
valida, kas ta täidab selle kohustuse 
individuaalselt või ühineb kollektiivse 
süsteemiga. Iga tootja peaks toote 
turuleviimisel esitama finantstagatise, et 
vältida peremeheta toodetest pärinevate 
elektroonikaromude käitluskulude 
langemist ühiskonnale või ülejäänud 
tootjatele. Kohustus rahastada vanade 
jäätmete käitlust tuleks jaotada kõikide 
olemasolevate tootjate vahel kollektiivsete 
rahastamissüsteemide abil, milles kõik 
kulude tekkimise ajal turul olevad tootjad 
osalevad proportsionaalselt. 
Kollektiivsetest rahastamissüsteemidest ei 

(19) Kodumajapidamiste elektri- ja 
elektroonikaseadmete kasutajatel peaks 
olema võimalus elektroonikaromusid 
vähemalt tasuta tagastada. Tootjad peaksid 
rahastama 
elektroonikaromude kogumist, töötlemist, 
taaskasutamist ja kõrvaldamist. 
Liikmesriigid peaksid tagama, et tootjad 
võtavad endale vastutuse 
elektroonikaromude kogumise eest, 
eelkõige rahastama elektroonikaromude 
kogumist kogu jäätmete olelustsükli 
ulatuses, sealhulgas kodumajapidamiste 
elektroonikaromud, selleks et vältida 
lahuskogutud elektroonikaromude 
nõuetevastast töötlemist ja ebaseaduslikku 
eksporti ning luua võrdsed võimalused, 
ühtlustades tootjapoolset rahastamist kogu 
ELis, et kõnealuste jäätmete kogumise 
kulud kanduksid maksumaksjatelt üle 
elektri- ja elektroonikaseadmete tarbijatele 
ja et viia rahastamine kooskõlla saastaja 
maksab põhimõttega. Tootja vastutuse 
põhimõtte parimaks kasutamiseks peaks 
iga tootja rahastama oma toodetest 
pärinevate jäätmete käitlust. Tootja peaks 
saama valida, kas ta täidab selle kohustuse 
individuaalselt või ühineb kollektiivse 
süsteemiga. Iga tootja peaks toote 
turuleviimisel esitama finantstagatise, et 
vältida peremeheta toodetest pärinevate 
elektroonikaromude käitluskulude 
langemist ühiskonnale või ülejäänud 
tootjatele. Kohustus rahastada vanade 
jäätmete käitlust tuleks jaotada kõikide 
olemasolevate tootjate vahel kollektiivsete 
rahastamissüsteemide abil, milles kõik 
kulude tekkimise ajal turul olevad tootjad 
osalevad proportsionaalselt. 
Kollektiivsetest rahastamissüsteemidest ei 
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tohi kitsal alal tegutsevaid tootjaid, 
väiketootjaid, importijaid ega uusi tulijaid 
välja jätta.

tohi kitsal alal tegutsevaid tootjaid, 
väiketootjaid, importijaid ega uusi tulijaid 
välja jätta.

Or. en

Selgitus

Tootja rahaline vastutus peaks algama hetkest, kui tarbija elektroonikatoote kasutuselt 
kõrvaldab, mis juhtub üldiselt kodumajapidamises. Käesoleva direktiiviga tuleks ära hoida 
erinevuste lubamine tootjavastutuse rakendamisel eespool nimetatud põhjustel ja 
elektroonikaromude optimaalsel käitlemisel. 

Muudatusettepanek 54
Michail Tremopoulos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Nanomaterjalide kasutamise kohta 
elektri- ja elektroonikaseadmetes ning 
sellega seotud ohtude kohta puudub 
nõuetekohane teave. See seab ohtu 
nanomaterjale sisaldavate 
elektroonikaromude nõuetekohase 
töötlemise. Nõuetekohase töötlemise 
võimaldamiseks peaksid tootjad esitama 
käitlusettevõtetele asjakohast teavet 
nanomaterjalide kasutamise kohta oma 
toodetes. 

Or. en

Selgitus

Elektroonikaromude direktiivi artiklis 15 on sätestatud, et tootjad esitavad käitlusettevõtetele 
teabe elektri- ja elektroonikaseadmete komponentide ja materjalide ning ohtlike ainete ja 
valmististe asukoha kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes. Sama peaks kehtima elektri- ja 
elektroonikaseadmetes sisalduvate nanomaterjalide kohta. 
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Muudatusettepanek 55
Karl-Heinz Florenz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Direktiivi teatavaid sätteid, 
elektroonikaromude materjalide ja 
komponentide selektiivset töötlemist, 
elektroonikaromude kogumise, 
ladustamise ja töötlemise tehnilisi 
nõudeid ning elektri- ja 
elektroonikaseadmete märgistamise tähist 
tuleks komisjoni poolt komiteemenetluse 
kohaselt kohandada teaduse ja tehnika 
arenguga.

(26) Vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklile 291 kehtestatakse 
eelnevalt tavapärase seadusandliku 
menetluse alusel vastu võetud määrusega 
komisjoni rakendusmehhanismide 
teostamise liikmesriikide poolse 
kontrollimise mehhanismide reeglid ja 
üldpõhimõtted. Kuni kõnealuse uue 
määruse vastuvõtmiseni ja arvestades 
vajadust käesolev direktiiv võimalikult 
kiiresti vastu võtta ja rakendada, peaksid 
liikmesriigid teostama kontrolli kooskõlas 
nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusega 
1999/468/EÜ, millega kehtestatakse 
komisjoni rakendusvolituste kasutamise 
menetlused, kuivõrd nimetatud sätted on 
kooskõlas muudetud lepingutega. Viited 
kõnealustele sätetele tuleks siiski 
asendada viidetega uues määruses 
kehtestatud reeglitele ja põhimõtetele 
niipea, kui kõnealune määrus jõustub.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek viib endise nn komiteemenetluse kooskõlla uue menetlusega 
vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 290.

Muudatusettepanek 56
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 a) Selleks et kõrvaldada olemasolevad 
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siseturu toimimise takistused, tuleks 
vähendada halduskoormust, ühtlustades 
registreerimise ja aruandluse ning 
vältides üksikutes liikmesriikides 
mitmekordse registreerimise eest 
mitmekordseid tasusid. Eelkõige ei tuleks 
elektri- ja elektroonikaseadmete turule 
laskmise tingimuseks seada nõuet, et 
tootjal peab igas liikmesriigis olema 
juriidiline asukoht; kohaliku seadusjärgse 
esindaja määramisest peaks piisama. 
Käesoleva õigusakti praktiliseks 
jõustamiseks peab liikmesriikidel olema 
võimalik tuvastada toote eest vastutav 
tootja ja jälgida lõppturustajani viivat 
varustusahelat. Liikmesriigid peaksid 
tagama, et turustaja, kes ühendusse 
kuuluvatest riikidest pärit seadme 
esmakordselt liikmesriigi territooriumil 
kättesaadavaks teeb (ühendusesisene 
kaubandus), sõlmib tootjaga lepingu või 
võtab enda peale kõnealusest seadmest 
tekkiva elektroonikaromu registreerimise 
ja käitlemise rahastamise. 

Or. en

Selgitus

Raportööri ettepanekuid täiendav lisatekst. Eesmärgiks on registreerimise ja aruandluse 
ühtlustamine ja riiklike registrite koostalitluse julgustamine siseturu tugevdamiseks ja 
süsteemi ärakasutajate tõkestamiseks. 

Muudatusettepanek 57
Karl-Heinz Florenz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Käesoleva direktiivi rakendamiseks 
vajalikud meetmed tuleks vastu võtta
vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta 
direktiivile 1999/468/EÜ, millega 
kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste 

(27) Selleks et käesoleva direktiivi sätteid 
oleks võimalik kohandada teaduse ja 
tehnika arenguga ja võtta teisi vajalikke 
meetmeid, tuleks anda komisjonile volitus 
võtta kooskõlas artikliga 290 seoses lisade 
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kasutamise menetlused. Komisjonile
tuleks anda volitus kohandada lisasid ning 
võtta vastu eeskirjad nõuete järgimise 
kontrollimiseks. Kuna kõnealused 
meetmed on üldmeetmed ja nende 
eesmärk on muuta direktiivi 2002/96/EÜ 
vähem olulisi sätteid, muu hulgas 
täiendada seda uute vähem oluliste sätete 
lisamisega, tuleb need vastu võtta 
vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a 
sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

kohandamise ning eeskirjadega nõuete 
järgimise kontrollimiseks vastu 
delegeeritud õigusakte.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek viib endise nn komiteemenetluse kooskõlla uue menetlusega 
vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 290.

Muudatusettepanek 58
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas direktiivis sätestatakse 
meetmed keskkonna ja inimese tervise 
kaitsmiseks selliselt, et välditakse või 
vähendatakse elektroonikaromude tekke ja 
käitluse ebasoodsat mõju ning 
vähendatakse loodusvarade kasutamise 
üldmõju ja suurendatakse sellise 
kasutamise tõhusust.

Käesolevas direktiivis sätestatakse 
meetmed keskkonna ja inimese tervise 
kaitsmiseks selliselt, et välditakse või 
vähendatakse elektroonikaromude tekke ja 
käitluse ebasoodsat mõju ning 
vähendatakse loodusvarade kasutamise 
üldmõju ja suurendatakse sellise 
kasutamise tõhusust vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 
2008. aasta jäätmedirektiivi 2008/98/EÜ 
artiklitele 1 ja 4. Direktiiv aitab kaasa 
säästvale tootmisele ja haldusele seeläbi, 
et kõik toote olelustsüklis osalevad 
sidusrühmad parandavad oma 
keskkonnastandardeid.
1ELT L 312, 22.11.2008, lk 3.

Or. de
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Selgitus

Komisjon jättis välja viite jäätmedirektiivi põhimõtetele, kus muu hulgas sätestatakse 
viieastmeline keskkonnasõbralike jäätmete hierarhia ning lisas selle põhjendusse 7.
2003. aasta elektri- ja elektroonikaseadmete romude direktiivis nähti ette kõigi elektri- ja 
elektroonikaseadmete või elektri- ja elektroonikaseadmete romude sidusrühmade 
keskkonnastandardite tõhustamine ühe lähenemisena tervele olelustsüklile. See aspekt tuleks 
säilitada ning seetõttu ei tohiks seda artiklist 1 välja jätta.

Muudatusettepanek 59
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Justas Vincas 
Paleckis, Vittorio Prodi, Karin Kadenbach, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Vladko 
Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas direktiivis sätestatakse 
meetmed keskkonna ja inimese tervise 
kaitsmiseks selliselt, et välditakse või 
vähendatakse elektroonikaromude tekke ja 
käitluse ebasoodsat mõju ning 
vähendatakse loodusvarade kasutamise 
üldmõju ja suurendatakse sellise 
kasutamise tõhusust.

Käesolevas direktiivis sätestatakse 
meetmed keskkonna ja inimese tervise 
kaitsmiseks selliselt, et välditakse või 
vähendatakse elektroonikaromude tekke ja 
käitluse ebasoodsat mõju ning 
vähendatakse loodusvarade kasutamise 
üldmõju ja suurendatakse sellise 
kasutamise tõhusust kooskõlas direktiivi 
2008/98/EÜ artiklitega 1 ja 4. Kõikide 
elektri- ja elektroonikaseadmete 
olelusringis osalevate ettevõtjate 
keskkonnategevuse tulemuslikkust 
parandades soodustab see ka säästvat 
tarbimist ja tootmist. 

Or. en

Selgitus

Komisjon on paigutanud jäätmete raamdirektiivis eesmärgiks seatud põhimõtted (jäätmetekke 
vältimise eesmärk ja jäätmehierarhia, millega võetakse kasutusele jäätmekäitluse võimaluste 
tähtsusjärjekord kooskõlas nende keskkonnakasulikkusega) põhjendusse 7. Kuna esialgses 
elektroonikaromude direktiivis nõuti tungivalt kõikide elektri- ja elektroonikaseadmetega või 
elektroonikaromudega tegelejate keskkonnategevuse tulemuslikkuse parandamist olelusringist 
lähtuvalt, tuleks see selgesõnaliselt sisse jätta ja seetõttu peaks teema hõlmama 
selgesõnaliselt käesoleva direktiivi aspekte, mis ei ole seotud jäätmetega. 
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Muudatusettepanek 60
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas direktiivis sätestatakse 
meetmed keskkonna ja inimese tervise 
kaitsmiseks selliselt, et välditakse või 
vähendatakse elektroonikaromude tekke ja 
käitluse ebasoodsat mõju ning 
vähendatakse loodusvarade kasutamise 
üldmõju ja suurendatakse sellise 
kasutamise tõhusust.

Käesolevas direktiivis sätestatakse 
meetmed keskkonna ja inimese tervise 
kaitsmiseks selliselt, et välditakse või 
vähendatakse elektroonikaromude tekke ja 
käitluse ebasoodsat mõju ning 
vähendatakse loodusvarade kasutamise 
negatiivset üldmõju ja suurendatakse 
sellise kasutamise tõhusust.

Or. en

Selgitus

Negatiivsete mõjude vähendamine ja kõrvaldamine on väga oluline.

Muudatusettepanek 61
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
elektri- ja elektroonikaseadmete suhtes, 
mis kuuluvad direktiivi 20xx/xx/EÜ 
(ohtlike ainete kasutamise piiramise 
direktiiv) I lisas sätestatud kategooriatesse.

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
elektri- ja elektroonikaseadmete suhtes, 
mis kuuluvad käesoleva direktiivi I.A lisas
sätestatud kategooriatesse, ja kõnealustest 
seadmetest tekkinud 
elektroonikaromudele.

Or. en

Selgitus

Õiguskindlusetuse ärahoidmiseks peaks elektroonikaromude direktiivi reguleerimisala olema 
elektroonikaromude direktiivis selgelt määratletud, ristviideteta teatavatele RoHSi sätetele. 
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Muudatusettepanek 62
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, 

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 - lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) Seadmed, mis on konkreetselt 
kavandatud muud tüüpi seadme osana, mis 
ei kuulu käesoleva direktiivi 
kohaldamisalasse, ja mis võivad toimida 
üksnes kõnealuse muud tüüpi seadme 
osana.

b) Seadmed, mis on konkreetselt 
kavandatud muud tüüpi seadme osana, mis 
ei kuulu käesoleva direktiivi 
kohaldamisalasse, näiteks direktiivi 
reguleerimisalast väljapoole jääva 
lõpptoote osa või paigaldise osa, ja mis 
võivad toimida üksnes kõnealuse muud 
tüüpi seadme osana.

Or. en

Selgitus

Erialastes suhetes kasutatavad ettevõtjate vahelised tooted peaksid direktiivi 
reguleerimisalast välja jääma: esiteks on nende keskkonnamõju hinnatud komisjoni 
ettevalmistavates uuringutes väheoluliseks ja teiseks ei jõua kõnealused seadmed kohalike 
omavalitsuste olmejäätmevoogu.

Muudatusettepanek 63
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3 - punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) Seadmed, mis on konkreetselt 
kavandatud muud tüüpi seadme osana, mis 
ei kuulu käesoleva direktiivi 
kohaldamisalasse, ja mis võivad toimida 
üksnes kõnealuse muud tüüpi seadme 
osana.

b) Seadmed, mis on konkreetselt 
kavandatud muud tüüpi seadme osana, mis 
ei kuulu käesoleva direktiivi 
kohaldamisalasse, näiteks direktiivi 
reguleerimisalast väljapoole jääva 
lõpptoote osa või paigaldise osa, ja mis 
võivad toimida üksnes kõnealuse muud 
tüüpi seadme osana.

Or. en
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Selgitus

Erialastes suhetes kasutatavad ettevõtjate vahelised tooted peaksid direktiivi 
reguleerimisalast välja jääma: esiteks on nende keskkonnamõju hinnatud komisjoni 
ettevalmistavates uuringutes väheoluliseks; teiseks ei jõua kõnealused seadmed kohalike 
omavalitsuste olmejäätmevoogu.

Muudatusettepanek 64
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 - lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) Seadmed, mis on konkreetselt 
kavandatud muud tüüpi seadme osana, mis 
ei kuulu käesoleva direktiivi 
kohaldamisalasse, ja mis võivad toimida 
üksnes kõnealuse muud tüüpi seadme 
osana. 

b) Seadmed, mis on konkreetselt 
kavandatud muud tüüpi seadme osana, mis 
ei kuulu käesoleva direktiivi 
kohaldamisalasse, ja mis võivad toimida 
üksnes kõnealuse muud tüüpi seadme 
osana ega ole seetõttu lõpptoode.

Or. en

Selgitus

Direktiivi eesmärgiks on eelkõige elektri- ja elektroonikaseadmete romude nõuetekohase 
kokkukogumise ja kõrvaldamise tagamine. Paigaldisi monteerivad ja demonteerivad 
eriväljaõppega töötajad; need kujutavad endast eraldi jäätmevoogu, millega juba tegeletakse. 
Sellised seadmed ei jõua olmejäätmevoogudesse.
Direktiivi ei kohaldata inimeste ega kaupade transpordivahenditele. See tootevaldkond on 
ökodisaini direktiivist välja jäetud. Kasutuselt kõrvaldatud sõidukite direktiiv vastab samuti 
kõiges elektroonikaromude direktiivile ja RoHSile, välja arvatud autod, ja see tooks kaasa 
õigusliku kattumise.

Muudatusettepanek 65
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 - lõige 3 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) paigaldised.
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Or. en

Selgitus

Direktiivi eesmärgiks on eelkõige elektri- ja elektroonikaseadmete romude nõuetekohase 
kokkukogumise ja kõrvaldamise tagamine. Paigaldisi monteerivad ja demonteerivad 
eriväljaõppega töötajad; need kujutavad endast eraldi jäätmevoogu, millega juba tegeletakse. 
Sellised seadmed ei jõua olmejäätmevoogudesse.
Direktiivi ei kohaldata inimeste ega kaupade transpordivahenditele. See tootevaldkond on 
ökodisaini direktiivist välja jäetud. Kasutuselt kõrvaldatud sõidukite direktiiv vastab samuti 
kõiges elektroonikaromude direktiivile ja RoHSile, välja arvatud autod, ja see tooks kaasa 
õigusliku kattumise.

Muudatusettepanek 66
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 - lõige 3 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) inimeste ja kaupade 
transpordivahendid.

Or. en

Selgitus

Direktiivi eesmärgiks on eelkõige elektri- ja elektroonikaseadmete romude nõuetekohase 
kokkukogumise ja kõrvaldamise tagamine. Paigaldisi monteerivad ja demonteerivad 
eriväljaõppega töötajad; need kujutavad endast eraldi jäätmevoogu, millega juba tegeletakse. 
Sellised seadmed ei jõua olmejäätmevoogudesse.
Direktiivi ei kohaldata inimeste ega kaupade transpordivahenditele. See tootevaldkond on 
ökodisaini direktiivist välja jäetud. Kasutuselt kõrvaldatud sõidukite direktiiv vastab samuti 
kõiges elektroonikaromude direktiivile ja RoHSile, välja arvatud autod, ja see tooks kaasa 
õigusliku kattumise.
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Muudatusettepanek 67
Karl-Heinz Florenz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) suured tööstuspaigaldised või suured 
tootmisseadmed ja suured paiksed 
tööstuslikud tööriistad;

Or. de

Selgitus

Direktiivi peamine eesmärk on tagada elektri- ja elektroonikaseadmete romude nõuetekohane 
kogumine ja kõrvaldamine. Suuri tööstuspaigaldisi ja suuri paikseid tööstuslikke tööriistu 
monteerivad kokku ja lahti spetsialistid. Tegemist on reguleeritud jäätmevooga. Seetõttu ei 
ole need paigaldised ja tööriistad seni kuulunud praegu kehtiva direktiivi 2002/96/EÜ 
reguleerimisalasse.

Muudatusettepanek 68
Karl-Heinz Florenz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e b) eranditult professionaalsetele 
kasutajatele mõeldud liikuvad masinad;

Or. de

Selgitus

Direktiivi peamine eesmärk on tagada elektri- ja elektroonikaseadmete romude nõuetekohane 
kogumine ja kõrvaldamine. Eranditult professionaalsetele kasutajatele mõeldud liikuvaid 
masinaid monteerivad lahti ja kõrvaldavad spetsialistid. Tegemist on reguleeritud 
jäätmevooga. Seetõttu ei ole need paigaldised ja tööriistad seni kuulunud praegu kehtiva 
direktiivi 2002/96/EÜ reguleerimisalasse.



PE439.856v01-00 26/96 AM\808628ET.doc

ET

Muudatusettepanek 69
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) paigaldised; 

Or. de

Selgitus

Väljaõppinud spetsialistid kavandavad hoone lahutamatuks osaks olevaid seadmeid või nende 
seadmete terminale, paigaldavad neid alaliselt, hooldavad neid püsiva käituse ajal, 
monteerivad pärast kasutusiga lahti ning korraldavad nende seadmete ja terminalide 
ringlussevõtu.

Muudatusettepanek 70
Michail Tremopoulos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab hiljemalt 31. detsembriks 
2014 ning pärast seda iga viie aasta järel 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande, milles uuritakse direktiivi 
reguleerimisala, eriti küsimust, kas 
reguleerimisalasse tuleks lisada 
fotogalvaanilised moodulid. 
Fotogalvaanilisi mooduleid käsitlevas 
aruandes hinnatakse eelkõige saavutatud 
tegelikke kogumis- ja 
ringlussevõtumäärasid. Komisjon esitab 
vajaduse korral kõnealuse aruande põhjal 
ettepaneku.

Or. en

Selgitus

Kuna direktiivi laiendatakse kõikidele elektri- ja elektroonikaseadmetele, tuleb 
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reguleerimisala läbi vaadata. Lisaks tuleb kontrollida, kui suure osa kogutoodangust annavad 
fotogalvaaniliste moodulite tootjate vabatahtlikus keskkonnakokkuleppes osalevad ettevõtted 
ja kas on saavutatud eesmärk võtta 85% fotogalvaanilistest moodulitest ringlusse. 
Reguleerimisalast tehtud erand tuleks säilitada ainult juhul, kui vabatahtlik kokkulepe osutub 
vähemalt sama hästi toimivaks kui direktiivi nõuded. 

Muudatusettepanek 71
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 - lõige 3 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) paigaldised.

Or. en

Selgitus

Paigaldised võivad tähendada elektrilisi uksi ja tõstukeid, pidevaks kasutamiseks ette nähtud 
esemeid, mis on osa hoone struktuurist ja millelt nõutakse sageli erinevatele ohutusnõuetele 
vastamist. Need EI hõlma seinale kinnitatud telereid ega teisi ajutisemat laadi esemeid.

Muudatusettepanek 72
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Elektroonikaromud liigitatakse 
kodumajapidamisjäätmeteks või muudelt 
kasutajatelt kui kodumajapidamistest 
pärinevateks jäätmeteks. 
Elektroonikaromude tüüpide liigitamine 
kõnealustesse kategooriatesse 
sätestatakse. Kõnealune meede, mille 
eesmärk on muuta käesoleva direktiivi 
vähem olulisi sätteid, täiendades seda, 
võetakse vastu vastavalt artikli 18 lõikes 3 
osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele. Sellise liigitamise 
puhul arvestatakse muu hulgas 
kodumajapidamistele või ettevõtetele 

4. Elektroonikaromud liigitatakse 
kodumajapidamisjäätmeteks või muudelt 
kasutajatelt kui kodumajapidamistest 
pärinevateks jäätmeteks. Tootjad 
deklareerivad kodumajapidamistele või 
teistele kasutajatele müüdud tooted toote 
turuleviimisel toote kavandatud 
lõppkasutajat silmas pidades vastavalt 
järgmistele kriteeriumidele: 
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müüdud seadmete osakaalu.
a) tõend ärikasutaja ja tootja (või tootja 
esindaja, nt lepinguline edasimüüja) 
vahel sõlmitud lepingu kujul, milles 
sätestatakse selgelt vastutus kasutusaja 
lõppemisele järgneva kogumise ja 
töötlemise kulude eest, tagades, et elektri-
ja elektroonikaseadmeid ei kõrvaldata 
olmejäätmevoogusid kasutades või 
b) elektri- ja elektroonikaseadmed, mida 
nende omaduste tõttu 
kodumajapidamistes ei kasutata ja mida 
seetõttu ei kõrvaldata olmejäätmevoogusid 
kasutades. Eeltoodud kriteeriumi peaks 
toetama vähemalt üks järgmistest 
kriteeriumidest: 
i. elektri- ja elektroonikaseadmed, mida 
juhib spetsiaalne tarkvara, nt 
operatsioonisüsteem või 
süsteemikeskkond, mis eeldab erialaseks 
kasutamiseks spetsiaalset 
konfiguratsiooni. 
ii. elektri- ja elektroonikaseadmed, mis 
töötavad pingel või tarbivad võimsust 
väljapool kodumajapidamistes kasutada 
olevat ulatust.
iii. elektri- ja elektroonikaseadmed, mis 
vajavad toimimiseks erialaseid litsentse, nt 
tugijaamad, mis vajavad 
telekommunikatsiooni 
reguleerimisasutuse litsentsi. 
iv. suurte mõõtmete või kaaluga elektri- ja 
elektroonikaseadmed, mida peavad 
paigaldama ja demonteerima või 
transportima spetsialistid. 
v. erialast keskkonda ja/või erialast 
haridust eeldavad elektri- ja 
elektroonikaseadmed (nt meditsiinilised 
röntgenseadmed).
vi. direktiivi 20xx/xx/EC (RoHS, KOM 
(2008)809/4) I lisa 10. kategooriasse 
kuuluvad elektri- ja elektroonikaseadmed.
vii. tarbekaupade üldise tooteohutuse 
direktiivi reguleerimisalast väljapoole 
jäävad elektri- ja elektroonikaseadmed.
c) tarbijale antud elektri- ja 
elektroonikaseade, mis tulenevalt selle 
omadustest tuleb pärast kasutamist 
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äriettevõttele töötlemiseks tagastada ega 
satu seetõttu kunagi olmejäätmevoogu (nt 
ühekordsed kaamerad).

Or. en

Selgitus

The percentage of products that are B2C varies between producers dependent on their 
business model and market niche. It would not be fair to establish a single one size fits all 
classification into B2C and B2B. There are many products within WEEE that are B2B and 
will never enter the municipal waste stream. In order to comply with the WEEE Directive, 
each producer must be able to consistently and transparently classify its products as B2C or 
B2B. The most accurate way to harmonise these definitions and establish consistency across 
the EU is to enable producers to determine whether a product is declared as Business to 
Business WEEE based upon the intended end user of the product and according to the above 
criteria.

Muudatusettepanek 73
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) „elektri- ja elektroonikaseadmed” –
seadmed, mis nõuetekohaseks toimimiseks 
vajavad elektrivoolu või 
elektromagnetvälja, ja seadmed, mida 
kasutatakse nimetatud voolu ja väljade 
tootmiseks, ülekandmiseks ja mõõtmiseks 
ning mis kuuluvad direktiivi 20xx/xx/EÜ 
(ohtlike ainete kasutamise piiramise 
direktiiv) I lisas loetletud kategooriatesse 
ning on kavandatud kasutamiseks kuni 
1000 V vahelduvvooluga ja kuni 1500 V 
alalisvooluga;

a) „elektri- ja elektroonikaseadmed” –
seadmed, mis nõuetekohaseks toimimiseks 
vajavad elektrivoolu või 
elektromagnetvälja, ja seadmed, mida 
kasutatakse nimetatud voolu ja väljade 
tootmiseks, ülekandmiseks ja mõõtmiseks 
ning mis kuuluvad käesoleva direktiivi I.A 
lisas loetletud kategooriatesse ning on 
kavandatud kasutamiseks kuni 1000 V 
vahelduvvooluga ja kuni 1500 V 
alalisvooluga;

Or. en

Selgitus

Õiguskindlusetuse ärahoidmiseks peaks elektroonikaromude direktiivi reguleerimisala olema 
elektroonikaromude direktiivis selgelt määratletud, ristviideteta teatavatele RoHSi sätetele.
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Muudatusettepanek 74
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) „elektri- ja elektroonikaseadmed” –
seadmed, mis nõuetekohaseks toimimiseks 
vajavad elektrivoolu või 
elektromagnetvälja, ja seadmed, mida 
kasutatakse nimetatud voolu ja väljade 
tootmiseks, ülekandmiseks ja mõõtmiseks 
ning mis kuuluvad direktiivi 20xx/xx/EÜ 
(ohtlike ainete kasutamise piiramise 
direktiiv) I lisas loetletud kategooriatesse 
ning on kavandatud kasutamiseks kuni 
1000 V vahelduvvooluga ja kuni 1500 V 
alalisvooluga;

a) „elektri- ja elektroonikaseadmed” –
seadmed, mis nõuetekohaseks toimimiseks 
vajavad elektrivoolu või 
elektromagnetvälja, ja seadmed, mida 
kasutatakse nimetatud voolu ja väljade 
tootmiseks, ülekandmiseks ja mõõtmiseks 
ning mis kuuluvad direktiivi 20xx/xx/EÜ 
(ohtlike ainete kasutamise piiramise 
direktiiv) I lisas loetletud kategooriatesse 
ning on kavandatud kasutamiseks kuni 
1000 V vahelduvvooluga ja kuni 1500 V 
alalisvooluga; „vajavad“ tähendab, et 
seade vajab põhifunktsiooni täitmiseks 
primaarenergiana elektrit.

Or. en

Selgitus

Elektri- ja elektroonikaseadmetena käsitletavad seadmed on vaja paremini määratleda. 
Käesolevas muudatusettepanekus eristatakse seadmed, mille põhifunktsioon nõuab 
töötamiseks elektrit, seadmetest, mille põhifunktsioon tuleb toime isegi elektrita.

Muudatusettepanek 75
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) „elektroonikaromud” – elektri- ja 
elektroonikaseadmed, mis on direktiivi 
2008/xx/EÜ (jäätmete kohta) artikli 3 
punkti 1 tähenduses jäätmed, sealhulgas 
kõik komponendid, alakoostud ja tarvikud, 
mis on toote osad selle kasutuselt 
kõrvaldamise ajal;

b) „elektroonikaromud” – elektri- ja 
elektroonikaseadmed, mis on direktiivi 
2008/98/EÜ (jäätmete kohta) artikli 3 
punkti 1 tähenduses jäätmed, sealhulgas 
kõik komponendid, alakoostud ja tarvikud, 
mis on toote osad selle kasutuselt 
kõrvaldamise ajal või mis müüakse või 
antakse osalejale, kes töötleb 
elektroonikaromu või müüb selle edasi 
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materjali või osade taaskasutamiseks 
positiivse majandusliku jääkväärtuse 
saavutamiseks ;

Or. en

Selgitus

Eesmärgiks on vältida valikulist kohaldamist ja tugevdada direktiivi keskkonnaalast eesmärki 
ning eriti suurendada elektroonikaromude nõuetekohast töötlemist. 

Muudatusettepanek 76
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) „meditsiiniseade“ – direktiivi 
93/42/EÜ ja direktiivi 98/79/EÜ 
reguleerimisalasse kuuluv seade.

Or. en

Selgitus

Käesoleva direktiivi reguleerimisalasse kuuluvad seadmed on vaja määratleda. 

Muudatusettepanek 77
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) „paigaldis“ – konkreetne 
kombinatsioon mitut tüüpi aparatuurist ja 
vajadusel muudest seadistest, mis on 
kokku pandud ja paigaldatud ning mida 
kavatsetakse kasutada alaliselt eelnevalt 
kindlaks määratud asukohas;

Or. en
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Selgitus

Määratlus tuleks lisada eesmärgiga tagada paigaldise mõiste ühtne tõlgendamine kõikides 
liikmesriikides. Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv (2004/108/EÜ) sisaldab seda 
määratlust.

Muudatusettepanek 78
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) „suured paiksed tööstuslikud 
tööriistad“ – antud kohas 
tööstusseadmetes või tööstushoones 
spetsialistide poolt konkreetse ülesande 
täitmiseks paigaldatud masinad või 
süsteemid, milles on ühendatud seadmed, 
süsteemid, lõpptooted ja/või 
komponendid;

Or. en

Selgitus

Euroopa Komisjoni RoHSi käsitlevas korduma kippuvate küsimuste dokumendis kasutatud 
määratlus.

Muudatusettepanek 79
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt j – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) „tootja” – füüsiline või juriidiline isik, 
kes müügiviisist olenemata, sealhulgas 
müük sidevahendite abil kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 
1997. aasta direktiiviga 97/7/EÜ tarbijate 
kaitse kohta sidevahendi abil sõlmitud 
lepingute korral:

j) „tootja” – füüsiline või juriidiline isik 
ühes liikmesriigis, kes müügiviisist 
olenemata, sealhulgas müük sidevahendite 
abil kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 20. mai 1997. aasta direktiiviga 
97/7/EÜ tarbijate kaitse kohta sidevahendi 
abil sõlmitud lepingute korral:
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Or. de

Selgitus

Es muss auch künftig für die Mitgliedstaaten möglich sein, die wesentlichen Verpflichtungen 
der Person aufzuerlegen, die Elektrogeräte erstmals auf den nationalen Markt bringt. In 
vergleichbaren Richtlinien wie zB der BatterienRL oder der AltfahrzeugeRL wird deshalb der 
Herstellerbegriff so festgelegt, dass jeweils der erste Inverkehrsetzer auf dem nationalen 
Markt verpflichtet werden kann. Der Vorschlag der Kommission würde massive Probleme bei 
der Kontrolle und der Rechtsdurchsetzung der Finanzierungsverantwortung und in weiterer 
Folge der Finanzierung der Sammlung und Behandlung der Elektroaltgeräte bewirken. Das 
wiederum würde zu massiven Problemen für die bestehenden Sammel- und 
Verwertungssysteme und für die kommunalen Sammeleinrichtungen führen.

Muudatusettepanek 80
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Bogusław Sonik, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt j – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) „tootja” – füüsiline või juriidiline isik, 
kes müügiviisist olenemata, sealhulgas 
müük sidevahendite abil kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
20. mai 1997. aasta direktiiviga 97/7/EÜ 
tarbijate kaitse kohta sidevahendi abil 
sõlmitud lepingute korral:

j) „tootja” – füüsiline või juriidiline isik 
liikmesriigis, kes müügiviisist olenemata, 
sealhulgas müük sidevahendite abil 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
20. mai 1997. aasta direktiiviga 97/7/EÜ 
tarbijate kaitse kohta sidevahendi abil 
sõlmitud lepingute korral:

Or. en

Selgitus

The definition should be related to the national market to ensure that WEEE is managed 
properly and that WEEE management systems financing are secured at Member State level 
and, furthermore, the responsible producer is easy to find. The new definition would make it 
very difficult to implement the directive and supervise its implementation, if Member States 
cannot enforce their own national legislation and its articles to foreign companies. It is 
difficult for a national authority to have jurisdiction based on national legislation over a 
foreign company, in order to ensure that the company fulfills its waste management 
obligations and bears its costs under the WEEE. It should be also stated that a producer 
placing EEE on the Community market does not have to know in which Member State his 
product will be finally sold. It is only the entity managing intercommunity trade which knows 
the kind and quantity of equipment placed on the Member State market. With the proposed 
Community definition of ‘producer’ it would be also difficult for a Member State to trace the 
producer responsible for organizing and financing proper management of WEEE. The 
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proposed definition would cause a situation where one Member State has means for financing 
WEEE management and another Member State has waste to manage.

Muudatusettepanek 81
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt j – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) toodab oma nime või kaubamärgi all 
elektri- ja elektroonikaseadmeid või kes on 
elektri- ja elektroonikaseadmeid 
projekteerinud või tootnud ning turustab
neid oma nime või kaubamärgi all; 

i) toodab oma nime või kaubamärgi all 
elektri- ja elektroonikaseadmeid või kes 
on elektri- ja elektroonikaseadmeid 
projekteerinud või tootnud ning viib neid 
turule oma nime või kaubamärgi all;

Or. en

Selgitus

Selgitus eesmärgiga tagada selge vastutus elektroonikaromude eest. Oluline on õigusaktide ja 
vastutuse selge määratlemine ja et oleks selge, kes vastutab.

Muudatusettepanek 82
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Bogusław Sonik, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt j – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) toodab oma nime või kaubamärgi all 
elektri- ja elektroonikaseadmeid või kes on 
elektri- ja elektroonikaseadmeid 
projekteerinud või tootnud ning turustab 
neid oma nime või kaubamärgi all;

i) toodab oma nime või kaubamärgi all 
elektri- ja elektroonikaseadmeid või kes on 
elektri- ja elektroonikaseadmeid 
projekteerinud või tootnud ning turustab 
neid oma nime või kaubamärgi all 
liikmesriigi territooriumil;

Or. en

Selgitus

The definition should be related to the national market to ensure that WEEE is managed 
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properly and that WEEE management systems financing are secured at Member State level 
and, furthermore, the responsible producer is easy to find. The new definition would make it 
very difficult to implement the directive and supervise its implementation, if Member States 
cannot enforce their own national legislation and its articles to foreign companies. It is 
difficult for a national authority to have jurisdiction based on national legislation over a 
foreign company, in order to ensure that the company fulfills its waste management 
obligations and bears its costs under the WEEE. It should be also stated that a producer 
placing EEE on the Community market does not have to know in which Member State his 
product will be finally sold. It is only the entity managing intercommunity trade which knows 
the kind and quantity of equipment placed on the Member State market. With the proposed 
Community definition of ‘producer’ it would be also difficult for a Member State to trace the 
producer responsible for organizing and financing proper management of WEEE. The 
proposed definition would cause a situation where one Member State has means for financing 
WEEE management and another Member State has waste to manage.

Muudatusettepanek 83
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt j – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) on asutatud ühenduses ja toob elektri-
ja elektroonikaseadmeid kolmandast riigist 
majandus- või kutsetegevuse käigus 
ühenduse turule.

iii) toob elektri- ja elektroonikaseadmeid 
kõnealuse liikmesriigi territooriumil 
esmakordselt turule.

Or. de

Selgitus

Es muss auch künftig für die Mitgliedstaaten möglich sein, die wesentlichen Verpflichtungen 
der Person aufzuerlegen, die Elektrogeräte erstmals auf den nationalen Markt bringt. In 
vergleichbaren Richtlinien wie zB der BatterienRL oder der AltfahrzeugeRL wird deshalb der 
Herstellerbegriff so festgelegt, dass jeweils der erste Inverkehrsetzer auf dem nationalen 
Markt verpflichtet werden kann. Der Vorschlag der Kommission würde massive Probleme bei 
der Kontrolle und der Rechtsdurchsetzung der Finanzierungsverantwortung und in weiterer 
Folge der Finanzierung der Sammlung und Behandlung der Elektroaltgeräte bewirken. Das 
wiederum würde zu massiven Problemen für die bestehenden Sammel- und 
Verwertungssysteme und für die kommunalen Sammeleinrichtungen führen.
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Muudatusettepanek 84
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Bogusław Sonik, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt j – punkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) on asutatud ühenduses ja toob elektri-
ja elektroonikaseadmeid kolmandast riigist
majandus- või kutsetegevuse käigus 
ühenduse turule .

iii) toob elektri- ja elektroonikaseadmeid 
majandus- või kutsetegevuse käigus 
liikmesriigi turule.

Or. en

Selgitus

The definition should be related to the national market to ensure that WEEE is managed 
properly and that WEEE management systems financing are secured at Member State level 
and, furthermore, the responsible producer is easy to find. The new definition would make it 
very difficult to implement the directive and supervise its implementation, if Member States 
cannot enforce their own national legislation and its articles to foreign companies. It is 
difficult for a national authority to have jurisdiction based on national legislation over a 
foreign company, in order to ensure that the company fulfills its waste management 
obligations and bears its costs under the WEEE. It should be also stated that a producer 
placing EEE on the Community market does not have to know in which Member State his 
product will be finally sold. It is only the entity managing intercommunity trade which knows 
the kind and quantity of equipment placed on the Member State market. With the proposed 
Community definition of ‘producer’ it would be also difficult for a Member State to trace the 
producer responsible for organizing and financing proper management of WEEE. The 
proposed definition would cause a situation where one Member State has means for financing 
WEEE management and another Member State has waste to manage.

Muudatusettepanek 85
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt j – punkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) on asutatud ühenduses ja toob elektri-
ja elektroonikaseadmeid kolmandast riigist 
majandus- või kutsetegevuse käigus 
ühenduse turule.

iii) on asutatud ühenduses ja toob, 
impordib kutsetegevuse käigus elektri- ja 
elektroonikaseadmeid kolmandast riigist 
majandus- või kutsetegevuse käigus 
liikmesriigi turule või ekspordib neid.
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Or. fr

Selgitus

Komisjoni ettepaneku tagajärjel saab tootja staatuse ettevõtja, kes laseb tuua seadme 
Euroopa turule. Aga Euroopa turule sisenemise koht ei ole alati see liikmesriik, kust tarbija 
toote ostab. Seetõttu on raskem kehtestada tootja vastutust konkreetsel elektroonikaromude 
kogumise tasandil. Selle tõttu ei oleks andmed seadmete liikmesriigi turule toomise kohta 
enam usaldusväärsed, mis on aga põhitähtsad andmed uute kogumiseesmärkide 
arvutamiseks.

Muudatusettepanek 86
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k) „turustaja” – tarneahelas osalev 
füüsiline või juriidiline isik, kes teeb 
elektri- või elektroonikaseadmed turul 
kättesaadavaks; 

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Komisjoni ettepaneku tagajärjel saab tootja staatuse ettevõtja, kes laseb tuua seadme 
Euroopa turule. Aga Euroopa turule sisenemise koht ei ole alati see liikmesriik, kust tarbija 
toote ostab. Seetõttu on raskem kehtestada tootja vastutust konkreetsel elektroonikaromude 
kogumise tasandil. Selle tõttu ei oleks andmed seadmete liikmesriigi turule toomise kohta 
enam usaldusväärsed, mis on aga põhitähtsad andmed uute kogumiseesmärkide 
arvutamiseks.

Muudatusettepanek 87
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 - punkt k a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k a) „kolmandad isikud“ – tootja või 
tootjate rühma poolt määratud 
organisatsioonid, mille eesmärgiks on 
tootja või tootjate rühma teatavate 
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ülesannete täitmine. 

Or. en

Selgitus

Väga oluline, et korrigeerida direktiivi moonutatud tõlgendamist väiksemas osas 
liikmesriikides, eriti Ühendkuningriigis, mis ei võimalda tootjatel võtta täit vastutust oma 
elektroonikaromude käitlemise eest ega tagada, et seda tehakse tõhusalt ja säästlikult.

Muudatusettepanek 88
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt l

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

l) „kodumajapidamiste 
elektroonikaromud” –
kodumajapidamistest pärinevad 
elektroonikaromud ning kaubandusest, 
tööstusest, asutustest jm pärinevad 
elektroonikaromud, mis oma laadi ja 
koguse tõttu sarnanevad 
kodumajapidamiste 
elektroonikaromudega;

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Komisjoni ettepaneku tagajärjel saab tootja staatuse ettevõtja, kes laseb tuua seadme 
Euroopa turule. Aga Euroopa turule sisenemise koht ei ole alati see liikmesriik, kust tarbija 
toote ostab. Seetõttu on raskem kehtestada tootja vastutust konkreetsel elektroonikaromude 
kogumise tasandil. Selle tõttu ei oleks andmed seadmete liikmesriigi turule toomise kohta 
enam usaldusväärsed, mis on aga põhitähtsad andmed uute kogumiseesmärkide 
arvutamiseks.
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Muudatusettepanek 89
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt l

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

l) „kodumajapidamiste elektroonikaromud” 
– kodumajapidamistest pärinevad 
elektroonikaromud ning kaubandusest, 
tööstusest, asutustest jm pärinevad 
elektroonikaromud, mis oma laadi ja 
koguse tõttu sarnanevad 
kodumajapidamiste elektroonikaromudega;

l) „kodumajapidamiste elektroonikaromud”
– kodumajapidamistest pärinevad 
elektroonikaromud ning kaubandusest, 
tööstusest, asutustest jm pärinevad 
elektroonikaromud, mis oma laadi ja 
koguse tõttu sarnanevad 
kodumajapidamiste elektroonikaromudega; 
Jäätmeid elektri- ja 
elektroonikaseadmetest, mida kasutatakse 
nii kodumajapidamistes kui ka mujal ja 
mis kogutakse kollektiivsete ja 
erasüsteemide kaudu, käsitletakse igal 
juhul kodumajapidamistest pärinevate 
elektroonikaromudena. 

Or. en

Selgitus

Paljudel vastutavatel ettevõtetel on lepingutes sätestatud nõuded, et vanad tooted tuleb 
tagastada tootjale nõuetekohaseks töötlemiseks. See tuleks tootja üldiste kohustustega 
tasaarvestada. 

Muudatusettepanek 90
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt m

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

m) „ohtlikud jäätmed” – ohtlikud jäätmed 
direktiivi 2008/xx/EÜ (jäätmete kohta) 
artikli 3 punkti 2 tähenduses.

välja jäetud

Or. fr
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Selgitus

Komisjoni ettepaneku tagajärjel saab tootja staatuse ettevõtja, kes laseb tuua seadme 
Euroopa turule. Aga Euroopa turule sisenemise koht ei ole alati see liikmesriik, kust tarbija 
toote ostab. Seetõttu on raskem kehtestada tootja vastutust konkreetsel elektroonikaromude 
kogumise tasandil. Selle tõttu ei oleks andmed seadmete liikmesriigi turule toomise kohta 
enam usaldusväärsed, mis on aga põhitähtsad andmed uute kogumiseesmärkide 
arvutamiseks.

Muudatusettepanek 91
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt m a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

m a) „strateegiline toormaterjal“ – ELi 
konkurentsivõime jaoks strateegilise 
tähtsusega materjal, sealhulgas kroom, 
koobalt, vask, gallium, indium, liitium, 
mangaan, molübdeen, nikkel, nioobium, 
plaatina rühma metallid (pallaadium, 
plaatina, roodium), haruldased 
muldmetallid, seleen, tantaal, titaan, 
vanaadium;

Or. en

Selgitus

Käesolev määratlus hõlmab USA väljatöötatud strateegiliste toormaterjalide loetelu. Neid 
materjale kasutatakse laialdaselt elektri- ja elektroonikatoodetes ning ELi majandusliku 
konkurentsivõime säilitamiseks on need väga olulised. 

Muudatusettepanek 92
Michail Tremopoulos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt m a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

m a) „ohtlik aine“ – aine, mis vastab 
ohtlike ainete liigituse kriteeriumidele 
kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1272/2008, 
või nanomaterjali kriteeriumidele vastav 
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aine; 

Or. en

Selgitus

Komisjon jättis ohtliku aine või valmistise määratluse elektroonikaromude direktiivist lihtsalt 
välja (endine artikli 3 punkt l). Käitlusettevõtetele esitatavat teavet käsitlevas artiklis 15 
viidatakse siiski endiselt ohtlikele ainetele ja valmististele ja see ongi õige. Seetõttu on vaja 
ohtliku aine ajakohastatud määratlus uuesti lisada. See peaks hõlmama nanomaterjale, et 
käitlusettevõtted saaksid nõuetekohaseks töötlemiseks vajalikku teavet

Muudatusettepanek 93
Michail Tremopoulos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt m b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

m b) „ohtlik valmistis“ – segu, mis vastab 
ohtlikuks liigitamise kriteeriumidele 
kooskõlas direktiiviga 1999/45/EÜ, või 
nanomaterjali sisaldav valmistis;

Or. en

Selgitus

Komisjon jättis ohtliku aine või valmistise määratluse elektroonikaromude direktiivist lihtsalt 
välja (endine artikli 3 punkt l). Artiklis 15 viidatakse siiski endiselt ohtlikele ainetele ja 
valmististele ja see ongi õige. Seetõttu on vaja ohtliku valmistise ajakohastatud määratlus 
uuesti lisada. See peaks hõlmama nanomaterjale, et käitlusettevõtted saaksid nõuetekohaseks 
töötlemiseks vajalikku teavet.

Muudatusettepanek 94
Michail Tremopoulos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt m c (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

m c) „nanomaterjal“ – kavatsuslikult 
toodetud materjal, mille vähemalt üks 
mõõde on 100 nm või alla selle või mille 
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sisemus või pealispind koosneb 
eraldiseisvatest funktsionaalsetest osadest, 
millest paljude vähemalt üks mõõde on 
100 nm või alla selle, sealhulgas 
struktuurid, aglomeraadid või agregaadid, 
mille suurusjärk võib ületada 100 nm, 
kuid mis säilitavad nanoskaalale 
iseloomulikud omadused.

Nanoskaalale iseloomulikud omadused on
(i) kõnealuste materjalide suure eriomase 
pindalaga seotud omadused ja/või
(ii) eriomased füüsikalis-keemilised 
omadused, mis erinevad samast 
materjalist, kuid mitte nanovormi 
omadustest.

Or. en

Selgitus

Nanomaterjalide määratlus on vaja kasutusele võtta. Käesolevas määratluses on kõik kolm 
asutust seoses uuendtoidu määrusega kokku leppinud.

Muudatusettepanek 95
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt n

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

n) „rahastamisleping” – laenu-, liisingu-, 
rendi- või osamaksuleping või -kokkulepe, 
mis on seotud seadmetega, olenemata 
sellest, kas nimetatud lepingus või 
kokkuleppes või tagatislepingus või 
tagatiskokkuleppes sätestatakse, et nende 
seadmete omandiõigus läheb üle või võib 
üle minna.

välja jäetud

Or. fr
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Selgitus

Komisjoni ettepaneku tagajärjel saab tootja staatuse ettevõtja, kes laseb tuua seadme 
Euroopa turule. Aga Euroopa turule sisenemise koht ei ole alati see liikmesriik, kust tarbija 
toote ostab. Seetõttu on raskem kehtestada tootja vastutust konkreetsel elektroonikaromude 
kogumise tasandil. Selle tõttu ei oleks andmed seadmete liikmesriigi turule toomise kohta 
enam usaldusväärsed, mis on aga põhitähtsad andmed uute kogumiseesmärkide 
arvutamiseks.

Muudatusettepanek 96
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt o

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

o) „turul kättesaadavaks tegemine” – toote 
tarnimine ühenduse turule äritegevuse 
käigus toote turustamiseks, tarbimiseks või 
kasutamiseks, kas tasu eest või tasuta;

o) „turul kättesaadavaks tegemine” – toote 
tarnimine liikmesriigi turule äritegevuse 
käigus toote turustamiseks, tarbimiseks või 
kasutamiseks, kas tasu eest või tasuta;

Or. fr

Selgitus

Komisjoni ettepaneku tagajärjel saab tootja staatuse ettevõtja, kes laseb tuua seadme 
Euroopa turule. Aga Euroopa turule sisenemise koht ei ole alati see liikmesriik, kust tarbija 
toote ostab. Seetõttu on raskem kehtestada tootja vastutust konkreetsel elektroonikaromude 
kogumise tasandil. Selle tõttu ei oleks andmed seadmete liikmesriigi turule toomise kohta 
enam usaldusväärsed, mis on aga põhitähtsad andmed uute kogumiseesmärkide 
arvutamiseks.

Muudatusettepanek 97
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt o

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

o) „turul kättesaadavaks tegemine” – toote 
tarnimine ühenduse turule äritegevuse 

o) „turul kättesaadavaks tegemine” – toote 
tarnimine liikmesriigi turule äritegevuse 
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käigus toote turustamiseks, tarbimiseks või 
kasutamiseks, kas tasu eest või tasuta;

käigus toote turustamiseks, tarbimiseks või 
kasutamiseks, kas tasu eest või tasuta;

Or. en

Selgitus

Kuna kogumise sihtarv on kehtestatud riiklikul tasandil, on soovitav lisada pragmaatiline 
määratlus selle kohta, mida „turul kättesaadavaks tegemine” tähendab, mis tagab määruse 
rakendamise ja jõustamise ja sellest tulenevalt elektroonikaromude kogumise ja töötlemise 
rahastamise igas liikmesriigis. 

Muudatusettepanek 98
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt p

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(p) „turuleviimine” – toote esmakordne 
ühenduse turul kättesaadavaks tegemine;

(p) „turuleviimine” – toote esmakordne 
liikmesriigi turul kättesaadavaks tegemine;

Or. fr

Selgitus

Komisjoni ettepaneku tagajärjel saab tootja staatuse ettevõtja, kes laseb tuua seadme 
Euroopa turule. Aga Euroopa turule sisenemise koht ei ole alati see liikmesriik, kust tarbija 
toote ostab. Seetõttu on raskem kehtestada tootja vastutust konkreetsel elektroonikaromude 
kogumise tasandil. Selle tõttu ei oleks andmed seadmete liikmesriigi turule toomise kohta 
enam usaldusväärsed, mis on aga põhitähtsad andmed uute kogumiseesmärkide 
arvutamiseks.

Muudatusettepanek 99
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt p 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

p) „turuleviimine” – toote esmakordne p) „turuleviimine” – toote esmakordne 
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ühenduse turul kättesaadavaks tegemine; liikmesriigi turul kättesaadavaks tegemine;

Or. en

Selgitus

Kuna kogumise sihtarv on kehtestatud riiklikul tasandil, on soovitav lisada pragmaatiline 
määratlus selle kohta, mida „turuleviimine” tähendab, mis tagab määruse rakendamise ja 
jõustamise ja sellest tulenevalt elektroonikaromude kogumise ja töötlemise rahastamise igas 
liikmesriigis.

Muudatusettepanek 100
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt p

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

p) „turuleviimine” – toote esmakordne 
ühenduse turul kättesaadavaks tegemine;

p) „turuleviimine” – toote esmakordne 
liikmesriigi territooriumil kättesaadavaks 
tegemine;

Or. de

Selgitus

Es muss auch künftig für die Mitgliedstaaten möglich sein, die wesentlichen Verpflichtungen 
der Person aufzuerlegen, die Elektrogeräte erstmals auf den nationalen Markt bringt. In 
vergleichbaren Richtlinien wie zB der BatterienRL oder der AltfahrzeugeRL wird deshalb der 
Herstellerbegriff so festgelegt, dass jeweils der erste Inverkehrsetzer auf dem nationalen 
Markt verpflichtet werden kann. Der Vorschlag der Kommission würde massive Probleme bei 
der Kontrolle und der Rechtsdurchsetzung der Finanzierungsverantwortung und in weiterer 
Folge der Finanzierung der Sammlung und Behandlung der Elektroaltgeräte bewirken. Das 
wiederum würde zu massiven Problemen für die bestehenden Sammel- und 
Verwertungssysteme und für die kommunalen Sammeleinrichtungen führen.

Muudatusettepanek 101
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt q

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

q) „eemaldamine” – käsitsitehtav,
mehaaniline, keemiline või metallurgiline 

q) „eemaldamine” – II lisas loetletud 
ohtlike ainete, valmististe ja 
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käitlemine, mille tulemuseks on, et 
töötlemisprotsessi lõpus sisalduvad 
ohtlikud ained, valmistised ja 
komponendid ülejäänust selgesti eristuvas 
materjalivoos või eristuvas osas 
materjalivoost. Aine, valmistis või 
komponent on eristatav, kui seda saab 
jälgida, et tõendada keskkonnaohutut 
töötlemist;

komponentide käsitsitehtav või 
mehaaniline eraldamine.

Or. en

Selgitus

Komisjoni esitatud eemaldamise määratlust on vaja muuta, sest selle eesmärgiks oli II lisas 
sätestatud töötlemistegevusi põhjalikult muuta, mis tooks kaasa a) töökohtade kadumise, sest 
käsitsi sorteerijad ei suuda ELis majanduslikult konkureerida termilise töötlemisega 
(mittemetallide põletamine) metallurgiatehastes; b) saaste sidumisel tuginemise ainult 
metallitehaste õhufiltritele; c) määratlus ei järgi jäätmete raamdirektiivi (2008/98/EÜ) 
jäätmehierarhiat (artikkel 4), milles on materjalide ringlussevõtt eelistatud võimalusena 
termiliste toimingute juurde paigutatud (taaskasutamine). 

Muudatusettepanek 102
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt q

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

q) „eemaldamine” – käsitsitehtav, 
mehaaniline, keemiline või metallurgiline 
käitlemine, mille tulemuseks on, et 
töötlemisprotsessi lõpus sisalduvad 
ohtlikud ained, valmistised ja 
komponendid ülejäänust selgesti eristuvas 
materjalivoos või eristuvas osas 
materjalivoost. Aine, valmistis või 
komponent on eristatav, kui seda saab 
jälgida, et tõendada keskkonnaohutut 
töötlemist;

q) „eemaldamine” – II lisas kindlaks 
määratud ohtlike ainete, valmististe ja 
komponentide käsitsi või mehaaniliselt 
eraldamine;

Or. es

Selgitus

Tahetakse selgitada ja lihtsustada „eemaldamise” mõistet, mis paistab komisjoni tekstis 
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laialivalguv. Kooskõlas raportööri ettepanekuga jätta selle direktiivi kohaldamisala lahtiseks 
lisatakse viide II lisale.

Muudatusettepanek 103
Michail Tremopoulos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt q

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

q) „eemaldamine” – käsitsitehtav, 
mehaaniline, keemiline või metallurgiline 
käitlemine, mille tulemuseks on, et 
töötlemisprotsessi lõpus sisalduvad 
ohtlikud ained, valmistised ja 
komponendid ülejäänust selgesti eristuvas 
materjalivoos või eristuvas osas 
materjalivoost. Aine, valmistis või 
komponent on eristatav, kui seda saab 
jälgida, et tõendada keskkonnaohutut 
töötlemist;

q) „eemaldamine” – käsitsitehtav, 
mehaaniline, keemiline või metallurgiline 
käitlemine, mille tulemuseks on, et 
töötlemisprotsessi lõpus sisalduvad 
töötlemisprotsessi käigus tehnilise 
teostatavuse raames võimalikult täielikult 
eraldatud ohtlikud ained, valmistised ja 
komponendid ülejäänust selgesti eristuvas 
materjalivoos või eristuvas osas 
materjalivoost. Aine, valmistis või 
komponent on eristatav, kui seda saab 
jälgida, et tõendada keskkonnaohutut 
töötlemist; Purustamist ei käsitleta 
eemaldamisena. 

Or. en

Selgitus

Eemaldamise määratlus ei tohiks sisaldada purustamist, sest selle toiminguga ei ole võimalik 
ohtlikke aineid isoleerida. 

Muudatusettepanek 104
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Vittorio Prodi, 
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt q

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

q) „eemaldamine” – käsitsitehtav, 
mehaaniline, keemiline või metallurgiline 
käitlemine, mille tulemuseks on, et 
töötlemisprotsessi lõpus sisalduvad 
ohtlikud ained, valmistised ja 

q) „eemaldamine” – käsitsitehtav, 
mehaaniline, keemiline või metallurgiline 
käitlemine, mille tulemuseks on, et 
ohtlikud ained, valmistised ja 
komponendid eraldatakse 
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komponendid ülejäänust selgesti eristuvas 
materjalivoos või eristuvas osas 
materjalivoost. Aine, valmistis või 
komponent on eristatav, kui seda saab 
jälgida, et tõendada keskkonnaohutut 
töötlemist;

töötlemisprotsessi võimalikult varases 
järgus ja nii täielikult, kui tehniline 
teostatavus seda võimaldab.
Eemaldamisprotsess peab aset leidma 
enne teisi töötlusi, millega kaasneb 
ohtlike komponentide jäätmevoogu 
eraldumise või lahustumise oht.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanekus kasutusele võetud eemaldamise uus määratlus avaldab otsest mõju 
direktiivi II lisas kehtestatud töötlemise miinimumnõuetele, kuna sõna „eemaldada“ 
kasutatakse II lisa punktides 1 ja 2. See võib tekitada kahtlusi, kas purustamist võib lubada 
kasutada enne ohtlike ainete töötlemisjärgus eraldamist. See ei tohiks nii olla, järelikult on 
vaja määratlus selles osas selgemaks muuta.

Muudatusettepanek 105
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt s a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

s a) „paigaldis“ – paigaldis 
elektromagnetilist ühilduvust käsitleva 
direktiivi 2004/108/EÜ artikli 2 lõike c 
tähenduses.

Or. en

Selgitus

Suurema ühtsuse ja kooskõla tagamiseks teiste ELi õigusaktidega tuleks 
elektroonikaromude direktiivis viidata paigaldiste olemasolevale määratlusele, mis on 
esitatud direktiivis 2004/108/EÜ, mis käsitleb elektromagnetilist ühilduvust. Tehastes ja 
tööstuslikes protsessides kasutatavad seadmed peaksid reguleerimisalast välja jääma: 
esiteks on nende keskkonnamõju hinnatud komisjoni ettevalmistavates uuringutes 
väheoluliseks ja teiseks ei jõua kõnealused seadmed kohalike omavalitsuste 
olmejäätmevoogu.
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Muudatusettepanek 106
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt s a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

s a) „paigaldis“ – paigaldis 
elektromagnetilist ühilduvust käsitleva
direktiivi 2004/108/EÜ artikli 2 lõike c 
tähenduses.

Or. en

Selgitus

Suurema ühtsuse ja kooskõla tagamiseks teiste ELi õigusaktidega tuleks elektroonikaromude 
direktiivis viidata paigaldiste olemasolevale määratlusele, mis on esitatud direktiivis 
2004/108/EÜ, mis käsitleb elektromagnetilist ühilduvust. Õiguskindluse suurendamiseks 
tuleks kasutusele võtta komisjoni KKKs antud juhend.

Muudatusettepanek 107
Karl-Heinz Florenz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt s a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

s a) „suur tööstuspaigaldis või suur 
paikne tootmisseade” – suur tööstuslik 
eriline kombinatsioon mitut tüüpi 
seadmetest ja vajaduse korral muudest 
seadistest, mis on kokku pandud või 
paigaldatud ning mida kavatsetakse 
alaliselt kasutada eelnevalt kindlaks 
määratud asukohas;

Or. de

Selgitus

Määratlus on vajalik, sest sellised paigaldised arvatakse reguleerimisalast välja. Määratlus 
on kooskõlas paigaldise määratlusega direktiivis 2004/108/EÜ. Suuri tööstuspaigaldisi või 
suuri paikseid tootmisseadmeid monteerivad kokku ja lahti spetsialistid. Tegemist on
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reguleeritud jäätmevooga. Seetõttu ei ole need paigaldised seni kuulunud praegu kehtiva 
direktiivi 2002/96/EÜ reguleerimisalasse.

Muudatusettepanek 108
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt s b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

s b) „lõpptoode“ – eraldi piiratud seade 
või seadme osa, millel on otsene 
funktsioon ja – kui need on olemas –
lõppkasutajate jaoks ettenähtud pordid ja
ühendused. „Otsene funktsioon“ – tootja 
poolt kasutusjuhendis ja lõppkasutaja 
juhendis ettenähtud kasutusotstarvet 
täitva komponendi või lõpptoote 
funktsioon. Funktsioon võib olla 
kasutatav edasiste kohanduste või 
ühendusteta, välja arvatud lihtsad, mida 
suudab teostada iga inimene.

Or. en

Selgitus

Suurema ühtsuse ja kooskõla tagamiseks teiste ELi õigusaktidega tuleks elektroonikaromude 
direktiivis viidata paigaldiste olemasolevale määratlusele, mis on esitatud direktiivis 
2004/108/EÜ, mis käsitleb elektromagnetilist ühilduvust. Õiguskindluse suurendamiseks 
tuleks kasutusele võtta komisjoni KKKs antud juhend.

Muudatusettepanek 109
Karl-Heinz Florenz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt s b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

s b) „suur paikne tööstuslik tööriist” –
kombinatsioon mitmest süsteemist, 
lõpptootest ja/või tööstuseesmärkidel 
kasutatavatest komponentidest, mille 
spetsialistid on kokku pannud ja/või 



AM\808628ET.doc 51/96 PE439.856v01-00

ET

paigaldanud eelnevalt kindlaks määratud 
asukohas kasutamiseks, et need toimiksid 
tööstuskeskkonnas ühiselt ja täidaksid 
konkreetset ülesannet;

Or. de

Selgitus

Määratlus on vajalik, sest sellised tööriistad arvatakse reguleerimisalast välja. Suuri paikseid 
tööstuslikke tööriistu monteerivad kokku ja lahti spetsialistid. Tegemist on reguleeritud 
jäätmevooga. Seetõttu ei ole need tööriistad seni kuulunud praegu kehtiva direktiivi 
2002/96/EÜ reguleerimisalasse.

Muudatusettepanek 110
Karl-Heinz Florenz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt s c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

s c) „eranditult professionaalsetele 
kasutajatele mõeldud liikuvad masinad” –
masinad, mille töö nõuab töötamise ajal 
liikumist või pidevat või vaheaegadega 
liikumist kindlate järjestikuste tööpaikade 
vahel või masinad, mis on töötamise ajal 
paigal, kuid võivad olla varustatud nii, et 
neid saab hõlpsalt ühest kohast teise 
liigutada;

Or. de

Selgitus

Määratlus on vajalik, sest sellised masinad arvatakse reguleerimisalast välja. Määratlus on 
kooskõlas „liikuva masina” määratlusega direktiivi 2006/42/EÜ I lisa punktis 3.1.1. 
Eranditult professionaalsetele kasutajatele mõeldud liikuvaid masinaid monteerivad lahti ja 
kõrvaldavad spetsialistid. Tegemist on reguleeritud jäätmevooga. Seetõttu ei ole need 
masinad seni kuulunud praegu kehtiva direktiivi 2002/96/EÜ reguleerimisalasse.
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Muudatusettepanek 111
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt s a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

s a) „paigaldis” – seade, mis vastab 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. 
detsembri 2004. aasta direktiivi 
2004/108/EÜ (mis käsitleb 
elektromagnetilise ühilduvuse alaste 
liikmesriikide õigusaktide ühtlustamist) 
artikli 2 punktile c1. See hõlmab muu 
hulgas kütmiseks ja järgnevaks 
kuumutamiseks, jahutamiseks või 
soojavee tootmiseks kasutatavad tooteid 
ning nende toodetega alaliselt seotud 
komponente, sealhulgas mõõteriistu.
1 ELT L 390, 31.12.2004, lk 24.

Or. de

Selgitus

Im ZusammenhangAus Kohärenzgründen  sollte auf die bestehende Definition der “ortsfesten 
Anlagen” in Richtlinie 2004/108/EG Bezug genommen werden. Beispiele für „ortsfeste 
Anlagen“ finden sich im petrochemischen Bereich, in der Automobilherstellung, im 
Pharmabereich, Energieerzeugung, Wasseraufbereitung, Papierherstellung, etc.. Auch 
Heizungsanlagen für Gebäude werden von spezialisierten Fachkräften auf- und abgebaut und 
sind nicht mit “plug-and play” Geräten, wie z.B. Fernsehern, Kühlschränken und mobilen 
Klimageräten zu vergleichen. Sie werden nicht dem kommunalen Abfallstrom zugeführt.

Muudatusettepanek 112
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt s a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

s a) „paigaldis“ – konkreetne 
kombinatsioon mitut tüüpi aparatuurist ja 
vajadusel muudest seadistest, mis on 
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kokku pandud ja paigaldatud ning mida 
kavatsetakse kasutada alaliselt eelnevalt 
kindlaks määratud asukohas.

Or. en

Selgitus

Suurema ühtsuse ja kooskõla tagamiseks teiste ELi õigusaktidega tuleks RoHS direktiivis 
viidata paigaldiste olemasolevale määratlusele, mis on esitatud direktiivis 2004/108/EÜ, mis 
käsitleb elektromagnetilist ühilduvust. Paigaldised on näiteks naftakeemia-, auto-, 
farmaatsia-, materjali-, elektri-, veepuhastus-, paberitööstuse tehastes paiknevad seadmed või 
teatavad elektriseadmed.

Muudatusettepanek 113
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid edendavad kooskõlas tooteid 
käsitlevate ühenduse õigusaktidega, 
sealhulgas ökodisaini käsitleva direktiiviga 
2005/32/EÜ meetmeid, et soodustada 
niisuguste elektri- ja elektroonikaseadmete 
kavandamist ja tootmist, mille puhul 
hõlbustatakse eelkõige 
elektroonikaromude, nende komponentide 
ja materjalide korduskasutamist, 
demonteerimist ja taaskasutamist. 
Kõnealuste meetmete puhul võetakse 
arvesse siseturu nõuetekohast toimimist. 
Seetõttu võtavad liikmesriigid asjakohaseid 
meetmeid, millega tagatakse, et tootjad ei 
takista konstruktsiooni iseärasuste või 
tootmisprotsesside kaudu 
elektroonikaromude korduskasutamist, kui 
niisuguste konstruktsiooni iseärasuste või 
tootmisprotsesside kasutamisega ei 
saavutata tunduvalt suuremat kasu, näiteks 
seoses keskkonnakaitse ja/või 
ohutusnõuetega.

Liikmesriigid edendavad kooskõlas tooteid 
käsitlevate ühenduse õigusaktidega, 
sealhulgas ökodisaini käsitleva direktiiviga 
2005/32/EÜ finants- ja teisi meetmeid, et 
soodustada niisuguste elektri- ja 
elektroonikaseadmete kavandamist ja 
tootmist, mille puhul hõlbustatakse 
eelkõige elektroonikaromude, nende 
komponentide ja materjalide 
korduskasutamist, demonteerimist ja 
taaskasutamist. Kõnealuste meetmete 
puhul võetakse arvesse siseturu 
nõuetekohast toimimist. Seetõttu võtavad 
liikmesriigid asjakohaseid meetmeid, 
millega tagatakse, et tootjad ei takista 
konstruktsiooni iseärasuste või 
tootmisprotsesside kaudu 
elektroonikaromude korduskasutamist, kui 
niisuguste konstruktsiooni iseärasuste või 
tootmisprotsesside kasutamisega ei 
saavutata tunduvalt suuremat kasu, näiteks 
seoses keskkonnakaitse ja/või 
ohutusnõuetega.
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Or. en

Muudatusettepanek 114
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid edendavad kooskõlas tooteid 
käsitlevate ühenduse õigusaktidega, 
sealhulgas ökodisaini käsitleva direktiiviga 
2005/32/EÜ meetmeid, et 
soodustada niisuguste elektri- ja 
elektroonikaseadmete kavandamist ja 
tootmist, mille puhul hõlbustatakse 
eelkõige elektroonikaromude, nende 
komponentide ja materjalide 
korduskasutamist, demonteerimist ja 
taaskasutamist. Kõnealuste meetmete 
puhul võetakse arvesse siseturu 
nõuetekohast toimimist. Seetõttu võtavad 
liikmesriigid asjakohaseid meetmeid, 
millega tagatakse, et tootjad ei takista 
konstruktsiooni iseärasuste või 
tootmisprotsesside kaudu 
elektroonikaromude korduskasutamist, kui 
niisuguste konstruktsiooni iseärasuste või 
tootmisprotsesside kasutamisega ei 
saavutata tunduvalt suuremat kasu, näiteks 
seoses keskkonnakaitse ja/või 
ohutusnõuetega.

Liikmesriigid edendavad kooskõlas tooteid 
käsitlevate ühenduse õigusaktidega, 
sealhulgas ökodisaini käsitleva direktiiviga 
2005/32/EÜ tootjate ja 
jäätmekäitlusettevõtete vahelist koostööd 
ja meetmeid, et soodustada niisuguste 
elektri- ja elektroonikaseadmete 
kavandamist ja tootmist, mille puhul 
hõlbustatakse 
eelkõige elektroonikaromude, nende 
komponentide ja materjalide 
korduskasutamist, demonteerimist ja 
taaskasutamist. Kõnealuste meetmete 
puhul võetakse arvesse siseturu 
nõuetekohast toimimist. Seetõttu võtavad 
liikmesriigid asjakohaseid meetmeid, 
millega tagatakse, et tootjad ei takista 
konstruktsiooni iseärasuste või 
tootmisprotsesside kaudu 
elektroonikaromude korduskasutamist, kui 
niisuguste konstruktsiooni iseärasuste või 
tootmisprotsesside kasutamisega ei 
saavutata tunduvalt suuremat kasu, näiteks 
seoses keskkonnakaitse ja/või 
ohutusnõuetega.

Or. en

Selgitus

Article 4 (Product design) was added to the original directive by the Parliament and was 
intended generally to improve the eco-design of products and specifically to counter the 
threat to remanufacturers of printer cartidges by original manufacturers incorporating design 
or other features intended to prevent their re-use.  Perhaps as a result this has not developed 
into a problem. Recyclers have since identified a number of design trends that could hamper 
recycling or create dangerous situations when products are returned in the future. Effective 
cooperation between designers and recyclers at an early stage can help improve design for 
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recycling. The European Commission should facilitate this cooperation as product designers 
generally design their products for the entire EU Internal Market.

Muudatusettepanek 115
Michail Tremopoulos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vastu asjakohased 
meetmed, et vähendada 
elektroonikaromude kõrvaldamist
sortimata olmejäätmetena ning saavutada 
elektroonikaromude lahuskogumise kõrge 
tase, eelkõige osoonikihti kahandavaid 
aineid ja fluoritud kasvuhoonegaase 
sisaldavate jahutus- ja külmutusseadmete 
puhul.

1. Liikmesriigid võtavad vastu asjakohased 
meetmed, et vähendada ja edaspidi 
lõpetada elektroonikaromude kõrvaldamin
e sortimata olmejäätmetena ning saavutada 
elektroonikaromude lahuskogumise kõrge 
tase, eelkõige osoonikihti kahandavaid 
aineid ja fluoritud kasvuhoonegaase 
sisaldavate jahutus- ja külmutusseadmete, 
elavhõbedat sisaldavate lampide ja 
väikeste seadmete puhul.

Or. en

Selgitus

Sellest ei piisa, kui liikmesriikidelt palutakse sortimata elektroonikaromude kõrvaldamist 
vähendada, see tuleks täielikult lõpetada. Selle saavutamisel ei tohiks seada esmatähtsale 
kohale ainult teatavaid jahutus- ja külmutusseadmeid, vaid samuti elavhõbedat sisaldavad 
lambid ja väikesed seadmed, mis sisaldavad sageli ohtlikke aineid, patareisid või akusid, ja 
mis lõpetavad väga tõenäoliselt prügikastis, kui sellega otseselt ei tegeleta. 

Muudatusettepanek 116
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vastu asjakohased 
meetmed, et vähendada
elektroonikaromude kõrvaldamist 
sortimata olmejäätmetena ning saavutada 
elektroonikaromude lahuskogumise kõrge 
tase, eelkõige osoonikihti kahandavaid 

1. Liikmesriigid võtavad vastu asjakohased 
meetmed, et takistada elektroonikaromude 
kõrvaldamist sortimata olmejäätmetena 
ning saavutada elektroonikaromude 
lahuskogumise kõrge tase, eelkõige 
osoonikihti kahandavaid aineid ja fluoritud 
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aineid ja fluoritud kasvuhoonegaase 
sisaldavate jahutus- ja külmutusseadmete 
puhul.

kasvuhoonegaase sisaldavate jahutus- ja 
külmutusseadmete ning elavhõbedat 
sisaldavate lampide ja väikeste seadmete
puhul.

Or. de

Selgitus

Just väikesi seadmeid ja lampe kõrvaldatakse sageli koos sortimata olmejäätmetega. Seetõttu 
on oluline, et meetmed, mis takistavad elektri- ja elektroonikaseadmete romude kõrvaldamist 
sortimata olmejäätmetena, kehtiksid ka elavhõbedat sisaldavatele lampidele ja väikestele 
seadmetele.

Muudatusettepanek 117
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Justas Vincas 
Paleckis, Vittorio Prodi, Karin Kadenbach, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Vladko 
Todorov Panayotov 

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vastu asjakohased 
meetmed, et vähendada 
elektroonikaromude kõrvaldamist
sortimata olmejäätmetena ning saavutada 
elektroonikaromude lahuskogumise kõrge 
tase, eelkõige osoonikihti kahandavaid 
aineid ja fluoritud kasvuhoonegaase 
sisaldavate jahutus- ja külmutusseadmete 
puhul.

1. Liikmesriigid võtavad vastu asjakohased 
meetmed, et vähendada 
elektroonikaromude kõrvaldamist
sortimata olmejäätmetena ning saavutada 
elektroonikaromude lahuskogumise kõrge 
tase, eelkõige osoonikihti kahandavaid 
aineid ja fluoritud kasvuhoonegaase 
sisaldavate jahutus- ja külmutusseadmete 
puhul.

Or. en

Selgitus

Mis kehtib jahutus- ja külmutusseadmete kohta, kehtib sama hästi ka elavhõbedat sisaldavate 
lampide ja väikeste seadmete kohta. Praegu ei piisa jahutus- ja külmutusseadmete, 
elavhõbedat sisaldavate lampide ja väikeste seadmete lahuskogumisest ning liikmesriikidele 
on vaja luua motivatsioon kogumismäärade suurendamiseks nendes konkreetsetes 
valdkondades. Kõik need sisaldavad ohtlikke aineid ja eeskätt lambid ja väikesed seadmed 
kipuvad lõpetama prügikastis. Väikesed seadmed sisaldavad sageli väärtuslikke ressursse, 
mis on vaja ringlusse võtta. 
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Muudatusettepanek 118
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vastu 
asjakohased meetmed, et vähendada 
elektroonikaromude kõrvaldamist 
sortimata olmejäätmetena ning saavutada 
elektroonikaromude lahuskogumise kõrge 
tase eelkõige osoonikihti kahandavaid 
aineid ja fluoritud kasvuhoonegaase 
sisaldavate jahutus- ja külmutusseadmete 
puhul.

1. Selleks et saavutada 
elektroonikaromude lahuskogumise kõrge 
tase ja parandada igat liiki, 
elektroonikaromude, eelkõige osoonikihti 
kahandavaid aineid ja fluoritud 
kasvuhoonegaase sisaldavate jahutus- ja 
külmutusseadmete, elavhõbedat 
sisaldavate lampide ja väikeste seadmete 
töötlemist, tagavad liikmesriigid, et kõik 
elektroonikaromud kogutakse lahus ja ei 
segata suurjäätmete ega sortimata 
olmejäätmetega ja et töötlemata 
elektroonikaromusid ei saadeta 
prügilatesse ega põletamisele. 

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peaksid tagama, et kodumajapidamiste elektroonikaromud, eelkõige väikesed 
seadmed, ei liigu edasi sortimata olmejäätmete sekka. Seda oleks võimalik teha asjakohaste 
meetmete vastuvõtmise kaudu, mis vähendavad kohe ja tulevikus võib-olla keelustavad 
elektroonikaromude kõrvaldamise olmejäätmetena. 

Osoonikihti kahandavaid aineid ja fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavatest seadmetest 
pärinevatele jäätmetele tuleks pöörata eraldi tähelepanu. See tagab, et need seadmed, mis 
tulenevalt nendes sisalduvate ainete omadustest vajavad eritöötlust, jõuavad eraldi 
jäätmevoogu. 

Muudatusettepanek 119
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) turustajad vastutavad 3. 



PE439.856v01-00 58/96 AM\808628ET.doc

ET

kategooriasse kuuluva toote pakkumisel 
selle eest, et on tagatud niisuguste 
jäätmete turustajale tagastamine vähemalt 
tasuta, kui seadmed on pakutud seadmega
sama tüüpi ning see on täitnud pakutud 
seadmega samasugust otstarvet, isegi kui 
uut seda tüüpi toodet ei osteta;

Or. en

Muudatusettepanek 120
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid võivad kohustada 
osalejaid koguma kodumajapidamiste 
elektroonikaromusid ja tagavad, et 
kogumispunktides ladustatud 
elektroonikaromud antakse üle tootjatele 
või nende nimel tegutsevatele 
kolmandatele isikutele või 
korduskasutamiseks ettevalmistamise 
eesmärgil selleks ette nähtud asutustele 
või ettevõtetele;

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidele antakse võimalus suunata kogutud elektroonikaromud vajalikele 
sidusrühmadele, et oleks võimalik saavutada nõutavaid ambitsioonikaid sihtarve. Käesolev 
muudatusettepanek tagab kõrgemate ambitsioonikate sihtarvude saavutamise. 
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Muudatusettepanek 121
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) turustajad vastutavad uue toote 
tarnimisel selle eest, et on tagatud 
niisuguste jäätmete turustajale tagastamine 
vähemalt tasuta arvulise vastavuse alusel, 
kui seadmed on tarnitud seadmega sama 
tüüpi ning see on täitnud tarnitud seadmega 
samasugust otstarvet. Liikmesriigid võivad 
seda sätet mitte järgida, kui nad tagavad, et 
elektroonikaromude tagastamine ei muutu 
sellega lõppvaldajale raskemaks ja need 
süsteemid jäävad lõppvaldajale tasuta 
kasutamiseks. Liikmesriigid, kes kõnealust 
sätet kasutavad, teavitavad sellest 
komisjoni;

b) turustajad vastutavad uue toote 
tarnimisel selle eest, et on tagatud 
niisuguste jäätmete turustajale tagastamine 
vähemalt tasuta arvulise vastavuse alusel, 
kui seadmed on tarnitud seadmega sama 
tüüpi ning see on täitnud tarnitud seadmega 
samasugust otstarvet. Turustajad, kellel on 
pinda üle 1500 m2, on kohustatud tagama, 
et tarbijad saaksid tagastada 
elektroonikaromud turustajatele vähemalt 
tasuta ja et neil on olemas otstarbekohane 
veekindel kogumis- ja ladustamiskoht. 
Liikmesriigid võivad seda sätet mitte 
järgida, kui nad tagavad, et 
elektroonikaromude tagastamine ei muutu 
sellega lõppvaldajale raskemaks ja need 
süsteemid jäävad lõppvaldajale tasuta 
kasutamiseks. Liikmesriigid, kes kõnealust 
sätet kasutavad, teavitavad sellest 
komisjoni;

Or. en

Selgitus

Selleks et paremini koguda elektroonikaromusid, eelkõige kõige väiksemaid seadmeid, mida 
sageli ei võeta tagasi kohustusliku arvulise vastavuse alusel, tuleks seadusega kohustada 
suuri turustajaid tegutsema kogumispunktidena. See muudaks kogumise märkimisväärselt 
hõlpsamaks, mitmekordistades kogumispunktide arvu ja muutes kasutuselt kõrvaldatud 
elektri- ja elektroonikaseadmete tagastamise lõppkasutajate jaoks palju lihtsamaks. 

Muudatusettepanek 122
Michail Tremopoulos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) turustajad vastutavad uue toote b) turustajad vastutavad uue toote 
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tarnimisel selle eest, et on tagatud 
niisuguste jäätmete turustajale tagastamine 
vähemalt tasuta arvulise vastavuse alusel, 
kui seadmed on tarnitud seadmega sama 
tüüpi ning see on täitnud tarnitud seadmega 
samasugust otstarvet. Liikmesriigid võivad 
seda sätet mitte järgida, kui nad tagavad, et 
elektroonikaromude tagastamine ei muutu 
sellega lõppvaldajale raskemaks ja need 
süsteemid jäävad lõppvaldajale tasuta 
kasutamiseks. Liikmesriigid, kes kõnealust 
sätet kasutavad, teavitavad sellest 
komisjoni;

tarnimisel selle eest, et on tagatud 
niisuguste jäätmete turustajale tagastamine 
vähemalt tasuta arvulise vastavuse alusel, 
kui seadmed on tarnitud seadmega sama 
tüüpi ning see on täitnud tarnitud seadmega 
samasugust otstarvet. Turustajad, kellel on
kauplusepinda üle 1500 m2, on 
kohustatud tagama, et tarbijad saaksid 
tagastada elektroonikaromud neile tasuta 
ja et neil on selleks olemas 
otstarbekohane veekindel kogumis- ja 
ladustamiskoht. Liikmesriigid võivad seda 
sätet mitte järgida, kui nad tagavad, et 
elektroonikaromude tagastamine ei muutu 
sellega lõppvaldajale raskemaks ja need 
süsteemid jäävad lõppvaldajale tasuta 
kasutamiseks. Liikmesriigid, kes kõnealust 
sätet kasutavad, teavitavad sellest 
komisjoni;

Or. en

Selgitus

Arvulise vastavuse alusel turustajatele tagastamise süsteemist ei piisa. Kogumismäärasid 
oleks võimalik oluliselt suurendada, kui tarbijad saaksid oma elektroonikaromud suurele 
turustajale viia.

Muudatusettepanek 123
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) turustajad vastutavad uue toote 
tarnimisel selle eest, et on tagatud 
niisuguste jäätmete turustajale tagastamine 
vähemalt tasuta arvulise vastavuse alusel, 
kui seadmed on tarnitud seadmega sama 
tüüpi ning see on täitnud tarnitud seadmega 
samasugust otstarvet. Liikmesriigid võivad 
seda sätet mitte järgida, kui nad tagavad, et 
elektroonikaromude tagastamine ei muutu 

b) turustajad vastutavad uue toote 
tarnimisel selle eest, et on tagatud 
niisuguste jäätmete turustajale tagastamine 
vähemalt tasuta või turustaja makstava 
teatava hüvitise eest arvulise vastavuse 
alusel, kui seadmed on tarnitud seadmega 
sama tüüpi ning see on täitnud tarnitud 
seadmega samasugust otstarvet. 
Liikmesriigid võivad seda sätet mitte 
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sellega lõppvaldajale raskemaks ja need 
süsteemid jäävad lõppvaldajale tasuta 
kasutamiseks. Liikmesriigid, kes kõnealust 
sätet kasutavad, teavitavad sellest 
komisjoni;

järgida, kui nad tagavad, et 
elektroonikaromude tagastamine ei muutu 
sellega lõppvaldajale raskemaks ja need 
süsteemid jäävad lõppvaldajale tasuta 
kasutamiseks. Liikmesriigid, kes kõnealust 
sätet kasutavad, teavitavad sellest 
komisjoni;

Or. en

Selgitus 

Kui tagada, et tarbijad saavad turustajatele tagastatavate elektroonikaromude eest osa raha 
tagasi, võib see kogumismäärasid väga palju suurendada. Sellest võiks kasu olla ka 
tootjatele, kes saaksid ringlusse võtmiseks rohkem elektroonikaromusid. 

Muudatusettepanek 124
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. 2013. aastaks rakendavad 
liikmesriigid elektroonikaromude 
kogumise täiustamise kava, et suurendada 
elektroonikaromude kogumist kõikides 
kodumajapidamiste elektroonikaromude 
kategooriates ja parandada 
kogumissüsteemide tõhusust. Kogumise 
täiustamise kava võimaldab range 
miinimumina saavutada artiklis 7 
kehtestatud kogumismäära. Kogumise 
täiustamise kava vaadatakse läbi iga 3 
aasta järel ja komisjonile tehakse 
kättesaadavaks korrapärased aruanded. 
Kõnealusele täiustamise kavale tuleks liita 
korrapärased uuringud, et hinnata 
kogumissüsteeme, üle antud elektri- ja 
elektroonikaseadmeid ja 
elektroonikaromude kogumise 
potentsiaali liikmesriigi tasandil. 

Or. en
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Selgitus

Kohustuslik täiustamise kava liikmesriigi tasandil on parim viis parandada teadmisi 
elektroonikaromude voogude kohta ja tagada parem järelevalve ja paremad saavutused. 
Kohustus esitada komisjonile aruandeid kava enda, aga ka tegelike saavutuste kohta on viis, 
kuidas muuta kõnealune kava tegevuse aluseks ja mitte ainult heade kavatsuste loeteluks. 

Muudatusettepanek 125
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid keelavad lahuskogutud ja 
töötlemata elektroonikaromude 
kõrvaldamise.

1. Liikmesriigid keelavad ja teostavad 
järelevalvet lahuskogutud ja töötlemata 
elektroonikaromude kõrvaldamise üle.

Or. en

Selgitus

Korralik järelevalve on vajalik, et vältida selliste elektroonikaromude kõrvaldamist, mida ei 
ole liigiti kogutud ega töödeldud. 

Muudatusettepanek 126
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Jo Leinen, 
Vittorio Prodi, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Michail Tremopoulos, Vladko Todorov 
Panayotov 

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et lahuskogutud 
elektroonikaromude kogumine ja vedu 
teostatakse nii, et korduskasutamine ja 
ringlussevõtt ning ohtlike ainete eristamine 
oleks võimalikult tulemuslik.

2. Liikmesriigid tagavad, et lahuskogutud 
elektroonikaromude kogumine ja vedu 
teostatakse nii, et korduskasutamine ja 
ringlussevõtt ning ohtlike ainete eristamine 
oleks võimalikult tulemuslik. Selleks et 
suurendada tervikseadmete 
korduskasutamist tagavad liikmesriigid ka 
korduskasutatavate seadmete eraldamise 
võimaluse lahuskogutud 
elektroonikaromudest kogumispunktides 
enne transportimist. 
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Or. en

Selgitus

Korduskasutatavate seadmete lahuskogumist ei esine sageli, seetõttu on vaja luua 
liikmesriikidele motivatsioon kogumismäärade suurendamiseks nendes konkreetsetes 
valdkondades ning teisendada tervikseadmete korduskasutamise esmatähtsus 
(elektroonikaromude direktiivi endine artikli 7 lõige 1) konkreetseteks meetmeteks antud 
valdkonnas. Tervikseadmete korduskasutamise esmatähtsale kohale seadmiseks on parim viis 
hakata võimalikke korduskasutatavaid seadmeid valima ja eraldama võimalikult varases 
järgus. See säilitaks nende kvaliteedi ja suurendaks elektroonikaromude korduskasutamise 
võimalusi.

Muudatusettepanek 127
Michail Tremopoulos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks artikli 5 lõike 1 
kohaldamist, tagavad liikmesriigid, et 
tootjad või nende nimel tegutsevad 
kolmandad isikud saavutavad minimaalse 
kogumismäära 65%. Kogumise määr 
arvutatakse asjaomasel aastal asjaomases 
liikmesriigis artiklite 5 ja 6 kohaselt 
kogutud elektroonikaromude kogumassi 
alusel, väljendatuna protsendimäärana 
asjaomases liikmesriigis kahel eelneval 
aastal turuleviidud elektri- ja 
elektroonikaseadmete keskmisest massist. 
Kõnealune kogumismäär saavutatakse 
igal aastal ja alates 2016. aastast.

1. Ilma et see piiraks artikli 5 lõike 1 
kohaldamist, tagavad liikmesriigid, et 
2016. aastaks kogutakse vähemalt 85% 
liikmesriigis tekkivatest 
elektroonikaromudest.

Liikmesriigid tagavad kogutud 
elektroonikaromude koguse järkjärgulise 
suurendamise aastatel 2013–2016. 
Liikmesriigid teatavad komisjonile 
tegevustest, mida neil on kavas alustada, 
hiljemalt [...*].
Minimaalse kogumismäära saavutamise 
dokumenteerimiseks tagavad 
liikmesriigid, et teave elektroonikaromude 
koguse kohta, 
- mis on korduskasutamiseks ette 
valmistatud või mille osaleja on saatnud 
käitlusettevõtetesse ja mis on töödeldud 
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vastavalt artiklile 8, 
- mis on viidud kogumispunktidesse 
vastavalt artikli 5 lõike 2 punktile a,
- mis on viidud turustajatele vastavalt 
artikli 5 lõike 2 punktile b,
- mille tootjad või lepingu alusel nende 
nimel tegutsevad kolmandad isikud on 
lahuskogunud ja töödelnud,
- või mille on lahuskogunud ja töödelnud 
teine elektroonikaromude käitlemises 
osaleja ükskõik millisel viisil,
tehakse liikmesriikidele tasuta teatavaks 
vastavalt käesoleva direktiivi artiklile 16.
* lisada kuupäev 18 kuud pärast 
jõustumist

Or. en

Selgitus

Kogumise sihtarvu saavutamise eest peaksid vastutama kõik liikmesriigid. Tootjad ei saa 
kontrollida teiste osaliste läbiviidud kogumist, samuti ei ole võimalik sundida kollektiivset 
riiklikku eesmärki peale üksikutele tootjatele. 

Iga liikmesriigi jaoks kehtiv sihtarv peaks olema vähemalt 85% tekkivatest 
elektroonikaromudest (see vastab komisjoni esitatud 65%-le: 85% 80%st statistiliselt 
tekkivatest elektroonikaromudest. 

Muudatusettepanek 128
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Bogusław Sonik, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks artikli 5 lõike 1 
kohaldamist, tagavad liikmesriigid, et 
tootjad või nende nimel tegutsevad 
kolmandad isikud saavutavad minimaalse 
kogumismäära 65%. Kogumise määr 
arvutatakse asjaomasel aastal asjaomases 
liikmesriigis artiklite 5 ja 6 kohaselt 
kogutud elektroonikaromude kogumassi 
alusel, väljendatuna protsendimäärana 
asjaomases liikmesriigis kahel eelneval 
aastal turuleviidud elektri- ja 

1. Ilma et see piiraks artikli 5 lõike 1 
kohaldamist, tagavad liikmesriigid, et 
tootjad või nende nimel tegutsevad 
kolmandad isikud saavutavad minimaalse 
kogumismäära 40% 2016. aastal, mis 
suureneb 65%ni 2020. aastal. Kogumise 
määr arvutatakse asjaomasel aastal 
asjaomases liikmesriigis artiklite 5 ja 6 
kohaselt kogutud elektroonikaromude 
kogumassi alusel, väljendatuna 
protsendimäärana asjaomases liikmesriigis 
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elektroonikaseadmete keskmisest massist. 
Kõnealune kogumismäär saavutatakse igal 
aastal ja alates 2016. aastast.

kolmel eelneval aastal turuleviidud elektri-
ja elektroonikaseadmete keskmisest 
massist. Kõnealune kogumismäär 
saavutatakse igal aastal ja alates 2016. 
aastast.

Or. en

Selgitus

In many Member States the market for EEE is not saturated yet, resulting in a lower 
percentage of WEEE arising in relation to EEE placed on the market. Compared to the 
situation in other parts of the EU, it would be difficult for them to reach the 65% target 
proposed by the Commission.  The proposed new target should take into account the national 
circumstances and structural constraints, for example, the use of EEE over the life cycle, 
recycling infrastructure deficit, which differs from a Member State to another. The reference 
years for calculating the rate should be at least 3 years instead of 2 years.

Muudatusettepanek 129
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks artikli 5 lõike 1 
kohaldamist, tagavad liikmesriigid, et 
tootjad või nende nimel tegutsevad 
kolmandad isikud saavutavad minimaalse
kogumismäära 65%. Kogumise määr 
arvutatakse asjaomasel aastal asjaomases 
liikmesriigis artiklite 5 ja 6 kohaselt 
kogutud elektroonikaromude kogumassi 
alusel, väljendatuna protsendimäärana 
asjaomases liikmesriigis kahel eelneval 
aastal turuleviidud elektri- ja 
elektroonikaseadmete keskmisest massist.
Kõnealune kogumismäär saavutatakse igal 
aastal ja alates 2016. aastast.

1. Ilma et see piiraks artikli 5 lõike 1 
kohaldamist, tagavad liikmesriigid, et 
2016. aastaks kogutakse vähemalt 85% 
liikmesriigis tekkivatest 
elektroonikaromudest. Liikmesriigid 
tagavad, et 2012. aastaks kogutakse 
vähemalt 4 kg elektroonikaromusid 
inimese kohta. Liikmesriigid tagavad, et 
kogutavate elektroonikaromude kogus 
suureneb järkjärgult aastatel 2012–2016. 
Kogumise sihtarvud saavutatakse igal 
aastal. Praktilise motivatsiooni korral 
võivad liikmesriigid püstitada eraldi 
ambitsioonikamad sihtarvud ja teatavad 
sellest sellisel juhul komisjonile. 

Or. en
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Muudatusettepanek 130
José Manuel Fernandes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks artikli 5 lõike 1 
kohaldamist, tagavad liikmesriigid, et 
tootjad või nende nimel tegutsevad 
kolmandad isikud saavutavad minimaalse 
kogumismäära 65%. Kogumise määr 
arvutatakse asjaomasel aastal asjaomases
liikmesriigis artiklite 5 ja 6 kohaselt 
kogutud elektroonikaromude kogumassi 
alusel, väljendatuna protsendimäärana 
asjaomases liikmesriigis kahel eelneval 
aastal turuleviidud elektri- ja 
elektroonikaseadmete keskmisest massist. 
Kõnealune kogumismäär saavutatakse igal 
aastal ja alates 2016. aastast.

1. Ilma et see piiraks artikli 5 lõike 1 
kohaldamist, tagavad liikmesriigid, et 
2016. aastaks kogutakse vähemalt 85% 
liikmesriigis tekkivatest 
elektroonikaromudest. Kogumise määr 
arvutatakse asjaomasel aastal asjaomases 
liikmesriigis artiklite 5 ja 6 kohaselt 
kogutud elektroonikaromude kogumassi 
alusel, väljendatuna protsendimäärana 
asjaomases liikmesriigis kahel eelneval 
aastal turuleviidud elektri- ja 
elektroonikaseadmete keskmisest massist. 
Kõnealune kogumismäär saavutatakse igal 
aastal ja alates 2016. aastast.

Or. en

Selgitus

Seades kogumise sihtarvuks 65% keskmisest massist, jätab komisjon faktiliselt võimaluse, et 
teatavaid elektroonikaromusid ei saa ametlike kanalite kaudu koguda ja need võivad jääda 
nõuetekohaselt töötlemata. Seetõttu tekib oht jätta kergemad ja väiksemad seadmed 
tähelepanuta ja keskenduda ainult raskematele suurtele seadmetele. 

Muudatusettepanek 131
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks artikli 5 lõike 1 
kohaldamist, tagavad liikmesriigid, et 
tootjad või nende nimel tegutsevad 
kolmandad isikud saavutavad minimaalse 
kogumismäära 65 %. Kogumise määr
arvutatakse asjaomasel aastal asjaomases 
liikmesriigis artiklite 5 ja 6 kohaselt 

1. Ilma et see piiraks artikli 5 lõike 1 
kohaldamist, tagavad liikmesriigid, et
saavutatakse minimaalne kogumismäär
85%. Kogumismäär arvutatakse asjaomasel 
aastal asjaomases liikmesriigis artiklite 5 ja 
6 kohaselt kogutud elektroonikaromude 
kogumassi alusel kõigis I lisas 
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kogutud elektroonikaromude kogumassi 
alusel, väljendatuna protsendimäärana 
asjaomases liikmesriigis kahel eelneval 
aastal turuleviidud elektri- ja 
elektroonikaseadmete keskmisest massist. 
Kõnealune kogumismäär saavutatakse igal 
aastal ja alates 2016. aastast.

määratletud seadmekategooriates, 
väljendatuna protsendimäärana asjaomases 
liikmesriigis kolmel eelneval aastal 
turuleviidud elektri- ja 
elektroonikaseadmete keskmisest massist 
kõigis I lisas määratletud 
seadmekategooriates. Kõnealune 
kogumismäär saavutatakse igal aastal ja 
alates 2016. aastast. Alates 2013. aastast 
kuni 2015. aasta lõpuni hoolitsevad 
liikmesriigid selle eest, et ühtemoodi 
arvutatud minimaalne kogumismäär 45% 
saavutatakse igal aastal.

Or. de

Selgitus

Üksnes juhul kui kogumismäära arvutatakse seadmekategooriate põhjal, on tagatud väikeste 
seadmete piisav kogumine. Kui seadmekategooriaid ei eristata, tuuakse taaskasutusse üksnes 
suuri ja raskeid seadmeid. Väikeste seadmete saatus oleks aga jätkuvalt olmeprügiga koos 
kõrvaldamine ja põletamine. Paljude väikeste seadmete põletamine on kahjulik inimestele, 
loomadele ja keskkonnale ning raiskab tarbetult ressursse.

Muudatusettepanek 132
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks artikli 5 lõike 1 
kohaldamist, tagavad liikmesriigid, et 
tootjad või nende nimel tegutsevad 
kolmandad isikud saavutavad minimaalse 
kogumismäära 65%. Kogumise määr
arvutatakse asjaomasel aastal asjaomases 
liikmesriigis artiklite 5 ja 6 kohaselt 
kogutud elektroonikaromude kogumassi 
alusel, väljendatuna protsendimäärana 
asjaomases liikmesriigis kahel eelneval 
aastal turuleviidud elektri- ja 
elektroonikaseadmete keskmisest massist. 
Kõnealune kogumismäär saavutatakse igal 
aastal ja alates 2016. aastast. 

1. Ilma et see piiraks artikli 5 lõike 1 
kohaldamist, tagavad liikmesriigid, et
saavutatakse minimaalne kogumismäär
55%. Kogumismäär arvutatakse asjaomasel 
aastal asjaomases liikmesriigis artiklite 5 ja 
6 kohaselt kogutud elektroonikaromude 
kogumassi alusel, väljendatuna 
protsendimäärana asjaomases liikmesriigis
kolmel eelneval aastal turuleviidud elektri-
ja elektroonikaseadmete keskmisest 
massist. Kõnealune kogumismäär 
saavutatakse igal aastal ja alates 2016. 
aastast. Alates 2013. aastast kuni 2015. 
aasta lõpuni hoolitsevad liikmesriigid 
selle eest, et ühtemoodi arvutatud 
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minimaalne kogumismäär 45% 
saavutatakse igal aastal. 

Or. de

Selgitus

Minimaalset kogumismäära 65% on olemasolevate andmete ja arvutuste põhjal keeruline 
saavutada. Näiteks Saksamaa kohta on praeguseks saadud alles 2006. aasta andmed romude 
kogumise, taaskasutamise ja töötlemise kohta, millest tulenevalt on kogumismääraks (võttes 
arvesse samal aastal turule viidud kogust) 41%. Kogumismäär peaks põhinema 
olemasolevatel teadmistel ja statistilistel andmetel elektroonikaromude tagasivõtmise kohta. 
55%-line kogumismäär on küll auahne, kuid ometi saavutatav.

Muudatusettepanek 133
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks artikli 5 lõike 1 
kohaldamist, tagavad liikmesriigid, et 
tootjad või nende nimel tegutsevad 
kolmandad isikud saavutavad minimaalse 
kogumismäära 65%. Kogumise määr 
arvutatakse asjaomasel aastal asjaomases 
liikmesriigis artiklite 5 ja 6 kohaselt 
kogutud elektroonikaromude kogumassi 
alusel, väljendatuna protsendimäärana 
asjaomases liikmesriigis kahel eelneval 
aastal turuleviidud elektri- ja 
elektroonikaseadmete keskmisest massist. 
Kõnealune kogumismäär saavutatakse igal 
aastal ja alates 2016. aastast.

1. Ilma et see piiraks artikli 5 lõike 1 
kohaldamist, tagavad liikmesriigid, et 
saavutatakse minimaalne kogumismäär 
75%. Kogumise määr arvutatakse 
asjaomasel aastal asjaomases liikmesriigis 
artiklite 5 ja 6 kohaselt kogutud 
elektroonikaromude kogumassi alusel, 
väljendatuna protsendimäärana asjaomases 
liikmesriigis kahel eelneval aastal 
turuleviidud elektri- ja 
elektroonikaseadmete keskmisest massist. 
Kõnealune kogumismäär saavutatakse igal 
aastal ja alates 2016. aastast. Alates 2013. 
aastast kuni 2015. aasta lõpuni 
hoolitsevad liikmesriigid selle eest, et 
ühtemoodi arvutatud minimaalne 
kogumismäär 50% saavutatakse igas 
kuus. 

Or. en
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Selgitus

Raportööri esitatud sihtarvude ambitsioonikuse tõstmine. 

Muudatusettepanek 134
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks artikli 5 lõike 1 
kohaldamist, tagavad liikmesriigid, et 
tootjad või nende nimel tegutsevad 
kolmandad isikud saavutavad minimaalse 
kogumismäära 65%. Kogumise määr 
arvutatakse asjaomasel aastal asjaomases 
liikmesriigis artiklite 5 ja 6 kohaselt 
kogutud elektroonikaromude kogumassi 
alusel, väljendatuna protsendimäärana 
asjaomases liikmesriigis kahel eelneval 
aastal turuleviidud elektri- ja 
elektroonikaseadmete keskmisest massist. 
Kõnealune kogumismäär saavutatakse 
igal aastal ja alates 2016. aastast.

1. Ilma et see piiraks artikli 5 lõike 1 
kohaldamist, tagavad liikmesriigid, et 
2016. aastaks kogutakse vähemalt 85% 
liikmesriigis tekkivatest 
elektroonikaromudest. Liikmesriigid 
tagavad, et kogutavate 
elektroonikaromude kogus suureneb 
järkjärgult aastatel 2012–2016. 
Liikmesriigid esitavad 2012. aastaks 
komisjonile oma täiustamise kavad.

Liikmesriigid tagavad, et 2011. aastaks 
kogutakse vähemalt 4 kg 
elektroonikaromusid inimese kohta.
Kogumise sihtarvud saavutatakse igal 
aastal.
Praktilise motivatsiooni korral võivad 
liikmesriigid püstitada eraldi 
ambitsioonikamad sihtarvud ja teatavad 
sellest sellisel juhul komisjonile.
Vastavalt artiklile 8 töödeldud 
elektroonikaromude kogus, sealhulgas 
korduskasutamiseks ettevalmistatud, 
loetakse aastas kogutud 
elektroonikaromude koguseks. 
Minimaalse kogumismäära saavutamise 
dokumenteerimiseks tagavad 
liikmesriigid, et teave elektroonikaromude 
koguse kohta, mis on korduskasutamiseks 
ette valmistatud või mille osaleja on 
käitlusettevõtetesse saatnud ja mis on 
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töödeldud vastavalt artiklile 8, tehakse 
liikmesriigile teatavaks vastavalt 
käesoleva direktiivi artiklile 16. 

Or. en

Selgitus

Erinev meetod kogumise sihtarvude arvutamiseks. 

Muudatusettepanek 135
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Corinne 
Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks artikli 5 lõike 1 
kohaldamist, tagavad liikmesriigid, et 
tootjad või nende nimel tegutsevad 
kolmandad isikud saavutavad minimaalse
kogumismäära 65%. Kogumise määr 
arvutatakse asjaomasel aastal asjaomases 
liikmesriigis artiklite 5 ja 6 kohaselt 
kogutud elektroonikaromude kogumassi 
alusel, väljendatuna protsendimäärana 
asjaomases liikmesriigis kahel eelneval 
aastal turuleviidud elektri- ja 
elektroonikaseadmete keskmisest massist. 
Kõnealune kogumismäär saavutatakse igal 
aastal ja alates 2016. aastast.

1. Ilma et see piiraks artikli 5 lõike 1 
kohaldamist, tagavad liikmesriigid, et 
2016. aastaks kogutakse vähemalt 85% 
liikmesriigis tekkivatest 
elektroonikaromudest.

Liikmesriigid tagavad, et kogutavate 
elektroonikaromude kogus suureneb 
järkjärgult aastatel 2012–2016. 
Liikmesriigid esitavad 2011. aasta lõpuks 
komisjonile oma täiustamise kavad.
Liikmesriigid tagavad, et 2011. aastaks 
kogutakse vähemalt 4 kg 
elektroonikaromusid inimese kohta. 
Kogumise sihtarvud saavutatakse igal 
aastal. Praktilise motivatsiooni korral 
võivad liikmesriigid püstitada eraldi 
ambitsioonikamad sihtarvud ja teatavad 
sellest sellisel juhul komisjonile.
Vastavalt artiklile 8 töödeldud 
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elektroonikaromude kogus, sealhulgas 
korduskasutamiseks ettevalmistatud, 
loetakse aastas kogutud 
elektroonikaromude koguseks.
Minimaalse kogumismäära saavutamise 
dokumenteerimiseks tagavad 
liikmesriigid, et teave elektroonikaromude 
koguse kohta, 
- mis on korduskasutamiseks ette 
valmistatud või mille osaleja on saatnud 
käitlusettevõtetesse ja mis on töödeldud 
vastavalt artiklile 8,
- mis on viidud kogumispunktidesse 
vastavalt artikli 5 lõike 2 punktile a,
- mis on viidud turustajatele vastavalt 
artikli 5 lõike 2 punktile b,
- mille tootjad või lepingu alusel nende 
nimel tegutsevad kolmandad isikud on 
lahuskogunud ja töödelnud, 
- või mille on lahuskogunud ja töödelnud 
teine elektroonikaromude käitlemises 
osaleja ükskõik millisel viisil,
tehakse liikmesriikidele tasuta teatavaks 
vastavalt käesoleva direktiivi artiklile 16.
Tulemus määratletakse taaskasutamiseks 
ettevalmistatud või vastavalt artiklile 8 
töödeldud elektroonikaromude aastase 
kogusena.

Or. en

Selgitus

Kogumise sihtarvu saavutamise eest peavad vastutama kõik liikmesriigid. 
Tootjad ei saa vastutada üldise kogumise sihtarvu eest, sest neil ei ole võimalik kontrollida 
teisi osalejaid, kes koguvad elektroonikaromusid kasumi teenimise eesmärgil, samuti 
puuduvad neil jõustamisvolitused ja üldmõiste „tootjad“ ei saa viidata juriidilisele isikule, 
kelle poole on võimalik ühiselt pöörduda. Saavutada tuleks liikmesriigi tasandil tekkivate 
elektroonikaromude minimaalne kogumismäär 85% (see vastab komisjoni seatud 65% 
eesmärgile, moodustades 85% 80%st statistiliselt tekkivatest elektroonikaromudest, mis 
statistiliste arvutuste järgi tekib kahe aasta jooksul pärast 100% elektroonikaromude turule 
viimist). 
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Muudatusettepanek 136
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks artikli 5 lõike 1 
kohaldamist, tagavad liikmesriigid, et 
tootjad või nende nimel tegutsevad 
kolmandad isikud saavutavad minimaalse 
kogumismäära 65 %. Kogumise määr 
arvutatakse asjaomasel aastal asjaomases 
liikmesriigis artiklite 5 ja 6 kohaselt 
kogutud elektroonikaromude kogumassi 
alusel, väljendatuna protsendimäärana 
asjaomases liikmesriigis kahel eelneval 
aastal turuleviidud elektri- ja 
elektroonikaseadmete keskmisest massist. 
Kõnealune kogumismäär saavutatakse igal 
aastal ja alates 2016. aastast.

1. Ilma et see piiraks artikli 5 lõike 1 
kohaldamist, tagavad liikmesriigid, et 
tootjad või nende nimel tegutsevad 
kolmandad isikud saavutavad minimaalse 
kogumismäära 65 %. Kogumise määr 
arvutatakse asjaomasel aastal asjaomases 
liikmesriigis artiklite 5 ja 6 kohaselt 
kogutud elektroonikaromude kogumassi 
alusel, väljendatuna protsendimäärana 
asjaomases liikmesriigis kahel eelneval 
aastal turuleviidud elektri- ja 
elektroonikaseadmete keskmisest massist. 
Kõnealune kogumismäär saavutatakse igal 
aastal ja alates 2016. aastast. See hõlmab 
ka taaskasutamiseks valikuliselt kogutud 
elektroonikaromusid.

Or. fr

Selgitus

Kui liikmesriigil on ambitsioonikas taaskasutamise arendamise poliitika, siis võidakse teda 
karistada juhul, kui taaskasutamiseks kogutud elektroonikaromusid ei võeta 
kogumismäärades arvesse. Seetõttu on tingimata vaja jälgida, et neid arvesse võetaks; seda 
on vaja tähele panna ka seetõttu, et teatud hulk neist kogutakse tarneahela väga varases 
etapis ja need jäävad seetõttu kogutud tonnide arvestusest.

Muudatusettepanek 137
János Áder

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks artikli 5 lõike 1 
kohaldamist, tagavad liikmesriigid, et 
tootjad või nende nimel tegutsevad 
kolmandad isikud saavutavad minimaalse 
kogumismäära 65%. Kogumise määr 

1. Ilma et see piiraks artikli 5 lõike 1 
kohaldamist, tagavad liikmesriigid, et 
tootjad või nende nimel tegutsevad 
kolmandad isikud saavutavad minimaalse 
kogumismäära 50% 2016. aastal, mis 
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arvutatakse asjaomasel aastal asjaomases 
liikmesriigis artiklite 5 ja 6 kohaselt 
kogutud elektroonikaromude kogumassi 
alusel, väljendatuna protsendimäärana 
asjaomases liikmesriigis kahel eelneval 
aastal turuleviidud elektri- ja 
elektroonikaseadmete keskmisest massist. 
Kõnealune kogumismäär saavutatakse igal 
aastal ja alates 2016. aastast.

suureneb 65%ni 2020. aastal. Kogumise 
määr arvutatakse asjaomasel aastal 
asjaomases liikmesriigis artiklite 5 ja 6 
kohaselt kogutud elektroonikaromude 
kogumassi alusel, väljendatuna 
protsendimäärana asjaomases liikmesriigis 
kolmel eelneval aastal turuleviidud elektri-
ja elektroonikaseadmete keskmisest 
massist. Kõnealune kogumismäär 
saavutatakse igal aastal ja alates 2016. 
aastast. Enne seda kehtib 
elektroonikaromude kogumismäärana 
vähemalt neli kilogrammi keskmiselt 
elaniku kohta aastas. 

Or. en

Selgitus

In many Member States the market for EEE is not saturated yet, resulting in a lower 
percentage of WEEE arising in relation to EEE placed on the market. Compared to the 
situation in other parts of the EU, it would be difficult for them to reach the 65% target 
proposed by the Commission. The proposed new target should take into account the national 
circumstances and structural constraints, for example, the use of EEE over the life cycle, 
recycling infrastructure deficit, which differs from a Member State to another. Until the new 
targets become applicable, the currently effective collection rate shall be extended. The 
reference years for calculating the rate should be at least 3 years instead of 2 years.

Muudatusettepanek 138
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Minimaalse kogumismäära 
saavutamise tõestamiseks tagavad 
liikmesriigid, et teave elektroonikaromude 
kohta, 
- mis on viidud kogumispunktidesse 
vastavalt artikli 5 lõike 2 punktile a,

- mis on viidud turustajatele vastavalt 
artikli 5 lõike 2 punktile b,
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- mille tootjad või lepingu alusel nende 
nimel tegutsevad kolmandad isikud on 
lahuskogunud ja töödelnud või 
eksportinud,
- või mille on lahuskogunud ja töödelnud, 
taasvarustanud või eksportinud teine 
elektroonikaromude käitlemises osaleja 
ükskõik millisel viisil,

tehakse neile igal aastal tasuta teatavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 139
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Ilma et see piiraks artikli 5 lõike 1 
kohaldamist, tagavad liikmesriigid, et 
elavhõbedat sisaldavate lampide puhul 
saavutatakse alates 2016. aasta algusest 
minimaalne kogumismäär 45%. 
Kogumismäär arvutatakse asjaomasel 
aastal kogutud elavhõbedat sisaldavate 
lampide kogumassi alusel, väljendatuna 
protsendimäärana asjaomases 
liikmesriigis kolmel eelneval aastal 
turuleviidud elavhõbedat sisaldavate 
lampide keskmisest massist. Alates 2012. 
aastast kuni 2015. aasta lõpuni 
hoolitsevad liikmesriigid selle eest, et 
ühtemoodi arvutatud minimaalne 
kogumismäär 30% saavutatakse igal 
aastal.

Or. de
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Muudatusettepanek 140
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid tagavad, et kõik 
turustajad, kes ei suuda tõestada, et 
elektri- või elektroonikaseadme tootja 
täidab seadmega seotud rahalisi või 
menetluslikke nõudeid, täidavad need 
kohustused ise või hoolitsevad selle eest, et 
need kohustused on täidetud enne toote 
edasimüümist.

Or. de

Selgitus

Liikmesriigid hoolitsevad selle eest, et tootjad täidavad kogumise ja ringlussevõtuga seotud 
kohustusi. Samas tuleks kaupmeestele pakkuda stiimuleid.

Muudatusettepanek 141
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid tagavad eraldi 
minimaalse kogumismäära kehtestamise I 
lisa 3. kategooriasse kuuluvatele 
lampidele. 3. kategooriasse kuuluvate 
lampide tootjad peaksid täitma järgmised 
kogumise sihtarvud:
a) 30% 2012. aastal
b) 45% 2016. aastal
väljendatuna protsendina vastavas 
liikmesriigis kolmel eelnenud aastal 
turule viidud lampide keskmisest massist.

Or. en
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Selgitus

Peaaegu kõikide teiste elektri- ja elektroonikaseadmetega võrreldes ei ole kompaktlampide 
turg küllastunud. Järgnevate aastate jooksul asendavad tarbijad vanad hõõglambid uute 
kompaktlampidega. Need lambid peavad vastu üle viie aasta. Seetõttu ei ole eelmisel kolmel 
aastal müüdud lampide põhjal võimalik saavutada kogumise sihtarv 65%. Eraldi kogumise 
sihtarv motiveerib ka koguma 3. kategooria lampe, mis vastasel juhul võivad 
kogumisprotsessis oma väga kerge kaalu tõttu tähelepanuta jääda.

Muudatusettepanek 142
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Minimaalse kogumismäära 
saavutamise tõestamiseks tagavad 
liikmesriigid, et teave elektroonikaromude 
kohta, lepingu alusel nende nimel 
tegutsevad,
- mis on viidud kogumispunktidesse 
vastavalt artikli 5 lõike 2 punktile a,
- mis on viidud turustajatele vastavalt 
artikli 5 lõike 2 punktile b,
- mille tootjad või kolmandad isikud on 
lahuskogunud ja töödelnud või 
eksportinud, 
- või mis on lahuskogutud teisi vahendeid 
kasutades, tehakse neile tasuta teatavaks.

Or. en

Selgitus

Nõusolek raportööri muudatusettepanekuga, kuid täiendava rõhuga tootja vastutusel ja et 
kolmandatest isikutest kogujad, kes elektroonikaromusid neile toimetavad, peavad seda 
tegema lepingu alusel. Suutmatus seda nõuet kinnitada, eelkõige Ühendkuningriigis, kõigutab 
direktiivi toimimist selles riigis. 
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Muudatusettepanek 143
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1b. Minimaalse kogumismäära 
saavutamise tõestamiseks tagavad 
liikmesriigid, et teave elektroonikaromude 
kohta, 
- mis on viidud kogumispunktidesse 
vastavalt artikli 5 lõike 2 punktile a,
- mis on viidud turustajatele vastavalt 
artikli 5 lõike 2 punktile b,
- mille tootjad või nende nimel tegutsevad 
kolmandad isikud on lahuskogunud ja 
töödelnud või eksportinud,
- või mille on lahuskogunud ja töödelnud, 
taasvarustanud või eksportinud teine 
elektroonikaromude käitlemises osaleja 
ükskõik millisel viisil, tehakse neile igal 
aastal tasuta teatavaks.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid vastutavad kogumise sihtarvu täitmise eest ja peavad teatama vastavalt artikli 
16 lõikele 5 kogutud ja töödeldud elektroonikaromude koguse, sealhulgas korduskasutamiseks 
ettevalmistatud kogused. Seetõttu on oluline teatada neile kõikidest lahuskogutud kogustest, 
sealhulgas nendest, mille on kogunud elektroonikaromude käitlemises osalejad, kes ei ole 
tootjad ja lepingu alusel nende nimel tegutsevad kolmandad isikud. See soodustab jäätmevoo 
paremat järelevalvet. 

Muudatusettepanek 144
José Manuel Fernandes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid peaksid teatama 
komisjonile igal aastal
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- liikmesriigis eelmisel aastal tekkinud 
elektroonikaromude koguse vastavalt 
punktis 3 kehtestatud ühisele 
metoodikale;
- liikmesriigis eelmisel aastal kogutud 
elektroonikaromude koguse;
- liikmesriigis eelmisel aastal turule viidud 
elektroonikaromud ja liikmesriiki toodud 
ja väljaviidud elektroonikaromude 
kogused; 
- eelmisel aastal nõuetevastaselt 
töödeldud, prügilasse ladestatud või 
ebaseaduslikult eksporditud 
elektroonikaromude hinnangulise koguse.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peaksid täiendama oma andmeid võimalikult suures ulatuses teiste 
elementidega, näiteks nõuetevastaselt käideldud elektroonikaromud (prügilasse ladestatud, 
maha visatud ja ebaseaduslikult transporditud). 

Muudatusettepanek 145
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
igal aastal
- liikmesriigis eelmisel aastal tekkinud 
elektroonikaromude koguse vastavalt 
punktis 3 kehtestatud ühisele 
metoodikale;
- liikmesriigis eelmisel aastal kogutud 
elektroonikaromude koguse;
- liikmesriigis eelmisel aastal turule viidud 
elektri- ja elektroonikaseadmete koguse, 
+/- liikmesriiki toodud ja välja viidud 
elektri- ja elektroonikaseadmete kogused;
- eelmisel aastal nõuetevastaselt 
töödeldud, prügilasse ladestatud või 
ebaseaduslikult eksporditud 
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elektroonikaromude hinnangulise koguse.

Or. en

Muudatusettepanek 146
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
igal aastal
- liikmesriigis eelmisel aastal tekkinud 
elektroonikaromude koguse vastavalt 
punktis 3 kehtestatud ühisele 
metoodikale;
- liikmesriigis eelmisel aastal kogutud 
elektroonikaromude koguse;
- liikmesriigis eelmisel aastal turule viidud 
elektri- ja elektroonikaseadmete koguse, 
+/- liikmesriiki toodud ja välja viidud 
elektri- ja elektroonikaseadmete kogused;
- eelmisel aastal nõuetevastaselt 
töödeldud, prügilasse ladestatud või 
ebaseaduslikult eksporditud 
elektroonikaromude hinnangulise koguse.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peaksid jälgima elektroonikaromude voogusid ja teatama igal aastal. Liikmesriigid 
teatavad komisjonile: kogutud elektroonikaromude kogused, turule viidud elektri- ja 
elektroonikaseadmete koguse ja erinevate kanalite kaudu töödeldud elektroonikaromude koguse. 

Liikmesriikidel tuleks samuti läbi viia uuring tekkivate elektroonikaromude koguse 
kindlakstegemiseks, seda hinnatakse aastas tekkinud elektroonikaromude kogumassi kohta 
andmete kogumise teel. 

Eelnevat tuleks võimalikult suures ulatuses täiendada teiste kasulike andmetega, näiteks 
nõuetevastaselt käideldud elektroonikaromud.
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Muudatusettepanek 147
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Jo Leinen, Justas Vincas 
Paleckis, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Michail Tremopoulos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a.) Liikmesriigid teatavad komisjonile 
igal aastal
- liikmesriigis eelmisel aastal tekkinud 
elektroonikaromude koguse vastavalt 
punktis 3 kehtestatud ühisele 
metoodikale;
- liikmesriigis eelmisel aastal kogutud 
elektroonikaromude koguse;
- liikmesriigis eelmisel aastal turule viidud 
elektri- ja elektroonikaseadmete koguse, 
+/- liikmesriiki toodud ja välja viidud 
elektri- ja elektroonikaseadmete kogused;
- eelmisel aastal nõuetevastaselt 
töödeldud, prügilasse ladestatud või 
ebaseaduslikult eksporditud 
elektroonikaromude hinnangulise koguse.

Or. en

Selgitus

Selleks et ühenduse tasandil oleks selge ülevaade elektri- ja elektroonikaseadmete ja 
elektroonikaromude voogudest ja et oleks võimalik üles leida lüngad järelevalves, on oluline, 
et liikmesriigid koguksid andmeid elektri- ja elektroonikaseadmete olelustsükli erinevate 
järkude ja nende piiriüleste liikumiste kohta. 

Muudatusettepanek 148
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kehtestatakse ühine metoodika, mille 
põhjal arvutatakse liikmesriigi turule 
viidud elektri- ja elektroonikaseadmete 
kogumass.

3. Hiljemalt 31. juuliks 2011 kehtestatakse 
ühine metoodika, mille põhjal arvutatakse 
liikmesriigi turule viidud elektri- ja 
elektroonikaseadmete kogumass.
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Or. en

Selgitus

Siduvad tähtajad on vajalikud õiguskindluse tagamiseks ja ühise metoodika jõustamiseks.

Muudatusettepanek 149
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Jo Leinen, Justas Vincas 
Paleckis, Vittorio Prodi, Karin Kadenbach, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Michail 
Tremopoulos, Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kehtestatakse ühine metoodika, mille 
põhjal arvutatakse liikmesriigi turule 
viidud elektri- ja elektroonikaseadmete 
kogumass.

3. 2014. aastaks kehtestatakse ühine 
metoodika igas liikmesriigis tekkinud 
elektroonikaromude koguse määramiseks 
(massi ja ühikute lõikes). 

Or. en

Selgitus

Selleks et oleks võimalik võrrelda, kuidas liikmesriigid edasi liiguvad ja millises ulatuses 
sihtarv saavutatakse, peavad need eesmärgid põhinema ühtsel metoodikal. Samuti tagab see 
liikmesriikidele vajalikud võrdsed tingimused. 

Muudatusettepanek 150
Karl-Heinz Florenz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kehtestatakse ühine metoodika, mille 
põhjal arvutatakse liikmesriigi turule 
viidud elektri- ja elektroonikaseadmete 
kogumass.

3. Tõhusate kogumissüsteemide toimimise 
tagamiseks võtab komisjon kooskõlas 
artiklitega 18 a, 18 b ja 18 c delegeeritud 
õigusaktide alusel vastu metoodika, mille 
põhjal arvutatakse liikmesriigi turule 
viidud elektri- ja elektroonikaseadmete 
kogumass.

Kõnealune meede, mille eesmärk on 
muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi 
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sätteid, täiendades seda, võetakse vastu 
vastavalt artikli 18 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek viib endise nn komiteemenetluse kooskõlla uue menetlusega 
vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 290.

Muudatusettepanek 151
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kehtestatakse ühine metoodika, mille 
põhjal arvutatakse liikmesriigi turule 
viidud elektri- ja elektroonikaseadmete 
kogumass.

3. 2012. aastaks kehtestatakse ühine 
metoodika igas liikmesriigis tekkinud 
elektroonikaromude koguse määramiseks 
massi järgi.

Or. en

Muudatusettepanek 152
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kehtestatakse ühine metoodika, mille 
põhjal arvutatakse liikmesriigi turule 
viidud elektri- ja elektroonikaseadmete 
kogumass.

3. 2014. aastaks kehtestatakse ühine 
metoodika igas liikmesriigis tekkinud 
elektroonikaromude koguse 
määramiseks (massi ja ühikute lõikes). 

Or. <Original>{EN}</Original>

Selgitus

Tähtaja ja eesmärgi selgitamine. 
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Muudatusettepanek 153
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kehtestatakse ühine metoodika, mille 
põhjal arvutatakse liikmesriigi turule 
viidud elektri- ja elektroonikaseadmete 
kogumass. 

3. 2014. aastaks kehtestatakse ühine 
metoodika igas liikmesriigis tekkinud 
elektroonikaromude koguse määramiseks 
(massi ja ühikute lõikes). 

Or. en

Selgitus

Vajadus selge metoodika järele. 

Muudatusettepanek 154
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Hiljemalt 31. detsembriks 2012 vaatavad 
Euroopa Parlament ja nõukogu komisjoni 
aruande põhjal, millele on vajaduse korral 
lisatud ettepanek, uuesti läbi lõikes 1 
osutatud kogumise määra ja tähtaja, muu 
hulgas selleks, et vajaduse korral 
kehtestada jahutus- ja külmutusseadmete 
lahuskogumise sihtarv.

4. Hiljemalt 31. detsembriks 2012 
vaatavad Euroopa Parlament ja nõukogu 
komisjoni aruande põhjal, millele on 
vajaduse korral lisatud ettepanek, uuesti 
läbi lõikes 1 osutatud kogumise sihtarvu
ja tähtaja, muu hulgas selleks, et vajaduse 
korral kehtestada eelkõige osoonikihti 
kahandavaid aineid ja fluoritud 
kasvuhoonegaase sisaldavate seadmete, 
näiteks jahutus- ja külmutusseadmete 
ning väikeste seadmete (sealhulgas 
mänguasjad, patareisid või akusid 
sisaldavad seadmed)ja elavhõbedat 
sisaldavate seadmete, näiteks 
kompaktlampide lahuskogumise sihtarv.

Or. en
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Selgitus

Väikeste seadmete ja kõige ohtlikemate jäätmevoogude jaoks tuleks kehtestada eraldi 
sihtarvud. 

Jahutus- ja külmutusseadmetest pärinevad jäätmed, samuti elavhõbedat sisaldavad lambid 
väärivad ohtliku sisalduse tõttu eraldi sihtarvu. Väikeste seadmete ja lampide vood väärivad 
eraldi sihtarve, et tagada keskendumine kogumisele ja prügilast kõrvale suunamisele, sest kui 
eraldi sihtarvu ei kehtestata, jätkatakse kõige väiksemate seadmete kõrvaldamist koos 
olmejäätmetega. 

Muudatusettepanek 155
José Manuel Fernandes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Hiljemalt 31. detsembriks 2012 vaatavad 
Euroopa Parlament ja nõukogu komisjoni 
aruande põhjal, millele on vajaduse korral 
lisatud ettepanek, uuesti läbi lõikes 1 
osutatud kogumise määra ja tähtaja, muu 
hulgas selleks, et vajaduse korral 
kehtestada jahutus- ja külmutusseadmete 
lahuskogumise sihtarv.

4. Hiljemalt 31. detsembriks 2012 vaatavad 
Euroopa Parlament ja nõukogu komisjoni 
aruande põhjal, millele on vajaduse korral 
lisatud ettepanek, uuesti läbi lõikes 1 
osutatud kogumise sihtarvu ja tähtaja, muu 
hulgas selleks, et vajaduse korral 
kehtestada eelkõige osoonikihti 
kahandavaid aineid ja fluoritud 
kasvuhoonegaase sisaldavate seadmete, 
näiteks jahutus- ja külmutusseadmete ning 
väikeste seadmete (sealhulgas 
mänguasjad, patareisid või akusid 
sisaldavad seadmed)ja elavhõbedat 
sisaldavate seadmete, näiteks 
kompaktlampide lahuskogumise sihtarv.

Or. en

Selgitus

Jahutus- ja külmutusseadmetest pärinevaid jäätmeid, samuti elavhõbedat sisaldavaid lampe 
tuleks nende ohtliku sisalduse tõttu eraldi hinnata. Vastasel juhul on suur oht, et jätkub 
kõnealuste väikeste seadmete kasutuselt kõrvaldamine, sageli prügikasti koos 
olmejäätmetega.
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Muudatusettepanek 156
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Hiljemalt 4. detsembriks 31 vaatavad 
Euroopa Parlament ja nõukogu komisjoni 
aruande põhjal, millele on vajaduse korral 
lisatud ettepanek, uuesti läbi lõikes 2012 
osutatud kogumise määra ja tähtaja, muu 
hulgas selleks, et vajaduse korral 
kehtestada jahutus- ja külmutusseadmete 
lahuskogumise sihtarv.

4. Hiljemalt 4. detsembriks 31 vaatavad 
Euroopa Parlament ja nõukogu komisjoni 
aruande põhjal, millele on vajaduse korral 
lisatud ettepanek, uuesti läbi lõikes 2012 
osutatud kogumise sihtarvu ja tähtaja, muu 
hulgas selleks, et vajaduse korral 
kehtestada direktiivi 20xx/xx/EÜ (RoHS) I 
lisas loetletud seadmete, eelkõige jahutus-
ja külmutusseadmete ja elavhõbedat 
sisaldavate lampide lahuskogumise 
sihtarvud.

Or. en

Selgitus

Väikeste seadmete ja kõige ohtlikemate jäätmevoogude jaoks tuleks kehtestada eraldi 
sihtarvud. Kui sellega eraldi ei tegeleta, on suur oht, et jätkub kõnealuste väikeste seadmete 
kasutuselt kõrvaldamine, sageli prügikasti koos olmejäätmetega. Võimalus kehtestada teistele 
elektroonikaromude kategooriatele eraldi sihtarvud tuleks säilitada juhuks, kui teiste 
seadmekategooriate sihtarvud võivad anda suurema keskkonnakaitse. 

Muudatusettepanek 157
Michail Tremopoulos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Hiljemalt 31. detsembriks 2012 vaatavad 
Euroopa Parlament ja nõukogu komisjoni 
aruande põhjal, millele on vajaduse korral 
lisatud ettepanek, uuesti läbi lõikes 1 
osutatud kogumise määra ja tähtaja, muu 
hulgas selleks, et vajaduse korral 
kehtestada jahutus- ja külmutusseadmete 
lahuskogumise sihtarv.

4. Hiljemalt 31. detsembriks 2012 vaatavad 
Euroopa Parlament ja nõukogu komisjoni 
aruande põhjal, millele on vajaduse korral 
lisatud ettepanek, uuesti läbi lõikes 1 
osutatud kogumise määra ja tähtaja, muu 
hulgas selleks, et vajaduse korral 
kehtestada jahutus- ja külmutusseadmete, 
elavhõbedat sisaldavate lampide ja 
väikeste seadmete lahuskogumise sihtarv.
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Or. en

Selgitus

Elavhõbedat sisaldavad lambid kätkevad keskkonna- ja terviseohtu. Praegu ei saavutata 
kõikides riikides lampide puhul kõrget kogumismäära, eriti nende väikese kaalu tõttu. Sellest 
lähtudes ja keskkonnanõudeid arvestades tuleks kaaluda sellistele lampidele eraldi kogumise 
sihtarvu kehtestamist. Sama tuleks teha väikeste seadmete osas, mis sisaldavad sageli ohtlikke 
aineid, kuid jõuavad lõpuks liiga sageli üldisesse jäätmevoogu.

Muudatusettepanek 158
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Hiljemalt 31. detsembriks 2012 vaatavad 
Euroopa Parlament ja nõukogu komisjoni 
aruande põhjal, millele on vajaduse korral 
lisatud ettepanek, uuesti läbi lõikes 1 
osutatud kogumise määra ja tähtaja, muu 
hulgas selleks, et vajaduse korral 
kehtestada jahutus- ja külmutusseadmete 
lahuskogumise sihtarv.

4. Hiljemalt 31. detsembriks 2012 vaatavad 
Euroopa Parlament ja nõukogu komisjoni 
aruande põhjal, millele on vajaduse korral 
lisatud ettepanek, uuesti läbi lõikes 1 
osutatud kogumise määra ja tähtaja, muu 
hulgas selleks, et vajaduse korral 
kehtestada osoonikihti kahandavaid aineid 
ja fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate 
seadmete, näiteks jahutus- ja 
külmutusseadmete ning väikeste seadmete 
(sealhulgas mänguasjad, patareisid või 
akusid sisaldavad seadmed)ja elavhõbedat 
sisaldavate seadmete, näiteks 
kompaktlampide lahuskogumise sihtarv.

Or. en

Selgitus

Vajadus kehtestada ohtlikke aineid sisaldavatele toodetele eraldi kogumise sihtarvud.
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Muudatusettepanek 159
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Jo Leinen, 
Vittorio Prodi, Åsa Westlund, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Hiljemalt 31. detsembriks 2012 vaatavad 
Euroopa Parlament ja nõukogu komisjoni 
aruande põhjal, millele on vajaduse korral 
lisatud ettepanek, uuesti läbi lõikes 1 
osutatud kogumise määra ja tähtaja, muu 
hulgas selleks, et vajaduse korral 
kehtestada jahutus- ja külmutusseadmete 
lahuskogumise sihtarv. 

4. Hiljemalt 31. detsembriks 2012 vaatavad 
Euroopa Parlament ja nõukogu komisjoni 
aruande põhjal, millele on vajaduse korral 
lisatud ettepanek, uuesti läbi lõikes 1 
osutatud kogumise sihtarvu ja tähtaja, muu 
hulgas selleks, et vajaduse korral 
kehtestada eelkõige osoonikihti 
kahandavaid aineid ja fluoritud 
kasvuhoonegaase sisaldavate seadmete, 
näiteks jahutus- ja külmutusseadmete 
elavhõbedat sisaldavate seadmete, näiteks 
kompaktlampide ja väikeste seadmete 
(sealhulgas mänguasjad, patareisid või 
akusid sisaldavad seadmed) 
lahuskogumise sihtarv.

Or. en

Selgitus

Jahutus- ja külmutusseadmed, elavhõbedat sisaldavad lambid ja väikesed seadmed, näiteks 
mänguasjad, mobiiltelefonid, sülearvutid jne sisaldavad ohtlikke aineid ja/või haruldasi 
toormaterjale. Keskkonna ja tervisega seotud põhjustel ja ressursside usaldusväärset 
juhtimist silmas pidades on eraldi kogumise sihtarvud õigustatud ja neid tuleks kohaldada 
kiiremini kui teiste direktiivi reguleerimisalasse kuuluvate seadmete puhul. 

Muudatusettepanek 160
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kõik 
lahuskogutud elektroonikaromud 
töödeldakse.

1. Liikmesriigid tagavad, et kõik 
lahuskogutud elektroonikaromud 
töödeldakse. Komisjon edendab elektri- ja 
elektroonikaseadmete romude kogumise, 
töötlemise ja ringlussevõtu ühtlustatud
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normide väljatöötamist, eriti Euroopa 
Standardikomiteele vastava ülesande 
andmise teel, nii et 12 kuu jooksul 
käesoleva direktiivi jõustumisest oleks 
võimalik töötada välja ühtlustatud 
normid.

Neid norme kohaldatakse nende raames 
välja töötatud meetodite abil toodete 
omaduste kontrollimiseks pärast 
kasutusea lõppu lahti monteerimise, 
taaskasutamise ning ohtlike ainete 
vähendamise suhtes.

Keelatud on tehingud 
organisatsioonidega, kes ei ole 
registreeritud või luba saanud ja keda 
seetõttu ei kontrollita.

Or. de

Selgitus

Direktiivi eesmärk on muu hulgas takistada elektri- ja elektroonikaseadmete romude 
ebaseaduslikku müüki ja eksporti. Seetõttu peaks olema selge, et kogumises ja 
taaskasutamises tohivad osaleda üksnes organisatsioonid, kes on ametliku keti lülid.

Muudatusettepanek 161
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 - lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kõik 
lahuskogutud elektroonikaromud 
töödeldakse.

1. Liikmesriigid tagavad, et kõik 
lahuskogutud elektroonikaromud 
töödeldakse. Komisjon julgustab 
elektroonikaromude kogumise, töötlemise 
ja ringlussevõtu ühtlustatud normide 
väljatöötamist, eriti Euroopa 
Standardikomiteele vastava ülesande 
andmise teel. Viide ühtlustatud normidele 
avaldatakse Euroopa Ühenduste Teatajas 
ja kõnealust loetelu ajakohastatakse 



AM\808628ET.doc 89/96 PE439.856v01-00

ET

korrapäraselt..

Or. en

Selgitus

Komisjon peaks julgustama normide väljatöötamist. 

Muudatusettepanek 162
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 - lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kõik 
lahuskogutud elektroonikaromud 
töödeldakse.

1. Liikmesriigid tagavad, et kõik 
lahuskogutud elektroonikaromud 
töödeldakse. Komisjon edendab 
elektroonikaromude kogumise, töötlemise 
ja ringlussevõtu ühtlustatud normide 
väljatöötamist, mis peaksid olema 
kättesaadavad 12 kuud pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist, eriti Euroopa 
Standardikomiteele vastava ülesande 
andmise teel. Kõnealused normid 
sisaldavad meetodeid toodete eluea 
lõppemise näitajate hindamiseks, nagu on 
ette nähtud artiklis 4, sealhulgas 
demonteerimise hõlpsus, haruldaste 
strateegiliste ressursside otsimine, 
ringlussevõetavus ja ohtlike ainete heite 
vähendamine. 

Or. en

Selgitus

Recycling standards have still not been developed. There are considerable differences in 
quality with regard to recycling and therefore also to how efficiently resources are handled. 
Furthermore, different standards result in distortions of competition, which is why a level 
playing field needs to be created. The standards to be developed should lever ecodesign for 
end of life of products, and not only refer to existing recycling practices. Particularly, the 
easiness of dismantling, the retrieval of strategic scarce raw materials, the recyclability and 
the hazardous emissions reduction should be incentivized by such standards. As a source of 
inspiration, they could build on existing work such as The e-Stewards Standard for 
Responsible Recycling and Reuse of Electronic Equipment®, WEEE labex standards and  all 
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the recommendations for provisions in standards as published by CEN Guide for addressing 
environmental issues in product standards for end of life (Edition 3 November 2008).

Muudatusettepanek 163
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi, Åsa Westlund, 
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 - lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kõik 
lahuskogutud elektroonikaromud 
töödeldakse.

1. Liikmesriigid tagavad, et kõik 
lahuskogutud elektroonikaromud 
töödeldakse kooskõlas direktiivis 
2008/98/EÜ kehtestatud jäätmehierarhia 
prioriteetide järjestusega.
Korduskasutamiseks ettevalmistamise 
esmatähtsale kohale seadmiseks tuleks 
kasutusele võtta töötlemisele eelnev 
kontroll, et kindlaks teha, kas 
seadmeromu või selle üksikud 
komponendid on korduskasutatavad. 
Kontrolli peaksid läbi viima vastavalt 
direktiivi 2008/98/EÜ artikli 11 lõikele 1 
ja IV lisale moodustatud akrediteeritud 
parandamise ja korduskasutamise 
keskused või sarnase väljaõppega 
personal. 

Or. en

Selgitus

Äärmiselt oluline on kasutada elektroonikaromude kogumisel ja töötlemisel parimat 
võimalikku tehnikat, kuid samuti teha seda kooskõlas jäätmete raamdirektiivis 2008/98/EÜ 
kehtestatud jäätmehierarhiaga. Jäätmehierarhiaga kooskõlas tuleks lahuskogutud 
elektroonikaromud esmajärjekorras korduskasutamiseks ette valmistada ja ainult juhul, kui 
neid korduvkasutada ei saa, töödelda ringlussevõtuks, energia tootmiseks või kõrvaldamiseks. 
Kohustuslik korduvkasutatavuse kontroll on asjakohane meede. Selle nõuetekohaseks 
läbiviimiseks peaksid käitlusettevõtted kasutama vastava väljaõppe saanud spetsialiste või 
laskma kontrollimise ja sortimise teostada akrediteeritud korduskasutamise keskusel. 

Muudatusettepanek 164
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Justas Vincas Paleckis, Vittorio 
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Prodi, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon töötab välja 
elektroonikaromude kogumise, töötlemise 
ja ringlussevõtu ühtlustatud normid, 12 
kuud pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist antakse Euroopa 
Standardikomiteele vastav ülesanne. 
Kõnealused normid sisaldavad meetodeid 
toodete eluea lõppemise näitajate 
hindamiseks, nagu on ette nähtud artiklis 
4, eelkõige demonteerimise hõlpsus, 
ringlussevõetavus ja ohtlike ainete heite 
vähendamine.

Or. en

Selgitus

Ringlussevõtu ressursside kasutamise tõhususes on kvaliteedierinevusi. Erinevad normid 
põhjustavad moonutatud konkurentsitingimusi ja seetõttu tuleb luua ühtsed raamtingimused. 
Uued normid peaksid andma hoogu eluea lõppu jõudnud toodete ökodisainile ja mitte ainult 
viitama olemasolevatele ringlussevõtu tavadele. Siin on võimalik kasutada The e-Stewards 
Standard for Responsible Recycling and Reuse of Electronic Equipment®, 
elektroonikaromude Labexi norme ja soovitusi normide sätete kohta Euroopa 
Standardikomitee juhendis keskkonnaaspektide arvestamiseks tootestandardite 
väljatöötamisel kasutuselt kõrvaldamise jaoks (väljaanne 3/11/2008).

Muudatusettepanek 165
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lisaks kõigi vedelike eemaldamisele 
hõlmab töötlemine käsitsitehtavat, 
mehaanilist, keemilist või metallurgilist 
käitlemist, mille käigus eemaldatakse 
taaskasutusprotsessi esimese võimaliku 
etapi jaoks ohtlikud ained, valmistised või 
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komponendid nii põhjalikult, kui see on 
tehnoloogiliselt vähegi võimalik. 
Eemaldamine toimub enne teiste 
töötlemismeetodite kohaldamist, mis 
võivad endaga tuua kaasa ohtlike 
komponentide leviku. Purustamist ei 
käsitleta eemaldamisena.

Or. de

Selgitus

Purustamine ei sobi ohtlike ainete isoleerimiseks ja nende asjakohaseks töötlemiseks.

Muudatusettepanek 166
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Töötlemine suurendab artiklis 3 
määratletud strateegiliste toormaterjalide 
otsimist. 

Or. en

Selgitus

Elektroonikaromude nõuetele mittevastava ringlussevõtu tagajärjeks on märkimisväärne 
strateegiliste toormaterjalide kaotus. Töötlemist tuleks laiendada, et võimaldada otsimist ja 
seeläbi kõnealuste materjalidega varustamise kindlust. 

Muudatusettepanek 167
Karl-Heinz Florenz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. II lisa võib muuta, lisades sinna muid 
töötlemistehnoloogiaid, mis tagavad 
inimeste tervise ja keskkonna kaitse 
vähemalt samal tasemel. 

4. Selleks et võtta kasutusele muid 
töötlemistehnoloogiaid, mis tagavad 
inimeste tervise ja keskkonna kaitse 
vähemalt samal tasemel, võtab komisjon 
delegeeritud õigusaktide alusel vastavalt 



AM\808628ET.doc 93/96 PE439.856v01-00

ET

Kõnealused meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi 
sätteid, täiendades seda, võetakse vastu 
vastavalt artikli 18 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.
Komisjon hindab esmajärjekorras, kas 
tuleb muuta punkte, mis on seotud 
mobiiltelefonide trükkplaatide ja 
vedelkristallkuvaritega.

artiklitele 18 a, 18 b ja 18 c vastu II lisa 
kohandused. Komisjon hindab 
esmajärjekorras, kas tuleb muuta punkte, 
mis on seotud mobiiltelefonide 
trükkplaatide ja vedelkristallkuvaritega.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek viib endise nn komiteemenetluse kooskõlla uue menetlusega 
vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 290.

Muudatusettepanek 168
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kõik 
töötlemisega tegelevad üksused või 
ettevõtjad saavad direktiivi 2008/xx/EÜ 
(jäätmete kohta) artikliga 23 ettenähtud 
korras pädevatelt asutustelt tegevusloa.

1. Liikmesriigid tagavad, et kõik 
töötlemisega tegelevad üksused või 
ettevõtjad on registreerimiskohustuslikud 
ja saavad direktiivi 2008/xx/EÜ (jäätmete 
kohta) artikliga 23 ettenähtud korras 
pädevatelt asutustelt tegevusloa. Tehingud 
registreerimata ja tegevusloata üksustega 
keelatakse.

Or. en<

Selgitus

Käesoleva artikli eesmärgiks on elektroonikaromude kogumise ja töötlemise tagamine 
ametlikke kanaleid kasutades. Elektroonikaromudega tehingute tegemise keelustamine 
jäätmeahelas osalejaga, keda ei ole ametliku kanalina tunnustatud, annaks liikmesriikidele 
võimaluse nõuetekohaselt järelevalvet teostada ja jõustada. 
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Muudatusettepanek 169
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Elektroonikaromud, mis on eksporditud 
ühendusest määruse (EÜ) nr 1013/2006 
(jäätmesaadetiste kohta) ja komisjoni 29. 
novembri 2007. aasta määruse (EÜ) nr 
1418/2007 (milles käsitletakse teatavate 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EÜ) nr 1013/2006 III ja IIIA lisas 
loetletud jäätmete väljavedu 
taaskasutamise eesmärgil teatavatesse 
riikidesse, mille suhtes ei kohaldata OECD 
otsust jäätmete riikidevahelise veo 
kontrolli kohta) kohaselt, võetakse
käesoleva direktiivi artiklis 11 nimetatud 
kohustuste ja sihtarvude täitmise puhul 
arvesse ainult siis, kui eksportija tõendab, 
et töötlemine toimus käesoleva direktiivi 
nõuetega samaväärsetel tingimustel.

2. Elektroonikaromud, mis on eksporditud 
ühendusest määruse (EÜ) nr 1013/2006 
(jäätmesaadetiste kohta) ja komisjoni 29. 
novembri 2007. aasta määruse (EÜ) nr 
1418/2007 (milles käsitletakse teatavate 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EÜ) nr 1013/2006 III ja IIIA lisas 
loetletud jäätmete väljavedu 
taaskasutamise eesmärgil teatavatesse 
riikidesse, mille suhtes ei kohaldata OECD 
otsust jäätmete riikidevahelise veo 
kontrolli kohta) kohaselt, toimub ainult 
siis, kui eksportija tõendab, et 
taaskasutamine toimus käesoleva 
direktiivi nõuetega samaväärsetel 
tingimustel, eelkõige vastavalt II lisale ja 
III lisale.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek mitte seada elektroonikaromude saadetisi enam sõltuvusse 
taaskasutamise tingimuste täitmisest kooskõlas direktiiviga, vaid siduda elektroonikaromude 
eksportimise võimalus lihtsalt töötlemisjärgu tingimuste täitmisega tähendab sammu tagasi. 
Jäätmete taaskasutamine peaks olema ühenduse piirides ja nendest väljapool alati kooskõlas 
direktiivis kehtestatud normidega.
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Muudatusettepanek 170
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid ei luba vedada ühtegi 
korduskasutamiseks ettenähtud elektri- ja 
elektroonikaseadet, välja arvatud juhul, 
kui kindlaksmääratud isik või asutus on 
kinnitanud selle täielikku töökorras 
olekut ja sellel on vastav märgis. 

Or. en

Selgitus

Tohutud kogused kohutavas seisundis elektroonikaromusid veetakse demonteerimiseks 
välisriikidesse, ettekäändel, et esemed on töökorras ja mõeldud korduskasutamiseks. Nõue, et 
korduskasutamiseks ettenähtud seadmete töökorras olekut tuleb eraldi kinnitada, takistab 
ebaseaduslikke vedusid ja edendab rikkujate vastutusele võtmist. 

Muudatusettepanek 171
Karl-Heinz Florenz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kehtestatakse lõigete 1 ja 2 
üksikasjalikud rakenduseeskirjad, eelkõige 
samaväärsete tingimuste hindamise 
kriteeriumid. 

3. Võrdsel kaitsetasemel 
töötlemistoimingute võimaldamiseks 
väljapool ühendust võtab komisjon 
delegeeritud õigusaktide alusel kooskõlas 
artiklitega 18 a, 18 b ja 18 c lõigete 1 ja 2 
kohta vastu üksikasjalikud eeskirjad, 
eelkõige samaväärsete tingimuste 
hindamise kriteeriumid.

Kõnealused meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi 
sätteid, täiendades seda, võetakse vastu 
vastavalt artikli 18 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Or. en
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Selgitus

Käesolev muudatusettepanek viib endise nn komiteemenetluse kooskõlla uue menetlusega 
vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 290.


