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Muudatusettepanek 77
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artiklit 95,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artiklit 114,

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek viib õigusliku aluse kooskõlla Euroopa Liidu toimimise lepingust 
tulenevate muudatustega. 

Muudatusettepanek 78
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Volitus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

toimides asutamislepingu artiklis 251
sätestatud korras

toimides asutamislepingu artiklis 294
sätestatud korras

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek viib õigusliku aluse kooskõlla Euroopa Liidu toimimise lepingust 
tulenevate muudatustega.
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Muudatusettepanek 79
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Uuringus, mille komisjon elektri- ja 
elektroonikaseadmetes sisalduvate ohtlike 
ainete kohta tellis, soovitatakse tungivalt 
broomorgaaniliste ja kloororgaaaniliste 
ühendite kasutamine järk-järgult 
lõpetada, sest need ühendid võivad 
jäätmete käitlemisel moodustada 
polübroomitud ja polüklooritud dioksiine 
ja furaane; uuringus peetakse PVC 
kasutamise järkjärgulist lõpetamist 
tähtsamaks kui selektiivset riskijuhtimist, 
mille abil vähendada PVC, selle lisandite 
ja ohtlike põlemisproduktide heidet. Selles 
soovitatakse ka märgistada berüllium ja 
berülliumoksiid ning nende kasutamine 
järkjärgult vabatahtlikult lõpetada, millele 
lisanduks mitmete teiste uuritud ainete 
turujärelevalve.

Or. en

Selgitus

Viidata tuleks Öko-Instituti soovitustele ja nende erinevatele variantidele, näidates, et 
ettepanekud lähevad kaugemale soovitusest lisada ained IV lisasse. 

Muudatusettepanek 80
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Nanomaterjalide ohutuse osas 
inimeste tervisele ja keskkonnale valitseb 
teaduslik ebakindlus, puuduvad 
rahvusvaheliselt kokku lepitud 
nanomaterjali määratlus ja 
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rahvusvaheliselt kokku lepitud 
katsesuunised; komisjoni tekkivate ja 
hiljuti avastatud terviseriskide 
teaduskomitee (SCENIHR) võttis 28.–29. 
septembril 2005. aastal vastu arvamuse 
nanotehnoloogiate kohta, milles jõuti 
järeldusele, et „riskide hindamiseks 
vajalikud teadmised on väga puudulikud 
ja „praegused toksikoloogilised ja 
ökotoksikoloogilised meetodid võivad 
osutuda ebapiisavaks kõikide seoses 
nanoosakestega tekkivate küsimustega 
tegelemiseks”. Üha rohkem on leitud 
teaduslikke tõendeid selle kohta, et 
teatavad süsiniknanotorud võivad käituda 
sarnaselt asbestikiududega ning avaldada 
seega tõsist mõju inimeste tervisele. Sama 
kehtib hõbeda nanoosakeste kohta, mis 
võivad sattuda lõpuks keskkonda ja 
avaldada tõsist mõju pinnasele, vee- ja 
maismaaorganismidele.

Or. en

Selgitus

2009. aasta uuringus tekkivate nanotehnoloogiate kohta leiti, et turul on kättesaadavad 
ligikaudu 807 nanomaterjale sisaldavat toodet, osa neist elektri- või elektroonikaseadmed. 
Nanotoksikoloogid on jõudnud üldisele kokkuleppele, et tervisele ja keskkonnale avalduva 
tõsise mõju risk on reaalne, seetõttu on nanomaterjalidega seoses tagatud ettevaatusabinõud. 
Käesolev muudatusettepanek on seotud artikli 4 lõike 1 b (uus) muudatusettepanekuga, milles 
soovitatakse märgistada nanohõbe ja süsiniknanotorud.

Muudatusettepanek 81
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Käesoleva direktiivi reguleerimisalasse 
kuuluvad aineid on teaduslikult 
põhjalikult uuritud ja hinnatud ning 
ühenduse ja siseriiklikul tasandil on nende 
suhtes eri meetmeid rakendatud.

(6) Käesoleva direktiivi reguleerimisalasse 
kuuluvad aineid tuleks enne piirangute 
kehtestamist ning ühenduse ja siseriiklikul 
tasandil nende suhtes eri meetmete 
rakendamist teaduslikult põhjalikult
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uurida ja hinnata.

Or. en

Selgitus

III lisas loetletud ainete hindamine ei ole veel lõpule viidud. 

Muudatusettepanek 82
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Käesoleva direktiivi reguleerimisalasse 
kuuluvad aineid on teaduslikult 
põhjalikult uuritud ja hinnatud ning 
ühenduse ja siseriiklikul tasandil on nende 
suhtes eri meetmeid rakendatud.

(6) Käesoleva direktiivi reguleerimisalasse 
kuuluvad aineid tuleks enne piirangute 
kehtestamist ning ühenduse ja siseriiklikul 
tasandil nende suhtes eri meetmete 
rakendamist teaduslikult põhjalikult
uurida ja hinnata.

Or. en

Selgitus

III lisas loetletud aineid on kavas hinnata ja seda tuleks teha põhjalikult; see töö ei ole siiski 
veel lõpule viidud. 

Muudatusettepanek 83
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Käesoleva direktiivi reguleerimisalasse 
kuuluvad aineid on teaduslikult põhjalikult 
uuritud ja hinnatud ning ühenduse ja 
siseriiklikul tasandil on nende suhtes eri 
meetmeid rakendatud.

(6) Käesoleva direktiivi reguleerimisalasse 
kuuluvad aineid on teaduslikult osaliselt 
põhjalikult uuritud ja hinnatud ning 
ühenduse ja siseriiklikul tasandil on nende 
suhtes eri meetmeid rakendatud – enne 
otsuste langetamist võimalike piirangute 
ja/või teiste meetmete kohta on seda tööd 
vaja veel osaliselt jätkata.
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Or. en

Selgitus

Komisjoni viidatud teadustöö ei ole veel kõikide ainete osas lõpule viidud, eriti mis puudutab 
III lisas loetletud aineid, mida on kavas hinnata. 

Muudatusettepanek 84
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Käesoleva direktiivi reguleerimisalasse 
kuuluvad aineid on teaduslikult põhjalikult 
uuritud ja hinnatud ning ühenduse ja 
siseriiklikul tasandil on nende suhtes eri 
meetmeid rakendatud.

(6) Käesoleva direktiivi reguleerimisalasse 
kuuluvad aineid on teaduslikult põhjalikult 
uuritud ja hinnatud ning ühenduse ja 
siseriiklikul tasandil on nende suhtes eri 
meetmeid rakendatud. III lisas loetletud 
aineid tuleks enne piirangute kehtestamist 
teaduslikult korralikult uurida ja hinnata. 

Or. en

Selgitus

III lisas loetletud aineid on kavas hinnata ja seda tuleks teha põhjalikult; see töö ei ole siiski 
veel lõpetatud.

Muudatusettepanek 85
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Käesoleva direktiiviga ettenähtud 
meetmetes on arvesse võetud 
olemasolevaid rahvusvahelisi juhiseid ja 
soovitusi ning nende aluseks on hinnang, 
mis põhineb olemasoleval teaduslikul ja 
tehnilisel teabel. Need meetmed on 

(7) Käesoleva direktiiviga ettenähtud 
meetmetes on arvesse võetud 
olemasolevaid rahvusvahelisi juhiseid ja 
soovitusi ning nende aluseks on hinnang, 
mis põhineb olemasoleval teaduslikul ja 
tehnilisel teabel. Need meetmed on 
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vajalikud inimeste ja loomade tervise ning 
keskkonna kaitse soovitud taseme 
saavutamiseks, arvestades riske, mida 
meetmete puudumine ühenduses 
tõenäoliselt põhjustaks. Need meetmed 
tuleks korduvalt läbi vaadata ja vajaduse 
korral kohandada, võttes arvesse 
olemasolevaid tehnilisi ja teaduslikke 
andmeid.

vajalikud inimeste ja loomade tervise ning 
keskkonna kaitse soovitud taseme 
saavutamiseks, arvestades riske, mida 
meetmete puudumine ühenduses 
tõenäoliselt põhjustaks. Need meetmed 
tuleks korduvalt läbi vaadata ja vajaduse 
korral kohandada, võttes arvesse 
olemasolevaid tehnilisi ja teaduslikke 
andmeid. Esmatähtsana tuleks käsitleda 
ohte inimeste tervisele ja keskkonnale, 
mida põhjustab määruse (EÜ) nr 
1907/2006 XIV lisas loetletud ainete 
kasutamine, pöörates erilist tähelepanu 
heksabromotsüklododekaanile (HBCDD), 
bis(2-etüülheksüül)ftalaadile (DEHP), 
butüülbensüülftalaadile (BBP) ja 
dibutüülftalaadile (DBP).

Or. en

Selgitus

Ained, mille suhtes erinevad asutused on teatavat muret väljendanud. 

Muudatusettepanek 86
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Käesoleva direktiiviga ettenähtud 
meetmetes on arvesse võetud 
olemasolevaid rahvusvahelisi juhiseid ja 
soovitusi ning nende aluseks on hinnang, 
mis põhineb olemasoleval teaduslikul ja 
tehnilisel teabel. Need meetmed on 
vajalikud inimeste ja loomade tervise ning 
keskkonna kaitse soovitud taseme 
saavutamiseks, arvestades riske, mida 
meetmete puudumine ühenduses 
tõenäoliselt põhjustaks. Need meetmed 
tuleks korduvalt läbi vaadata ja vajaduse 
korral kohandada, võttes arvesse 
olemasolevaid tehnilisi ja teaduslikke 

(7) Käesoleva direktiiviga ettenähtud 
meetmetes on arvesse võetud 
olemasolevaid rahvusvahelisi juhiseid ja 
soovitusi ning nende aluseks on hinnang, 
mis põhineb olemasoleval teaduslikul ja 
tehnilisel teabel. Need meetmed on 
vajalikud inimeste ja loomade tervise ning 
keskkonna kaitse soovitud taseme 
saavutamiseks, arvestades riske, mida 
meetmete puudumine ühenduses 
tõenäoliselt põhjustaks. Need meetmed 
tuleks korduvalt läbi vaadata ja vajaduse 
korral kohandada, võttes arvesse 
olemasolevaid tehnilisi ja teaduslikke 
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andmeid. andmeid. Esmatähtsana tuleks käsitleda 
ohte inimeste tervisele ja keskkonnale, 
mida põhjustab määruse (EÜ) nr 
1907/2006 XIV lisas loetletud ainete 
kasutamine, pöörates erilist tähelepanu 
heksabromotsüklododekaanile (HBCDD), 
bis(2-etüülheksüül)ftalaadile (DEHP), 
butüülbensüülftalaadile (BBP) ja 
dibutüülftalaadile (DBP).

Or. en

Selgitus

Seotud III lisa käsitleva muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 87
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Niipea kui on saadud teaduslikud 
tõendid ja võttes arvesse 
ettevaatuspõhimõtet, tuleks uurida muude 
ohtlike ainete keelamist ja nende 
asendamist keskkonnasõbralikumate
võimalustega, mis tagavad vähemalt sama 
tasemega tarbijakaitse, ning pöörata 
tähelepanu sidususele muude ühenduse 
õigusaktidega, eelkõige Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. 
aasta määrusega (EÜ) nr 1907/2006, mis 
käsitleb kemikaalide registreerimist, 
hindamist, autoriseerimist ja piiramist
(REACH). Eriti tuleks arvesse võtta 
võimalikku mõju VKEdele.

(12) Niipea kui on saadud teaduslikud 
tõendid ja võttes arvesse 
ettevaatuspõhimõtet, tuleks uurida muude 
ohtlike ainete keelamist ja nende 
asendamist keskkonnasõbralikumate
alternatiivsete ainete või tehnoloogiatega, 
mis tagavad vähemalt sama tasemega 
tarbijakaitse. Seetõttu peaks komisjon 
uurima muude ohtlike ainete negatiivset 
mõju ning asendamise võimalikkust, 
eelkõige elektri- ja elektroonikaseadmete 
tööea lõpus, et teha korrapäraste 
ajavahemike järel käesoleva direktiivi 
sätete tugevdamiseks õigusaktide 
ettepanekuid. Uuring peaks hõlmama 
täielikku mõju hindamist ja oluliste 
sidusrühmadega konsulteerimist, nagu on 
sätestatud artikli 4 lõikes 7. Uuringus 
tuleks pöörata ka tähelepanu sidususele 
muude ühenduse õigusaktidega ja 
maksimaalsele koostoimele tööga, mida 
tehakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 18. detsembri 2006. aasta
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määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb 
kemikaalide registreerimist, hindamist, 
autoriseerimist ja piiramist (REACH)1.
Eriti tuleks arvesse võtta võimalikku mõju 
VKEdele.

Or. en

Selgitus

Edaspidiste piirangute kehtestamist ohtlike omadustega täiendavate ainete suhtes on vaja 
kaaluda, aga alles pärast seda, kui on lõpule viidud mõju hindamine ja antud nõuetekohane 
hinnang, et kindlaks teha, kas alternatiivsete ainete kasutamine annab inimeste tervisele ja 
keskkonnale netokasu. 

Muudatusettepanek 88
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Niipea kui on saadud teaduslikud 
tõendid ja võttes arvesse 
ettevaatuspõhimõtet, tuleks uurida muude 
ohtlike ainete keelamist ja nende 
asendamist keskkonnasõbralikumate 
võimalustega, mis tagavad vähemalt sama 
tasemega tarbijakaitse, ning pöörata 
tähelepanu sidususele muude ühenduse 
õigusaktidega, eelkõige Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. 
aasta määrusega (EÜ) nr 1907/2006, mis 
käsitleb kemikaalide registreerimist, 
hindamist, autoriseerimist ja piiramist 
(REACH). Eriti tuleks arvesse võtta 
võimalikku mõju VKEdele.

(12) Niipea kui on saadud teaduslikud 
tõendid ja võttes arvesse 
ettevaatuspõhimõtet, tuleks uurida muude 
ohtlike ainete keelamist ja nende 
asendamist keskkonnasõbralikumate 
võimalustega, mis tagavad vähemalt sama 
tasemega tarbijakaitse. Uuring peaks 
hõlmama täielikku mõju hindamist ja 
oluliste sidusrühmadega konsulteerimist. 
Uuringus tuleks pöörata ka tähelepanu 
sidususele muude ühenduse õigusaktidega, 
eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
18. detsembri 2006. aasta määrusega (EÜ) 
nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide 
registreerimist, hindamist, autoriseerimist 
ja piiramist (REACH). Eriti tuleks arvesse 
võtta võimalikku mõju VKEdele.

Or. en
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Muudatusettepanek 89
Françoise Grossetête, Vittorio Prodi, Pilar Ayuso, Bill Newton Dunn, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Taastuvate energiaallikate 
arendamine on Euroopa Liidu peamine 
eesmärk ning nende panus keskkonna ja 
kliimaga seotud eesmärkide saavutamisse 
on oluline. 23. aprilli 2009. aasta 
direktiivis 2009/28/EÜ taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia 
kasutamise edendamise kohta1 tuletatakse 
meelde, et kõnealuste eesmärkide ja 
muude liidu keskkonnaalaste õigusaktide 
vahel tuleks tagada ühtsus. Seega ei 
tohiks kõnealune direktiiv takistada 
taastuvate energiaallikate tehnoloogia 
arendamist, kui need ei kujuta endast 
keskkonna jaoks ohtu, on jätkusuutlikud 
ja majanduslikult elujõulised, nagu 
fotogalvaanilised päikesepaneelid, mis 
tuleks kõnealuse direktiivi 
kohaldamisalast välja jätta. Komisjoni 
taotletud sõltumatutes mõjuhinnangutes 
soovitatakse samuti fotogalvaanilised 
päikesepaneelid kõnealuse direktiivi 
kohaldamisalast välja jätta.
1 ELT L 140, 5.6.2009, lk 16.

Or. fr

Selgitus

Ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivi läbivaatamine peaks toimuma kooskõlas ELi 
eesmärkidega kliimamuutuste valdkonnas ning võimaldama jätkusuutlike ja majanduslikult 
elujõuliste energiaallikate arendamist. Seetõttu on oluline võimaldada teha kõnealuse 
direktiivi kohaldamisalast konkreetseid väljajätmisi, et aidata ELil saavutada üldisemaid 
eesmärke keskkonnakaitse, energia varustuskindluse ja kliimamuutuste vastase võitluse alal.
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Muudatusettepanek 90
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) REACH-määruse eelseisva 
läbivaatamise käigus tuleks põhjalikult 
analüüsida direktiivi 2002/95/EÜ (ohtlike 
ainete kasutamise piiramise direktiiv)
lisandväärtust, eesmärgiga integreerida 
kõnealune direktiiv määrusega (EÜ) nr 
1907/2006.

Or. en

Selgitus

Pikaajaliseks eesmärgiks peaks olema REACH-määruse ja ohtlike ainete kasutamise 
piiramise direktiivi liitmine.

Muudatusettepanek 91
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Tuleks lubada erandeid 
asendamisnõudest, kui asendamine ei ole 
teaduslikult ja tehniliselt võimalik , 
arvestades eelkõige VKEde olukorda, kui 
asendamise negatiivne keskkonna-, tervise-
või sotsiaalmajanduslik mõju on 
tõenäoliselt suurem kui sellest tulenev 
tervise-, keskkonna- või
sotsiaalmajanduslik kasu, või kui 
asendusainete kättesaadavus ja 
usaldusväärsus ei ole tagatud. Ohtlike 
ainete asendamist elektri- ja 
elektroonikaseadmetes tuleb teha ka viisil, 
mis on kooskõlas elektri- ja 
elektroonikaseadmete kasutajate tervise- ja 
ohutusnõuetega. Meditsiiniseadmete 

(13) Tuleks lubada erandeid 
asendamisnõudest, kui asendamine ei ole 
teaduslikult ja tehniliselt võimalik , 
arvestades eelkõige VKEde olukorda, kui 
asendamise negatiivne keskkonna-, tervise-
või sotsiaalmajanduslik mõju on 
tõenäoliselt suurem kui sellest tulenev 
tervise- või keskkonnakasu, või kui 
asendusainete kättesaadavus ja 
usaldusväärsus ei ole tagatud Ohtlike 
ainete asendamist elektri- ja 
elektroonikaseadmetes tuleb teha ka viisil, 
mis on kooskõlas elektri- ja 
elektroonikaseadmete kasutajate tervise- ja 
ohutusnõuetega. Meditsiiniseadmete 
turuleviimiseks on vaja kohaldada 
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turuleviimiseks on vaja kohaldada 
direktiivide 93/42/EÜ ja 98/79/EÜ kohast 
vastavushindamismenetlust, mis võib 
nõuda liikmesriikide pädevate asutuste 
määratud teavitatud asutuse osalemist. Kui 
selline teavitatud asutus teeb kindlaks, et 
meditsiiniseadmetes või in vitro
medtsiiniseadmetes kasutamiseks mõeldud 
võimaliku asendusaine ohutus ei ole 
tõendatud, käsitatakse kõnealust juhtu 
selge sotsiaalmajandusliku, tervise- ja 
tarbija ohutusega seotud negatiivse 
mõjuna. Käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse kuuluvate seadmete 
suhtes peaks olema võimalik kohaldada 
erandeid alates direktiivi jõustumise 
kuupäevast isegi juhul, kui direktiiv 
jõustub enne, kui kõnealused seadmed 
tegelikult lisatakse selle reguleerimisalasse.

direktiivide 93/42/EÜ ja 98/79/EÜ kohast 
vastavushindamismenetlust, mis võib 
nõuda liikmesriikide pädevate asutuste 
määratud teavitatud asutuse osalemist. Kui 
selline teavitatud asutus teeb kindlaks, et 
meditsiiniseadmetes või in vitro 
medtsiiniseadmetes kasutamiseks mõeldud 
võimaliku asendusaine ohutus ei ole 
tõendatud, käsitatakse kõnealust juhtu 
selge sotsiaalmajandusliku, tervise- ja 
tarbija ohutusega seotud negatiivse 
mõjuna. Käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse kuuluvate seadmete 
suhtes peaks olema võimalik kohaldada 
erandeid alates direktiivi jõustumise 
kuupäevast isegi juhul, kui direktiiv 
jõustub enne, kui kõnealused seadmed 
tegelikult lisatakse selle reguleerimisalasse.

Or. en

Selgitus

Tervise- ega keskkonnakasu ei saa iseenesest õigustada erandi tegemise vajadust. 
Ohutumatele alternatiividele üleminekut kaaludes on oluline mõista, et ohutus ja 
usaldusväärsus ei ole loomupäraselt seotud. Usaldusväärsus on toote võime täita 
järjekindlalt oma otstarvet kasutustingimuste osas ja kasutusea jooksul, samal ajal kui ohutus 
tähendab toote võimet täita oma ülesannet, avaldamata negatiivset mõju sellega tegelejate 
tervisele või füüsilisele heaolule. 

Muudatusettepanek 92
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Tuleks lubada erandeid 
asendamisnõudest, kui asendamine ei ole 
teaduslikult ja tehniliselt võimalik, 
arvestades eelkõige VKEde olukorda, kui 
asendamise negatiivne keskkonna-, 
tervise- või sotsiaalmajanduslik mõju on 
tõenäoliselt suurem kui sellest tulenev 

(13) Tuleks lubada erandeid 
asendamisnõudest, kui asendamine ei ole 
teaduslikult ja tehniliselt võimalik, 
arvestades eelkõige VKEde olukorda, kui 
asendamise negatiivne mõju keskkonnale 
ja tervisele on tõenäoliselt suurem kui 
sellest tulenev kasu keskkonnale ja 
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tervise-, keskkonna- või 
sotsiaalmajanduslik kasu, või kui 
asendusainete kättesaadavus ja 
usaldusväärsus ei ole tagatud. Ohtlike 
ainete asendamist elektri- ja 
elektroonikaseadmetes tuleb teha ka viisil, 
mis on kooskõlas elektri- ja 
elektroonikaseadmete kasutajate tervise- ja 
ohutusnõuetega. Meditsiiniseadmete 
turuleviimiseks on vaja kohaldada 
direktiivide 93/42/EÜ ja 98/79/EÜ kohast 
vastavushindamismenetlust, mis võib 
nõuda liikmesriikide pädevate asutuste 
määratud teavitatud asutuse osalemist. Kui 
selline teavitatud asutus teeb kindlaks, et 
meditsiiniseadmetes või in vitro
medtsiiniseadmetes kasutamiseks mõeldud 
võimaliku asendusaine ohutus ei ole 
tõendatud, käsitatakse kõnealust juhtu 
selge sotsiaalmajandusliku, tervise- ja 
tarbija ohutusega seotud negatiivse 
mõjuna. Käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse kuuluvate seadmete 
suhtes peaks olema võimalik kohaldada 
erandeid alates direktiivi jõustumise 
kuupäevast isegi juhul, kui direktiiv 
jõustub enne, kui kõnealused seadmed 
tegelikult lisatakse selle reguleerimisalasse.

tervisele. Ohtlike ainete asendamist elektri-
ja elektroonikaseadmetes tuleb teha ka 
viisil, mis on kooskõlas elektri- ja 
elektroonikaseadmete kasutajate tervise- ja 
ohutusnõuetega. Meditsiiniseadmete 
turuleviimiseks on vaja kohaldada 
direktiivide 93/42/EÜ ja 98/79/EÜ kohast 
vastavushindamismenetlust, mis võib 
nõuda liikmesriikide pädevate asutuste
määratud teavitatud asutuse osalemist. Kui 
selline teavitatud asutus teeb kindlaks, et 
meditsiiniseadmetes või in vitro
medtsiiniseadmetes kasutamiseks mõeldud 
võimaliku asendusaine ohutus ei ole 
tõendatud, käsitatakse kõnealust juhtu 
selge sotsiaalmajandusliku, tervise- ja 
tarbija ohutusega seotud negatiivse 
mõjuna. Käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse kuuluvate seadmete 
suhtes peaks olema võimalik kohaldada 
erandeid alates direktiivi jõustumise 
kuupäevast isegi juhul, kui direktiiv 
jõustub enne, kui kõnealused seadmed 
tegelikult lisatakse selle reguleerimisalasse.

Or. de

Selgitus

Käesoleva direktiiviga keelatud ainete kasutamine on ohtlik nii inimestele kui ka keskkonnale. 
Sotsiaal-majanduslikud aspektid on asjakohased, kuid ei kaalu kõnealuste ohtlike ainete 
puhul üles viimaste ohtlikkust inimestele ja keskkonnale. Eespool toodud kaalutluses on 
võetud arvesse VKEde erilist olukorda.



AM\808689ET.doc 15/75 PE439.865v01-00

ET

Muudatusettepanek 93
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Erandid teatavate konkreetsete 
materjalide ja osade keelust peaksid olema 
kehtivusulatuse poolest piiratud, et järk-
järgult suudetaks lõpetada ohtlike ainete 
kasutamine elektri- ja 
elektroonikaseadmetes, eeldusel et nende 
ainete kasutamist sellistes seadmetes peaks 
olema võimalik vältida.

(14) Erandid teatavate konkreetsete 
materjalide ja osade keelust peaksid olema 
klassifitseeritud teaduslike erandite ja 
tehniliste erandite hulka. Neid tuleks 
selgelt määratleda ja eristada vastavalt 
liigile. Erandid liigist, mis näitavad, et 
asendustoodet on võimatu või tehniliselt 
raske kasutada, tuleks iga nelja aasta 
tagant läbi vaadata. Erandid liigist, mis 
näitavad, et elemendi või materjali 
füüsikalis-keemilisi omadusi ei ole antud 
kasutusviisis võimalik asendada, tuleks 
iga 10 aasta tagant läbi vaadata. Selliste 
läbivaatamiste eesmärk on suuta järk-
järgult lõpetada ohtlike ainete kasutamine 
elektri- ja elektroonikaseadmetes, eeldusel 
et nende ainete kasutamist sellistes 
seadmetes on võimalik vältida.

Or. pl

Selgitus

Viimase mõne aasta jooksul on saanud ilmseks, et ajavahemikud mõne erandi läbivaatamiste 
vahel, mis on sätestatud ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivis, peaksid olema tänu 
oma olulisusele ja alternatiivsete teaduslike lahenduste puudumise tõttu märkimisväärselt 
pikemad. Selles põhjenduses esitatakse selliste erandite erinevad läbivaatamiste vahelised 
ajavahemikud, mis on seotud tehnika arengu ja teaduse arengu kohandamisega.

Muudatusettepanek 94
Chris Davies, Dirk Sterckx

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Erandid teatavate konkreetsete 
materjalide ja osade keelust peaksid olema 

(14) Erandid teatavate konkreetsete 
materjalide ja osade keelust peaksid olema 
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kehtivusulatuse poolest piiratud, et järk-
järgult suudetaks lõpetada ohtlike ainete 
kasutamine elektri- ja 
elektroonikaseadmetes, eeldusel et nende 
ainete kasutamist sellistes seadmetes peaks 
olema võimalik vältida.

kehtivusulatuse poolest piiratud ning 
tuleks kindlate ajavahemike järel läbi 
vaadata, kehtestades perioodid ja 
kehtivusaja iga juhtumi puhul eraldi, et 
järk-järgult suudetaks lõpetada ohtlike 
ainete kasutamine elektri- ja 
elektroonikaseadmetes, eeldusel et nende 
ainete kasutamist sellistes seadmetes peaks 
olema võimalik vältida.

Or. en

Selgitus

Kõigi toodete samaväärsena käsitlemine on asjakohatu. Kehtivusaeg peaks võimaldama 
lühema- või pikemaajaliste erandite tegemist iga juhtumi puhul eraldi. 

Muudatusettepanek 95
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Erandid teatavate konkreetsete 
materjalide ja osade keelust peaksid olema 
kehtivusulatuse poolest piiratud, et järk-
järgult suudetaks lõpetada ohtlike ainete 
kasutamine elektri- ja 
elektroonikaseadmetes, eeldusel et nende 
ainete kasutamist sellistes seadmetes peaks 
olema võimalik vältida.

(14) Erandid teatavate konkreetsete 
materjalide ja osade keelust peaksid olema 
kehtivusulatuse poolest piiratud ning 
tuleks kindlate ajavahemike järel läbi 
vaadata, kehtestades perioodid ja 
kehtivusaja iga juhtumi puhul eraldi, et 
järk-järgult suudetaks lõpetada ohtlike 
ainete kasutamine elektri- ja 
elektroonikaseadmetes, eeldusel et nende 
ainete kasutamist sellistes seadmetes peaks 
olema võimalik vältida.

Or. en

Selgitus

Erandeid tuleb hinnata ja nendega seotud tähtajad kindlaks määrata iga juhtumi puhul 
eraldi. Suurema õiguskindluse ja ennustatavuse tagamiseks peaksid erandid läbima kindlate 
ajavahemike järel läbivaatamisprotsessi. 
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Muudatusettepanek 96
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Erandid teatavate konkreetsete 
materjalide ja osade keelust peaksid olema 
kehtivusulatuse poolest piiratud, et järk-
järgult suudetaks lõpetada ohtlike ainete 
kasutamine elektri- ja 
elektroonikaseadmetes, eeldusel et nende 
ainete kasutamist sellistes seadmetes peaks 
olema võimalik vältida.

(14) Erandid teatavate konkreetsete 
materjalide ja osade keelust peaksid olema 
kehtivusulatuse poolest piiratud, et järk-
järgult suudetaks lõpetada ohtlike ainete 
kasutamine elektri- ja 
elektroonikaseadmetes, eeldusel et nende 
ainete kasutamist sellistes seadmetes peaks 
olema võimalik vältida. Erandi 
kehtivusperiood tuleks kindlaks määrata 
iga juhtumi puhul eraldi ja see peaks 
kujutama endast konkreetse kasutusviisi 
uuendustele suunatud algatust, et täita 
ohtlike ainete kasutamise piiramise 
direktiivi eesmärgid seadmete tehniliste 
funktsioonide ja usaldusväärsuse 
tagamiseks. 

Or. en

Selgitus

Erandeid tuleb teha vastavalt sellele, mis on nii tehnilisest kui majanduslikust perspektiivist 
võimalik ja realistlik. Seetõttu ei ole mõistlik piirata erandeid algusest peale nelja aastaga. 

Muudatusettepanek 97
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Nanomaterjalide kasutamine 
elektri- ja elektroonikaseadmetes võib 
tehnoloogia edasise arengu käigus 
suureneda. Praegu on olemas piisavalt 
teavet nanohõbeda ja teatavate 
süsiniknanotorude kasutamise 
keelamiseks elektri- ja 
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elektroonikaseadmetes. Teiste 
nanomaterjalide kasutamise kohta elektri-
ja elektroonikaseadmetes ning sellega 
seotud ohtude kohta nõuetekohane teave 
puudub. Selleks et komisjonil oleks 
võimalik hinnata nanomaterjalide ohutust 
elektri- ja elektroonikaseadmetes, peaksid 
ettevõtjad teavitama nanomaterjalide 
kasutamisest elektri- ja 
elektroonikaseadmetes ning esitama kõik 
olulised andmed nende ohutuse kohta 
inimeste tervisele ja keskkonnale. 
Komisjon peaks laekunud teavet hindama 
ja esitama vajaduse korral riskijuhtimist 
käsitleva õigusakti ettepaneku. Tootjad 
peaksid nanomaterjale sisaldavad elektri-
ja elektroonikaseadmed märgistama, et 
võimaldada tarbijatel teha teadlikke 
valikuid. 

Or. en

Selgitus

Nanohõbedat kasutatakse elektri- ja elektroonikaseadmetes juba antimikroobse ainena, nt 
mobiiltelefonide kattekihina, või eraldavad seda isegi pesumasinad. Jättes kõrvale seda laadi 
kasutusviiside tarbetuse, seavad need ohtu ka inimeste tervise ja keskkonna. 
Süsiniknanotorusid on lubatud elektri- ja elektroonikaseadmetes kasutada, kuid on ilmnenud, 
et neil võib olla asbestiga sarnaseid omadusi. Peame tegema lõpu teabe puudumisele 
nanomaterjalide kasutamise ja ohutuse kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes. Tootjatel 
peaks olema kohustus edastada andmed kasutusviiside ja ohutuse kohta, et komisjonil oleks 
võimalik ette valmistada vajalik õiguslik tegevus, ning nad peaksid oma tooted vastavalt 
märgistama. 

Muudatusettepanek 98
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste
kasutamise menetlused.

Or. en

(Käesolev muudatusettepanek on seotud varasema kontrolliga regulatiivmenetluse 
asendamisega uue delegeeritud õigusaktide menetlusega vastavalt Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artiklile 290.)

Selgitus

Muudetud põhjendus 20 sisaldab vajalikke sätteid. 

Muudatusettepanek 99
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Eelkõige tuleks komisjoni volitada 
kohandama II, III, IV, V ja VI lisa 
vastavalt tehnika ja teaduse arengule ning 
võtma vastu muid vajalikke 
rakendusmeetmeid. Kuna kõnealused 
meetmed on üldmeetmed, mille eesmärk 
on muuta direktiivi 2002/95/EÜ vähem 
olulisi sätteid, tuleb need võtta vastu otsuse 
1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

(20) Eelkõige tuleks komisjoni volitada 
kohandama IV ja V lisa vastavalt tehnika 
ja teaduse arengule ning võtma vastu muid 
vajalikke rakendusmeetmeid. Kuna 
kõnealused meetmed on üldmeetmed, mille 
eesmärk on muuta direktiivi 2002/95/EÜ 
vähem olulisi sätteid, tuleb need võtta 
vastu otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a 
sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

Or. pl

Selgitus

Kooskõlas artikli 2 lõike 1 muudatusettepanekuga on II lisa seoses direktiivi jaoks 
kavandatud avatud kohaldamisalaga välja jäetud. III lisa on asendatud III a lisaga, milles 
käsitletakse direktiivi kohaldamisalast väljajätmisi. VI lisa on lisatud V lisasse.
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Muudatusettepanek 100
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Eelkõige tuleks komisjoni volitada 
kohandama II, III, IV, V ja VI lisa
vastavalt tehnika ja teaduse arengule ning
võtma vastu muid vajalikke 
rakendusmeetmeid. Kuna kõnealused 
meetmed on üldmeetmed, mille eesmärk 
on muuta direktiivi 2002/95/EÜ vähem 
olulisi sätteid, tuleb need võtta vastu
otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

(20) Selleks et käesoleva direktiivi sätteid 
oleks võimalik kohandada vastavalt 
tehnika ja teaduse arengule ning võtta
vastu muid vajalikke rakendusmeetmeid,
tuleks komisjoni volitada vastu võtma 
delegeeritud õigusakte kooskõlas ELi 
toimimise lepingu artikliga 290, kui on 
tegemist V, VI, VIa ja VIb lisa 
kohandamisega, V lisa kasutatavusega 
tööstusettevõtete järelevalve- ja 
kontrollivahendina, maksimaalse 
sisalduse üksikasjalike 
vastavuseeskirjadega ning 
nanomaterjalide märgistamise 
kasutuselevõtuga elektri- ja 
elektroonikaseadmetes ja REACH-
määruse kohandamisega.

Or. en

(Seotud artikli 2 lõike 1, artikli 4 lõike 6, I lisa, II lisa ja VIa lisa kohta esitatud 
muudatusettepanekutega, st reguleerimisala avatuks muutmisega. Seotud varasema 

kontrolliga regulatiivmenetluse asendamisega uue delegeeritud õigusaktide menetlusega 
vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 290.)

Selgitus

Komisjoni pädevuses peaks olema ainult teatavate lisade kohta otsuste vastuvõtmine 
delegeeritud õigusakte kasutades (V, VI ja VIa lisa erandid; eranditaotlus VIb lisas). Et II lisa 
(„I lisas loetletud kategooriatesse kuuluvate toodete siduv loetelu”) kohta tehti ettepanek see 
välja jätta, siis tuleb see ka siit välja jätta. III ja IV lisa muutmist tuleks lubada ainult 
seadusandjal. Teised volitused tuleks selgesõnaliselt loetleda. 
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Muudatusettepanek 101
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) Inimeste tervise ja keskkonna 
kõrgel tasemel kaitsmisele 
kaasaaitamiseks peaksid ainete 
hindamismeetodid käesolevas direktiivis 
sätestatud eesmärkidel olema kooskõlas 
kemikaalidega seotud teiste 
õigusaktidega, eriti määrusega (EÜ) nr 
1907/2006 (REACH) ja kõnealuste 
õigusaktide rakendamisel kogutud 
teadmistega. Eeskätt tuleks viidata 
vastavalt kõnealusele määrusele esitatud 
asjakohasele kemikaaliohutuse aruandele 
või riskihinnangule. 

Or. en

Selgitus

Ainete piirangute ja nende tagajärgede kohta juba olemasolevat teavet ei tohiks jätta 
kasutamata. Sellest võib olla abi puudulike teadmiste täiendamisel ja jätkusuutlike otsuste 
tegemise edendamisel vastavalt ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivile.

Muudatusettepanek 102
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) Inimeste tervise ja keskkonna 
kõrgel tasemel kaitsmisele 
kaasaaitamiseks peaksid ainete 
hindamismeetodid käesolevas direktiivis 
sätestatud eesmärkidel olema kooskõlas 
kemikaalidega seotud teiste 
õigusaktidega, eriti määrusega (EÜ) nr 
1907/2006 (REACH) ja kõnealuste 
õigusaktide rakendamisel kogutud 
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teadmistega. Eeskätt tuleks viidata 
vastavalt kõnealusele määrusele esitatud 
asjakohasele kemikaaliohutuse aruandele 
või riskihinnangule.

Or. en

Selgitus

Ainete piirangute ja nende tagajärgede kohta juba olemasolevat teavet ei tohiks jätta 
kasutamata. Sellest võib olla abi puudulike teadmiste täiendamisel ja jätkusuutlike otsuste 
tegemise edendamisel vastavalt ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivile.

Muudatusettepanek 103
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 b) REACH-määruse eelseisva 
läbivaatamise käigus tuleks põhjalikult 
analüüsida ohtlike ainete kasutamise 
piiramise direktiivi lisandväärtust, 
eesmärgiga ühendada kõnealune direktiiv 
2002/95/EÜ määrusega (EÜ) nr 
1907/2006.

Or. en

Selgitus

REACH-määruse ja ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiviga on kehtestatud kaks 
paralleelset raamistikku samade ainete piirangute kohta samades toodetes. Vastuoluliste 
nõuete riski vältimiseks elektri- ja elektroonikaseadmete sektoris ja keskkonnaeesmärkide 
nõrgestamise ärahoidmiseks tuleks tagada mõlema õigusakti ühtsus. 



AM\808689ET.doc 23/75 PE439.865v01-00

ET

Muudatusettepanek 104
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 c) Kui IV lisas loetletud aine suhtes 
on vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 
artikli 58 lõikele 2 alustatud loa andmise 
menetlust, peaksid komisjon ja vastavalt 
määrusele (EÜ) nr 1907/2006 loodud 
vastutavad asutused läbi viima uuringu, et 
analüüsida, kas aine suhtes kehtestatud 
erandite säilitamine ohtlike ainete 
kasutamise piiramise direktiivi raames on 
vajalik, ja vajaduse korral võtma vastu 
otsuse konkreetse erandi uuendamise 
algatamise kohta.

Or. en

Selgitus

Oluline on teha selgemat vahet paralleelselt kohaldatavate ohtlike ainete kasutamise 
piiramise direktiivi nõuete ja REACH-määruse loanõuete vahel. 

Muudatusettepanek 105
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
eeskirjad ohtlike ainete kasutamise kohta 
elektri- ja elektroonikaseadmetes, et kaasa 
aidata inimeste tervise kaitsele ning 
elektroonikaromude keskkonnaohutule 
taaskasutamisele ja kõrvaldamisele.

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
eeskirjad ohtlike ainete kasutamise kohta 
elektri- ja elektroonikaseadmetes, et kaasa 
aidata inimeste tervise ja keskkonna 
kaitsele ning elektroonikaromude 
keskkonnaohutule taaskasutamisele ja 
kõrvaldamisele.

Or. sv
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Selgitus

Ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv peaks hõlmama ka keskkonnakaitset, sest 
direktiiv reguleerib teatavaid ohtlikke aineid elektri- ja elektroonikaseadmetes ning takistab 
ohtlike ainete levimist jäätmetest, mida ei ole kõrvaldatud keskkonnaohutu taaskasutamise 
toimingute abil.

Muudatusettepanek 106
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse II 
lisas kindlaksmääratud elektri- ja 
elektroonikaseadmete suhtes, mis kuuluvad 
I lisas nimetatud kategooriatesse.

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
elektri- ja elektroonikaseadmete suhtes, 
sealhulgas kaablid, elektri- või 
elektroonilised tarvikud ja elektri- või 
elektrooniliste seadmete tarvikud, mis 
kuuluvad I lisas nimetatud kategooriatesse.

Or. fr

Selgitus

On oluline, et ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivi ei laiendataks väljapoole elektri-
või elektrooniliste seadmete kohaldamisala, kuna sellel võivad olla negatiivsed tagajärjed nii 
keskkonnaalases kui ka majanduslikus plaanis. See võiks avaldada negatiivset mõju 
teatavatele meditsiiniseadmetele: näiteks toru, millega juhitakse patsiendi organismi aineid 
elektripumba abil, võiks sel moel kuuluda ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivi alla, 
kuigi tegemist on mitteelektrilise ja mitteelektroonilise seadme tarvikuga, mida saab ringlusse 
võtta täiesti erineva taaskasutamisringluse kaudu.

Muudatusettepanek 107
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse II 
lisas kindlaksmääratud elektri- ja 
elektroonikaseadmete suhtes, mis kuuluvad 
I lisas nimetatud kategooriatesse.

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse II 
lisas kindlaksmääratud elektri- ja 
elektroonikaseadmete, sealhulgas 
elektrikaablite, elektrilise või 
elektroonilise kulumaterjali ja elektriliste 
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või elektrooniliste tarvikute suhtes, mis 
kuuluvad I lisas nimetatud kategooriatesse.

Or. en

Selgitus

Raportööri muudatusettepanek 14 tekitab segadust seoses läbivaadatud ohtlike ainete 
kasutamise piiramise direktiivi reguleerimisalaga. Seetõttu tuleks selgitada, et kaablid, 
kulumaterjal ja tarvikud kuuluvad reguleerimisalasse ainult juhul, kui nende näol on tegemist 
elektri- või elektroonikaseadmetega. 

Muudatusettepanek 108
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse II 
lisas kindlaksmääratud elektri- ja 
elektroonikaseadmete suhtes, mis kuuluvad 
I lisas nimetatud kategooriatesse.

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse II 
lisas kindlaksmääratud elektri- ja 
elektroonikaseadmete, sealhulgas 
elektrikaablite suhtes, mis kuuluvad I lisas 
nimetatud kategooriatesse.

Or. en

Selgitus 

Kulumaterjali ja tarvikute lisamine ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivi 
reguleerimisalasse, nagu esitatud Jill Evansi raporti projekti muudatusettepanekus 14, 
laiendaks oluliselt kõnealuse direktiivi reguleerimisala. Näiteks kuuluks ootamatult ohtlike 
ainete kasutamise piiramise direktiivi reguleerimisalasse torusüsteem, mida kasutatakse 
ravimite ja soolalahuse manustamiseks elektriliste infusioonipumpade abil, kuigi tegemist ei 
ole elektriseadmega. Ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivi eesmärgiks ei ole kunagi 
olnud seda laadi toodete reguleerimine, mis on ELis tervishoiuteenuste osutamisel kesksel 
kohal ja juba reguleeritud direktiiviga 93/42/EMÜ.
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Muudatusettepanek 109
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
II lisas kindlaksmääratud elektri- ja 
elektroonikaseadmete suhtes, mis kuuluvad 
I lisas nimetatud kategooriatesse.

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
II lisas kindlaksmääratud elektri- ja 
elektroonikaseadmete suhtes, mis kuuluvad 
I lisas nimetatud kategooriatesse;
kohaldamisalast jäävad välja 
mootorsõidukid.

Or. it

Selgitus

Mootorsõidukisektoriga seotud teatud ohtlike ainete piirang on juba reguleeritud 
direktiiviga 2000/53/EÜ. Selleks et vältida õigusnormide kokkulangevust ja 
topeltreguleerimist, peetakse vajalikuks jätta mootorsõidukid käesoleva direktiivi 
kohaldamisalast välja.

Muudatusettepanek 110
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse II 
lisas kindlaksmääratud elektri- ja 
elektroonikaseadmete suhtes, mis 
kuuluvad I lisas nimetatud 
kategooriatesse.

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
elektri- ja elektroonikaseadmete suhtes.

Or. pl

Selgitus

Et säilitada ambitsioonikaid keskkonnaeesmärke, mis on püstitatud, ja viia käesoleva 
direktiivi kohaldamisala võimalikult palju kooskõlla direktiivi 2002/96/EÜ (elektri- ja 
elektroonikaseadmete romude direktiiv) kohaldamisalaga, kavandatakse avatud 
kohaldamisala. Tuleks meenutada, et ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv ja elektri-
ja elektroonikaseadmete romude direktiiv olid mõeldud teineteist täiendama. Käesoleva 



AM\808689ET.doc 27/75 PE439.865v01-00

ET

muudatusettepaneku eesmärk on kaasata ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivi 
kohaldamisalasse kõik elektri- ja elektroonikaseadmed, millest saavad oma kasuliku tööea 
lõpul elektri- ja elektroonikaseadmete romud, et tagada ELi kontroll sellistes romudes 
sisalduvate ohtlike ainete üle.

Muudatusettepanek 111
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat direktiivi kohaldatakse, ilma 
et see piiraks ohutust, tervishoidu ning 
kemikaale käsitlevate ühenduse 
õigusaktide nõuete, eelkõige määruse 
(EÜ) nr 1907/2006 ning ühenduse 
konkreetsete jäätmekäitlusalaste 
õigusaktide kohaldamist.

välja jäetud

Or. sv

Selgitus

Ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv ei peaks alati alluma näiteks REACH-
määrusele. Käesolev artikkel on samuti kooskõlas artikli 5 lõikega 4, milles sätestatakse, et 
erandid ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivis vabastatakse samuti REACHis 
sätestatud loa andmise nõuetest. Sõnastus võib tekitada ebakindlust.

Muudatusettepanek 112
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat direktiivi kohaldatakse, ilma 
et see piiraks ohutust, tervishoidu ning 
kemikaale käsitlevate ühenduse 
õigusaktide nõuete, eelkõige määruse (EÜ) 
nr 1907/2006 ning ühenduse konkreetsete 
jäätmekäitlusalaste õigusaktide 
kohaldamist.

2. Käesolevat direktiivi kohaldatakse, ilma 
et see piiraks ohutust, tervishoidu ning 
kemikaale käsitlevate ühenduse 
õigusaktide nõuete, eelkõige määruse (EÜ) 
nr 1907/2006 ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 18. septembri 2000. aasta 
direktiivi 2000/53/EÜ (kasutuselt 
kõrvaldatud sõidukite kohta)1 ning 
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ühenduse konkreetsete jäätmekäitlusalaste 
õigusaktide kohaldamist.
____________
1 ELT L 269, 21.10.2000, lk 34.

Or. pl

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga jäetakse selgesõnaliselt ohtlike ainete kasutamise piiramise 
direktiivi kohaldamisalast välja kasutusest kõrvaldatud sõidukid ja selliste sõidukite 
elektroonilised koostisosad. Need sõidukid ei sisene kunagi elektri- ja elektroonikaseadmete 
jäätmete voogu. Kuna neid hõlmavad teised õigusaktid, tuleks need ohtlike ainete kasutamise 
piiramise direktiivi kohaldamisalast välja jätta.

Muudatusettepanek 113
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
järgmiste seadmete suhtes:

3. Käesolevat direktiivi ei kohaldata III a 
lisas loetletud kasutusviiside suhtes.

(a) seadmed, mis on vajalikud 
liikmesriikide esmatähtsate 
julgeolekuhuvide kaitsmiseks, sealhulgas 
konkreetselt sõjaliseks otstarbeks 
ettenähtud relvad, laskemoon ja 
sõjatarvikud;

(b) seadmed, mis on konkreetselt 
projekteeritud käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse mittekuuluva muud 
liiki seadme osana ja mis toimivad üksnes 
kõnealuse seadme osana;

(c) seadmed, mida ei kavatseta turule viia 
iseseisva toimiva või kaubaüksusena.

Or. pl

Selgitus

Paljud kehtiva direktiivi aspektid on ebaselged. Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on 
anda direktiivile sidusam struktuur. Väljajätmised direktiivi kohaldamisalast sätestatakse 
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nüüd III a lisas, mida saab muuta vaid kaasotsustamismenetluse alusel.

Muudatusettepanek 114
Chris Davies, Dirk Sterckx

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
järgmiste seadmete suhtes: 

3. Kui seda ei ole II lisas eraldi märgitud, 
ei kohaldata käesolevat direktiivi järgmiste 
seadmete suhtes:

Or. en

Selgitus

Juhul kui otsustatakse II lisa MITTE välja jätta (ja seetõttu direktiivi avatud reguleerimisala 
mitte toetada), luuakse käesoleva muudatusettepanekuga suurem selgus ja hoitakse ära 
tühimiku tekkimise võimalus, mida tasuta kasutajad saavad mittevastavuse õigustamiseks ära 
kasutada. 

Muudatusettepanek 115
Philippe Juvin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) seadmed, mis on konkreetselt 
projekteeritud käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse mittekuuluva muud 
liiki seadme osana ja mis toimivad üksnes 
kõnealuse seadme osana;

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Kuivõrd käesolev ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv ei näe ette niisugust 
väljajätmist, tuleks täpsustada Euroopa Komisjoni pakutava uue väljajätmise ulatust või 
vastasel korral see direktiivist välja jätta.
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Muudatusettepanek 116
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) seadmed, mis on konkreetselt 
projekteeritud käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse mittekuuluva muud 
liiki seadme osana ja mis toimivad üksnes 
kõnealuse seadme osana;

b) paigaldise, seadme, transpordivahendi, 
tarviku või lisaseadme osale, mis ei ole 
elektriline või elektrooniline;

Or. fr

Selgitus

On oluline, et ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivi ei laiendataks väljaspoole elektri-
või elektrooniliste seadmete kohaldamisala, kuna sellel võivad olla negatiivsed tagajärjed nii 
keskkonnaalases kui ka majanduslikus plaanis. See võiks avaldada negatiivset mõju 
teatavatele meditsiiniseadmetele: näiteks toru, millega juhitakse patsiendi organismi aineid 
elektripumba abil, võiks sel moel kuuluda ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivi alla, 
kuigi tegemist on mitteelektrilise ja mitteelektroonilise seadme tarvikuga, mida saab ringlusse 
võtta täiesti erinevate taaskasutamisringluste kaudu.

Muudatusettepanek 117
Anja Weisgerber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) seadmed, mis on konkreetselt 
projekteeritud käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse mittekuuluva muud 
liiki seadme osana ja mis toimivad üksnes 
kõnealuse seadme osana;

b) paiksete seadmete, seadmete, 
transpordivahendite, kulumaterjali või 
tarviku osa, mis ei ole elektri- ega 
elektroonikaseade;

Or. en

Selgitus

Paiksete seadmete, seadmete, transpordivahendite, kulumaterjali või tarviku osad, mis ei ole 
elektri- ega elektroonikaseadmed, tuleks ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivi
reguleerimisalast välja jätta. See on kooskõlas ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivi
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üldise keskkonnakaitse alase eesmärgiga ja väldib õiguskindlusetust seoses eespool nimetatud 
seadmete osadega, mis ei ole elektri- ega elektroonikaseadmed.

Muudatusettepanek 118
Frédérique Ries

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) seadmed, mis on konkreetselt 
projekteeritud käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse mittekuuluva muud 
liiki seadme osana ja mis toimivad üksnes 
kõnealuse seadme osana;

b) suurte paiksete tööstusseadmete ja 
transpordivahendite osad, mis ei ole 
elektri- ega elektroonikaseadmed;

Or. en

Selgitus

Seotud meie muudatusettepanekuga 3 ja vajadusega määratleda selgelt suured paiksed 
tööstusseadmed. 

Muudatusettepanek 119
Holger Krahmer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) seadmed, mis on konkreetselt 
projekteeritud käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse mittekuuluva muud liiki 
seadme osana ja mis toimivad üksnes 
kõnealuse seadme osana;

b) seadmed, mis on konkreetselt 
projekteeritud käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse mittekuuluva muud liiki 
seadme osana, näiteks käesoleva direktiivi 
reguleerimisalast väljapoole jääva 
lõpptoote või paigaldise osa, ja mis 
toimivad üksnes kõnealuse seadme osana;

Or. en

Selgitus

Euroopa institutsioonide eesmärgiks peaks olema esitada võimalikult selgelt, millised tooted 
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kuuluvad kõnealuse õigusakti reguleerimisalasse. 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. Paigaldise mõiste määratletakse 
direktiivis ja mitte ainult komisjoni juhenddokumendis (KKK).

Muudatusettepanek 120
Christofer Fjellner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) seadmed, mis on konkreetselt 
projekteeritud käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse mittekuuluva muud liiki 
seadme osana ja mis toimivad üksnes 
kõnealuse seadme osana;

b) seadmed, mis on konkreetselt 
projekteeritud käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse mittekuuluva muud liiki 
seadme osana, näiteks käesoleva direktiivi 
reguleerimisalast väljapoole jääva 
lõpptoote või paigaldise osa, ja mis 
toimivad üksnes kõnealuse seadme osana;

Or. en

Selgitus

Ühtsuse tagamiseks teiste ELi õigusaktidega tuleks ohtlike ainete kasutamise piiramise
direktiivis viidata paigaldise olemasolevale määratlusele, mis on esitatud direktiivis 
2004/108/EÜ, mis käsitleb elektromagnetilist ühilduvust. Tehastes ja tööstuslikes 
protsessides kasutatavad tööstusseadmed peaksid reguleerimisalast välja jääma, sest 
komisjon on hinnanud nende keskkonnamõju väheoluliseks. 
Lõpptoote määratlus tuleks lisada KKK dokumendis esitatud kujul, kuna see aitab 
reguleerimisala paremini kindlaks teha ja hoiaks ära ebakindluse seoses osade ja 
komponentidega. 

Muudatusettepanek 121
Pilar Ayuso

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) seadmed, mis on konkreetselt b) seadmed, mis on konkreetselt 
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projekteeritud käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse mittekuuluva muud liiki 
seadme osana ja mis toimivad üksnes 
kõnealuse seadme osana;

projekteeritud käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse mittekuuluva muud liiki 
seadme osana, näiteks direktiivi 
reguleerimisalast väljapoole jääva 
lõpptoote või paigaldise osa, ja mis 
toimivad üksnes kõnealuse seadme osana;

Or. en

Selgitus

Erialastes suhetes kasutatavad ettevõtjate vahel müüdavad 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 122
Oreste Rossi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) seadmed, mis on konkreetselt 
projekteeritud käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse mittekuuluva muud liiki 
seadme osana ja mis toimivad üksnes 
kõnealuse seadme osana;

b) seadmed, mis on konkreetselt 
projekteeritud käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse mittekuuluva muud liiki 
seadme osana, näiteks direktiivi 
reguleerimisalast väljapoole jääva 
lõpptoote või paigaldise osa, ja mis 
toimivad üksnes kõnealuse seadme osana;

Or. en

Selgitus

Tehastes ja tööstuslikes protsessides kasutatavad tööstusseadmed peaksid reguleerimisalast 
välja jääma. Komisjon on hinnanud keskkonnamõju väheoluliseks ja kõnealused seadmed ei 
jõua olmejäätmevoogu. Paigaldise mõiste määratletakse direktiivis ja mitte ainult 
juhenddokumendis (KKK). Suurema ühtsuse tagamiseks teiste ELi õigusaktidega tuleks 
ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivis kasutada paigaldise olemasolevat määratlust, 
mis on esitatud direktiivis 2004/108/EÜ, mis käsitleb elektromagnetilist ühilduvust.
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Muudatusettepanek 123
Christofer Fjellner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) seadmed, mis on konkreetselt 
projekteeritud käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse mittekuuluva muud liiki 
seadme osana ja mis toimivad üksnes
kõnealuse seadme osana;

b) seadmed, mis on konkreetselt 
projekteeritud käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse mittekuuluva muud liiki 
seadme osana ja mis toimivad üksnes 
kõnealuse seadme osana ja ei ole seetõttu 
lõpptoode;

Or. en

Selgitus

Direktiivi eesmärgiks on eelkõige elektri- ja elektroonikaseadmete romude nõuetekohase 
kogumise ja käitlemise 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 transpordivahendite suhtes. See tootevaldkond 
on ökodisaini direktiivist välja jäetud. Kasutuselt kõrvaldatud sõidukite direktiiv vastab 
samuti kõiges elektri- ja elektroonikaseadmete romude direktiivile ning ohtlike ainete 
kasutamise piiramise direktiivile, välja arvatud autod, ja see tooks kaasa õigusliku kattumise. 

Muudatusettepanek 124
Horst Schnellhardt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) päikesepaneelid, mis on mõeldud 
kasutamiseks süsteemis, mis on 
kavandatud, kokku pandud ja paigaldatud 
selle pideva käitamise eesmärgil eelnevalt 
kindlaksmääratud asukohas 
elektrienergia tootmiseks avalik-
õiguslikul, kaubanduslikul ja elamutes 
kasutamise eesmärgil, kui on võimalik 
kindlalt välistada, et kasutatud ained on 
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ohtlikud inimestele või keskkonnale;

Or. de

Selgitus

Avatud reguleerimisala kasutuselevõtmisel tuleb päikesepaneelid direktiivi kohaldamisalast 
välja jätta. Päikeseenergia valdkonnas on palju on uuendusi. Pikaajaline prognoositavus on 
vajalik, et jätkuks selliste innovatsiooniliste lahenduste areng, mis aitavad olulisel määral 
kaasa keskkonnakaitsele, töökohtade loomisele ja majandusarengule. Ajutised, 
reguleerimisalast tehtud erandid ei vasta nendele tingimustele.

Muudatusettepanek 125
Oreste Rossi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) kulumaterjal ja tarvikud, mis ei ole 
elektri- ega elektroonikaseadmed.

Or. en

Selgitus

Ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivi kohaldatakse elektri- ja elektroonikaseadmete 
suhtes. Järelikult peaksid direktiivi reguleerimisalast välja jääma komponendid, mis ei ole 
elektri- ega elektroonikaseadmed. Kulumaterjali ja tarvikute suhtes kohaldatakse teisi ELi 
õigusakte (nt tindikassett kuulub REACH-määruse reguleerimisalasse) ja seetõttu võivad need 
ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivi reguleerimisalast välja jääda. Seda on vaja 
selgitada.

Muudatusettepanek 126
Chris Davies, Holger Krahmer, Dirk Sterckx, Anja Weisgerber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) inimeste või kaupade 
transpordivahendid ja nende osad.

Or. en
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Selgitus

Transpordivahendite ja sõidukite suhtes kohaldatakse arvukalt erinevaid ohutuse ja 
kasuteguriga seotud eeskirju ja nõudeid. 

Muudatusettepanek 127
Anja Weisgerber, Chris Davies, Holger Krahmer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) inimeste või kaupade 
autotranspordivahendid.

Or. en

Selgitus

Autotranspordivahendid tuleks ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivi 
reguleerimisalast välja jätta, et vältida kahekordset reguleerimist koos kasutuselt kõrvaldatud 
sõidukite direktiiviga (2000/53/EÜ), milles on samuti sätestatud ainete piirangud ja mis 
hõlmab täielikult kõik sõidukikomponendid ja -materjalid, sealhulgas elektrisüsteemid ja 
elektroonikaseadmed. Sektorile eriomases kasutuselt kõrvaldatud sõidukite direktiivis on 
võimalik kõige paremini hinnata ainete asendamise teostatavust, võttes arvesse sõidukeid 
ümbritseva keskkonna spetsiifilisi ohutus- ja muid nõudeid (nt suurem vibratsioon). 

Muudatusettepanek 128
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) transpordivahendid.

Or. en

Selgitus

Avatud kohaldamisala eeldab selget erandite loetelu, eeskätt toodete osas, mis on juba teiste 
õigusaktidega hõlmatud. Vältida tuleks käsitletamatu arvu eranditaotluste esitamist. 
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Käesoleva direktiivi eesmärgiks ei peaks olema selliste transpordivahendite hõlmamine nagu 
lennukid, rongid, laevad ja autod. Reguleerimisalasse peaksid jääma väiksemad 
transpordivahendid, mille kohta puuduvad konkreetsed jäätmekäitlusega seotud õigusaktid ja 
millel on suurem risk sattuda (olme)jäätmevoogu, näiteks elektrijalgrattad. See on esitatud 
meie ettepanekus transpordivahendi määratlemiseks artiklis 3. 

Muudatusettepanek 129
Christofer Fjellner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c b) inimeste ja kaupade 
transpordivahendid.

Or. en

Selgitus

Direktiivi eesmärgiks on eelkõige elektri- ja elektroonikaseadmete romude nõuetekohase 
kokkukogumise ja käitlemise tagamine. Paigaldisi monteerivad ja demonteerivad 
eriväljaõppega töötajad; need kujutavad endast eraldi jäätmevoogu, millega juba tegeletakse. 
Kõnealuseid seadmeid ei suunata olmejäätmevoogudesse. Direktiivi ei kohaldata inimeste ega 
kaupade transpordivahendite suhtes. See tootevaldkond on ökodisaini direktiivist välja jäetud. 
Kasutuselt kõrvaldatud sõidukite direktiiv vastab samuti kõiges elektri- ja 
elektroonikaseadmete romude direktiivile ning ohtlike ainete kasutamise piiramise
direktiivile, välja arvatud autod, ja see tooks kaasa õigusliku kattumise.

Muudatusettepanek 130
Christofer Fjellner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) paigaldised.

Or. en

Selgitus

Direktiivi eesmärgiks on eelkõige elektri- ja elektroonikaseadmete romude nõuetekohase 
kokkukogumise ja käitlemise tagamine. Paigaldisi monteerivad ja demonteerivad 
eriväljaõppega töötajad; need kujutavad endast eraldi jäätmevoogu, millega juba tegeletakse. 
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Kõnealuseid seadmeid ei suunata olmejäätmevoogudesse. Direktiivi ei kohaldata inimeste ega 
kaupade transpordivahendite suhtes. See tootevaldkond on ökodisaini direktiivist välja jäetud. 
Kasutuselt kõrvaldatud sõidukite direktiiv vastab samuti kõiges elektri- ja 
elektroonikaseadmete romude direktiivile ning ohtlike ainete kasutamise piiramise
direktiivile, välja arvatud autod, ja see tooks kaasa õigusliku kattumise.

Muudatusettepanek 131
Chris Davies, Holger Krahmer, Dirk Sterckx

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c 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 132
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c b) suured paiksed tööstusseadmed.

Or. en

Selgitus

Kõiki elektri- ja elektroonikaseadmeid hõlmav avatud kohaldamisala eeldab selget erandite 
loetelu, eeskätt toodete osas, mis on juba teiste õigusaktidega hõlmatud. Käsitlematul arvul 
erandite kohaldamisest tuleks hoiduda, eeskätt juhul, kui jäätmevoog on hästi kontrollitud.
Suuri paikseid tööstusseadmeid, mis on määratletud artikli 3 muudatusettepanekutes, 
paigaldavad, kasutavad, kontrollivad ja demonteerivad eriväljaõppega töötajad ja puudub 
risk, et need jõuaksid elektri- ja elektroonikaseadmete nn klassikalisse jäätmevoogu. 
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Muudatusettepanek 133
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c c) suured paiksed tööstuslikud 
tööriistad.

Or. en

Selgitus

Kõiki elektri- ja elektroonikaseadmeid hõlmav avatud kohaldamisala eeldab selget erandite 
loetelu, eeskätt toodete osas, mis on juba teiste õigusaktidega hõlmatud. Vältida tuleks 
käsitletamatu arvu eranditaotluste esitamist, eeskätt juhul, kui jäätmevoog on hästi 
kontrollitud. Artikli 3 muudatusettepanekutes määratletud tööriistad ei jõua tõenäoliselt 
elektri- ja elektroonikaseadmete nn klassikalisse jäätmevoogu ning neid paigaldatakse, 
kasutatakse ja demonteeritakse tööstuskeskkonnas. 

Muudatusettepanek 134
Chris Davies

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c c) suured paiksed tööstuslikud 
tööriistad.

Or. en

Selgitus

Suured paiksed tööstuslikud tööriistad on esemed, mille eemaldavad ja mida käitlevad 
spetsialistid. Need ei ole kaugeltki tavapärased elektri- ja elektroonikaseadmete romud. 
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Muudatusettepanek 135
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c d) seadmed, mis on toodetud ühenduses 
või imporditud teadus- ja arendustegevuse 
eesmärgil, ning esitlusautod.

Or. en

Selgitus

Esitlusautod ei ole seadmete osad, mida kavatsetakse eraldi funktsionaalsete või 
kaubanduslike ühikutena turule viia, samuti ei viida neid turule eraldi esemetena. Kui neist 
saavad ükskord lõpptooted, mis turule viiakse, tuleks nende suhtes kohaldada siiski käesoleva 
direktiivi sätteid. Käesoleva direktiivi sätted ei tohiks koormata teadus- ja arendustegevust 
ning innovatsiooni ELis. Seetõttu peaks elektri- ja elektroonikaseadmete alane teadus- ja 
arendustegevus (nt väikeseeriatena ehitatavad prototüübid) välja jääma ja kohaldada tuleks 
REACH-määrusega (EÜ) nr 1907/2006 sarnaseid sätteid. 

Muudatusettepanek 136
Chris Davies

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c b) seadmed, mis on toodetud ühenduses 
või imporditud teadus- ja arendustegevuse 
eesmärgil.

Or. en

Selgitus

Innovatsiooni tahtmatu kahjustamise vältimise tagamiseks. 
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Muudatusettepanek 137
Thomas Ulmer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) seadmed, mis on toodetud ühenduses 
või imporditud teadus- ja arendustegevuse 
eesmärgil.

Or. en

Selgitus

Ettepanek laiendada reguleerimisala ja hõlmata kõik elektri- ja elektroonikaseadmed, 
sealhulgas teadus- ja arendustegevuseks ettenähtud seadmed (nt väikeseeriatena ehitatavad 
prototüübid) takistaks innovatsiooni ELis ja soodustaks selle tulemusena teadus- ja 
arendustegevust väljaspool ELi. Elektri- ja elektroonikaseadmete teadus- ja arendustegevus 
peaks reguleerimisalast välja jääma sarnaselt REACH-määrusega (EÜ) nr 1907/2006.

Muudatusettepanek 138
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) teadusuuringute ja arendustegevuse 
eesmärkidel toodetud seadmed, näiteks 
väikeses mahus toodetud prototüübid, mis 
ei ole mõeldud turustamiseks.

Or. fr

Selgitus

Direktiivi kohaldamisalast tuleks välja jätta teatavad seadmed, mis on mõeldud 
teadusuuringute ja arendustegevuse jaoks (meditsiiniseadmete prototüübid, nagu 
südamestimulaatorid või infusioonipumbad), mis ei ole mõeldud turustamiseks, kuid on 
olulised innovatsiooni tähenduses. Kõnealune säte kehtib määruses nr 1907/2006 (REACH).
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Muudatusettepanek 139
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c e) enne 1. juulit 2006 turule viidud 
elektri-ja elektroonikaseadmete või 
elektri-ja elektroonikaseadmete, mille 
suhtes on tehtud erand ja mis on turule 
viidud enne erandi kehtivusaja lõppu, 
remondiks või taaskasutuseks, 
funktsioonide ajakohastamiseks või 
võimsuse suurendamiseks ettenähtud 
tagavaraosad. Eespool toodu kehtib 
samavõrra käesoleva direktiivi artiklis 4 
loetletud konkreetsetele kategooriatele 
kehtestatud kasutuselevõtu sätete suhtes. 

Or. en

Selgitus

Õigusselguse suurendamiseks tuleks tagavaraosade erand viia artiklist 4 tagasi artiklisse 2. 

Muudatusettepanek 140
Chris Davies

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) enne 1. juulit 2006 turule viidud 
elektri-ja elektroonikaseadmete või 
elektri-ja elektroonikaseadmete, mille 
suhtes on tehtud erand ja mis on turule 
viidud enne erandi kehtivusaja lõppu, 
remondiks või taaskasutuseks ettenähtud 
tagavaraosad.

Or. en
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Selgitus

Tagasiulatuvate nõuete kehtestamise vältimiseks. 

Muudatusettepanek 141
Holger Krahmer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) kulumaterjal ja tarvikud, mis ei ole 
elektri- ega elektroonikaseadmed.

Or. en

Selgitus

Käesoleva õigusakti eesmärgiks ei ole kunagi olnud hõlmata printeri tint või nael 
elektritööriistas. Seda on vaja selgitada.

Muudatusettepanek 142
Françoise Grossetête, Vittorio Prodi, Pilar Ayuso, Bill Newton Dunn, Anja Weisgerber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) fotogalvaanilised päikesepaneelid, 
mis on mõeldud kasutamiseks süsteemis, 
mis on välja töötatud, monteeritud ja 
paigaldatud alaliseks kasutamiseks kohas, 
kus toodetakse elektrienergiat avalik-
õigusliku, kaubandusliku ja elamutes 
kasutamise jaoks;

Or. fr

Selgitus

Fotogalvaanilised päikesepaneelid on vaja välja jätta, et võimaldada arendada pikaajaliselt 
tehnoloogiat, mille kasu keskkonnale on märkimisväärne. Niisuguse tehnoloogia kasutamise 
suurenemine on vajalik, et aidata ELil saavutada 2020. aastaks püstitatud energiaalaseid 
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eesmärke. Kõnealuse muudatusettepaneku sõnastus tagab selge eristuse ning fotogalvaanilise 
päikesetehnoloogia kasutamise tarbekaupade puhul, mida kõnealune väljajätmine ei hõlma.

Muudatusettepanek 143
Richard Seeber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) kõik mitte-elektrilised ja mitte-
elektroonilised lisadetailid ja 
kulumaterjalid, näiteks 
abrasiivmaterjalid, saelehed, 
tolmuimejakotid jne.

Or. de

Selgitus

Abrasiivmaterjalid jms ei kuulu ohtlike ainete kasutamise piiramist käsitleva direktiivi 
reguleerimisalasse. Need materjalid ei sisalda III ja IV lisas (artikli 4 lõige 7) loetletud aineid 
ning ei ole seetõttu nende ainete vähendamise seisukohast olulised. Siiski on need tihedalt 
seotud mingi elektriseadmega, mistõttu tuleb need reguleerimisalast välja jätta. Need 
materjalid kuluvad kasutamise ajal ja tuleb asendada uutega. Seetõttu ei ole need seotud 
elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kogumise ja ringlussevõtu määraga. 

Muudatusettepanek 144
Chris Davies

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c d) taastuvenergia tootmise tehnoloogia, 
mis on ette nähtud kasutamiseks 
süsteemis, mis on projekteeritud, kokku 
pandud ja paigaldatud ning mida 
kavatsetakse kasutada alaliselt eelnevalt 
kindlaksmääratud asukohas energia 
tootmiseks avalik-õiguslikul ja 
kaubanduslikul otstarbel ning elamutes 
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kasutamise jaoks.

Or. en

Selgitus

Regulatiivne stabiilsus on taastuvenergia sektori arendamisel oluline. Käesolevaga ohtlike 
ainete kasutamise piiramise direktiivi reguleerimisalasse lisamine kahjustab taastuvenergia 
edendamise ELi strateegiat. 

Muudatusettepanek 145
Chris Davies

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon esitab hiljemalt 31. 
detsembriks 2014 Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule direktiivi reguleerimisala 
käsitleva aruande, pidades silmas 
võimalust lisada artikli 2 lõikes 3 ja VI 
lisas loetletud seadmed, mille puhul on 
praegu tehtud erand.

Or. en

Selgitus

Samal ajal kui praegu võib kehtestada erandeid, tuleks õigusakti reguleerimisala pärast 
nõuetekohaseid mõju hindamisi läbi vaadata. 

Muudatusettepanek 146
Holger Krahmer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Direktiivi reguleerimisala 
muudatused eeldavad põhjalikku ja 
esinduslikku mõju hindamist ELi 
tasandil, millele järgneb konsulteerimine 
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asjaomaste sidusrühmade, sealhulgas 
tööstussektori ja kodanikuühiskonnaga.

Or. en

Selgitus

Käesoleva direktiivi reguleerimisala muudatused toovad asjaomaste toodete ja mõjutatud 
sektorite jaoks kaasa olulised tagajärjed, seetõttu on enne kõnealuste muudatuste tegemist 
vajalik läbi viia mõju hindamine. Asjaomaste sektorite ja kodanikuühiskonna 
organisatsioonidega, näiteks valitsusväliste keskkonnaorganisatsioonidega tuleks 
konsulteerida otsuste põhjendamiseks, sealhulgas kõnealuste rühmade tegeliku panuse 
teemal. 

Muudatusettepanek 147
Oreste Rossi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Direktiivi reguleerimisala muudatused 
eeldavad põhjalikku ja esinduslikku mõju 
hindamist ELi tasandil ning 
konsulteerimist asjaomaste 
sidusrühmadega.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas uue õigusliku raamistiku ja parema reguleerimise üldpõhimõtetega tuleks läbi viia 
põhjalik mõju hindamine, sealhulgas konsulteerimine sidusrühmadega, et anda hinnang 
ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivi reguleerimisala laiendamise tagajärgedele. 
Kooskõlas direktiivis 2002/95/EÜ varem sätestatud lähenemisviisiga meditsiiniseadmetele 
ning seire- ja kontrolliseadmetele on vaja teostada mõju hindamine, sealhulgas ettepanekud 
erandite tegemiseks, et saavutada ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivi 
reguleerimisala laiendamisel sujuv üleminek. 
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Muudatusettepanek 148
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Olenemata käesoleva direktiivi 
reguleerimisalast väljajätmisest võtavad 
ettevõtjad kõik vajalikud meetmed 
tagamaks, et tarbijate, töötajate ja 
keskkonna kokkupuudet IV lisas loetletud 
elektri- ja elektroonikaseadmetes 
sisalduvate materjalide ja 
komponentidega vähendatakse tehniliselt 
ja praktiliselt võimaliku madalaima 
tasemeni.

Or. en

Selgitus

Tuleb selgelt märkida, et erand direktiivist ei vabasta ettevõtjaid kohustusest vähendada 
võimalikult suures ulatuses keelatud ainete kokkupuute taset nende ainete kogu elutsükli 
jooksul.

Muudatusettepanek 149
Holger Krahmer

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 
loomiseks, ülekandmiseks ja mõõtmiseks 
ning mis on kavandatud kasutamiseks kuni 
1000 V vahelduvvooluga ja 1500 V 
alalisvooluga;

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

Or. en

Selgitus

Suurema ühtsuse ja kooskõla tagamiseks teiste ELi õigusaktidega tuleks ohtlike ainete 
kasutamise piiramise 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 150
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 
loomiseks, ülekandmiseks ja mõõtmiseks 
ning mis on kavandatud kasutamiseks kuni 
1000 V vahelduvvooluga ja 1500 V 
alalisvooluga;

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

Or. en

Selgitus

Mõiste „vajavad” selgitatakse vastavalt komisjoni juhenddokumendile (KKK).
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Muudatusettepanek 151
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 
loomiseks, ülekandmiseks ja mõõtmiseks 
ning mis on kavandatud kasutamiseks kuni 
1000 V vahelduvvooluga ja 1500 V
alalisvooluga;

a) „elektri- ja elektroonikaseadmed” –
seadmed, mis nõuetekohaseks toimimiseks 
vajavad elektrivoolu või 
elektromagnetvälja, ja seadmed, mida 
kasutatakse nimetatud voolu ja väljade 
loomiseks, ülekandmiseks ja mõõtmiseks 
ning mis on kavandatud kasutamiseks kuni 
1000 V vahelduvvooluga ja 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 152
Chris Davies, Dirk Sterckx

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) „tootja” – füüsiline või juriidiline isik, 
kes toodab elektri- või elektroonikaseadet 
või kes on projekteerinud või tootnud 
elektri- ja elektroonikaseadme oma nime 
või kaubamärgi all;

b) „tootja” – füüsiline või juriidiline isik, 
kes toodab elektri- või elektroonikaseadet 
või kes on projekteerinud või tootnud 
elektri- ja elektroonikaseadme või kes 
turustab kõnealust toodet oma nime või 
kaubamärgi all;

Or. en
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Selgitus

Kuna ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivi praegusel uuestisõnastamisel on 
võrdlusmaterjaliks määrus (EÜ) nr 765/2008, tuleks määratlused segaduse või erinevate 
tõlgenduste ärahoidmiseks üksteisega kooskõlla viia. 

Muudatusettepanek 153
Chris Davies

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) „sotsiaal-majanduslikud 
kriteeriumid” – ohtliku aine piiramise või 
asendamise mõju võrreldes jätkuva 
kasutamisega, välja arvatud mõju 
inimeste tervisele ja keskkonnale. 
Sotsiaal-majanduslikud kriteeriumid 
viitavad ainete usaldusväärsusele ja 
ainete intellektuaalomandi õiguste 
piirangutele.

Or. en

Selgitus

Käesolev määratlus tagab õigusselguse sotsiaal-majanduslike kriteeriumide kasutamisel 
erandite tegemise menetluses. See on kooskõlas REACH-määruse XVI lisas sätestatud 
REACHi käsitlevas sotsiaal-majanduslikus analüüsis kasutatavate sotsiaal-majanduslike 
kriteeriumidega. 

Muudatusettepanek 154
Julie Girling

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) kaablid, kulumaterjal ja tarvikud.

Or. en
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Selgitus

Kaablite, kulumaterjali ja tarvikute lisamine võib osutuda teatavates valdkondades väga 
problemaatiliseks, eelkõige meditsiiniteenuste valdkonnas, kus kaableid ja tarvikuid sageli 
kasutatakse, kuid neil on teine otstarve kui ühenduse loomine elektrivooluga varustamiseks; 
kooskõlas ka artikli 3a muudatusettepanekuga, milles sätestatakse, et „„Vajavad” tähendab, 
et seade vajab põhifunktsiooni täitmiseks primaarenergiana elektrit”, mis 
meditsiiniseadmetes kasutatavate kaablite puhul sageli nii ei ole. 

Muudatusettepanek 155
Chris Davies

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

p 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 ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivi käsitleva korduma 
kippuvate küsimuste dokumendis kasutatud määratlus. 

Muudatusettepanek 156
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

l) „homogeenne materjal” – läbini ühtse 
koostisega materjal, mida ei ole võimalik 
mehaaniliselt lahutada eri materjalideks, s.t 
et materjale ei ole põhimõtteliselt võimalik 

l) „homogeenne materjal” –
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üksteisest kruvides, lõigates, purustades, 
jahvatades ega lihvides eraldada;

– kogu ulatuses ainult ühest materjalist 
koosnev materjal;
– mitme materjali ühendus, mida ei ole 
võimalik mehaaniliselt lahutada eri 
materjalideks, välja arvatud pinnakatted 
või
– pinnakate või 
– 4 mm³ suurused või väiksemad väikesed 
komponendid või materjalid;

Or. en

Selgitus

Määratlus on oluline õiguskindluse tagamise saavutamiseks proovivõtmise ja katsetamise 
valdkonnas. Õiguskindluse tagamiseks tuleks „mehaaniliselt lahutatud” eraldi määratleda. 

Muudatusettepanek 157
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

l a) „mehaaniliselt lahutatud” – materjale 
on põhimõtteliselt võimalik üksteisest 
mehaaniliselt, st kruvides, lõigates, 
purustades, jahvatades ja lihvides 
eraldada;

Or. en

Selgitus

Määratlus on oluline õiguskindluse tagamise saavutamiseks proovivõtmise ja katsetamise 
valdkonnas. Õiguskindluse tagamiseks tuleks „mehaaniline lahutamine” eraldi määratleda.
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Muudatusettepanek 158
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

l a) „mehaaniliselt lahutatud” – materjale 
on põhimõtteliselt võimalik üksteisest 
mehaaniliselt, st kruvides, lõigates, 
purustades, jahvatades ja lihvides 
eraldada;

Or. en

Selgitus

Käesolev määratlus selgitab homogeense materjali määratlust.

Muudatusettepanek 159
Jill Evans

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

p a) „nanomaterjal” – mis tahes tahtlikult 
toodetud materjal, mille vähemalt üks 
mõõde on 100 nm või alla selle või mille 
sisemus või pealispind koosneb eraldi 
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 
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omadustest. 

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 160
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

p a) „nanomaterjal” – mis tahes tahtlikult 
toodetud materjal, mille vähemalt üks 
mõõde on kuni 300 nm või mille sisemus 
või pealispind koosneb eraldi 
funktsionaalsetest osadest, millest paljude 
vähemalt üks mõõde on kuni 300 nm, 
sealhulgas struktuurid, aglomeraadid või 
agregaadid, mille suurusjärk võib ületada 
300 nm, kuid mis säilitavad nanoskaalale 
iseloomulikud omadused.
i) kõnealuste materjalide suure eriomase 
pindalaga seotud omadused;
ii) eriomased füüsikalis-keemilised 
omadused, mis erinevad samast 
materjalist, kuid mitte nanovormi 
omadustest.

Or. en

Selgitus

Nanomaterjalide märgistamise ja võimalike tulevikus kehtestatavate nanomaterjale 
käsitlevate sätetega seoses on tarbijakaitse suurendamiseks vajalik ulatuslik nanomaterjali 
määratlus. Arvesse tuleks võtta lai vahemik (kuni 300 nm), kõnealustele materjalidele 
eriomased nanovormi omadused ja lisada tuleks aglomeraadid ja agregaadid. 
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Muudatusettepanek 161
Jill Evans

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

p a) „kulumaterjal” – vähemalt ühte 
elektrilist või elektroonilist osa sisaldav 
detail, mida on vaja elektri- ja 
elektroonikaseadme toimimiseks ning mis 
samas ei saa ilma elektri- ja 
elektroonikaseadmeta toimida; 

Or. en

(Muudatusettepaneku 26 asendamine.)Selgitus

Elektri- ja elektroonikaseadmete ja kulumaterjalide vastastikust sõltuvust silmas pidades 
tuleks kulumaterjalid samuti direktiivi lisada, seda enam, et nende eluiga on tavaliselt lühem 
ja seega muutuvad need elektri- ja elektroonikaseadmetest varem jäätmeteks. Seetõttu tuleks 
lisada määratlus. Käesolev määratlus piirdub elektrilisi/elektroonilisi osasid sisaldavate 
detailidega. Seega kataks see nt praegused toonerikassetid, kuid ei laieneks CD-dele, 
printeripaberile, nõudepesumasina pulbrile ega puuriotsakutele. 

Muudatusettepanek 162
Christofer Fjellner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

p a) „paigaldis” – paigaldis 
elektromagnetilist ühilduvust käsitleva 
direktiivi 2004/108/EÜ artikli 2 punkti c 
tähenduses, mis on kokku pandud ja 
paigaldatud ning mida kavatsetakse 
kasutada alaliselt eelnevalt 
kindlaksmääratud asukohas.

Or. en
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Selgitus

Ühtsuse tagamiseks teiste ELi õigusaktidega tuleks ohtlike ainete kasutamise piiramise
direktiivis viidata paigaldise olemasolevale määratlusele, mis on esitatud direktiivis 
2004/108/EÜ, mis käsitleb elektromagnetilist ühilduvust. Tehastes ja tööstuslikes 
protsessides kasutatavad tööstusseadmed peaksid reguleerimisalast välja jääma, sest 
komisjon on hinnanud nende keskkonnamõju väheoluliseks.
Lõpptoote määratlus tuleks lisada KKK dokumendis esitatud kujul, kuna see aitab 
reguleerimisala paremini kindlaks teha ja hoiaks ära ebakindluse seoses osade ja 
komponentidega.

Muudatusettepanek 163
Pilar Ayuso

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

p a) „paigaldis” – paigaldis 
elektromagnetilist ühilduvust käsitleva 
direktiivi 2004/108/EÜ artikli 2 punkti c 
tähenduses.

Or. en

Selgitus

Suurema ühtsuse ja kooskõla tagamiseks teiste ELi õigusaktidega tuleks ohtlike ainete 
kasutamise piiramise direktiivis viidata paigaldise 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.

Muudatusettepanek 164
Chris Davies, Holger Krahmer, Dirk Sterckx

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) „paigaldis” – konkreetne 
kombinatsioon mitut tüüpi seadmetest ja 
vajaduse korral muudest seadistest, mis 
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on kokku pandud ja paigaldatud ning 
mida kavatsetakse kasutada alaliselt 
eelnevalt kindlaksmääratud asukohas;

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 165
Oreste Rossi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

p a) „paigaldis” – paigaldis 
elektromagnetilist ühilduvust käsitleva 
direktiivi 2004/108/EÜ artikli 2 punkti c 
tähenduses, mis on kokku pandud ja
paigaldatud ning mida kavatsetakse 
kasutada alaliselt eelnevalt 
kindlaksmääratud asukohas.

Or. en

Selgitus

Õiguskindluse suurendamiseks tuleks kasutusele võtta komisjoni KKKs antud juhend. 

Muudatusettepanek 166
Oreste Rossi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

p b) „lõpptoode” – eraldi piiratud seade või 
seadme osa, millel on otsene funktsioon ja 
vajaduse korral lõppkasutajate jaoks 
ettenähtud pordid ja ühendused. „Otsene 



PE439.865v01-00 58/75 AM\808689ET.doc

ET

funktsioon” – tootja poolt kasutusjuhendis 
ja lõppkasutaja juhendis ettenähtud 
kasutusotstarvet täitva komponendi või 
lõpptoote funktsioon. Kõnealune 
funktsioon võib olla kasutatav edasiste 
kohanduste või ühendusteta, välja arvatud 
lihtsad kohandused ja ühendused, mida 
suudab teostada iga inimene. 

Or. en

Selgitus

Õiguskindluse suurendamiseks tuleks kasutusele võtta komisjoni KKKs antud juhend.

Muudatusettepanek 167
Jill Evans

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

p b) „tarvik” – vähemalt ühte elektrilist 
või elektroonilist osa sisaldav detail, mis 
on projekteeritud kasutamiseks koos 
elektri- ja elektroonikaseadmega, mis ei 
ole elektri- ja elektroonikaseadme 
toimimiseks vajalik, kuid mis ei saa ilma 
elektri- ja elektroonikaseadmeta toimida;

Or. en

(Muudatusettepaneku 27 asendamine.)Selgitus

Ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv peaks hõlmama ka tarvikud. Seetõttu tuleks 
lisada määratlus. Käesolev määratlus piirdub elektrilisi/elektroonilisi osasid sisaldavate 
detailidega. See sisaldaks näiteks digitaalkaamerate läätsesid, kuid jätaks välja kaamera või 
läätse koti. 
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Muudatusettepanek 168
Chris Davies

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) „tarvik” – elektri- ja 
elektroonikaseadmega koos kasutatav 
elektriline detail funktsionaalsuse, 
võimsuse või kasutaja elektri- ja 
elektroonikaseadmega suhtlemise 
tagamiseks.

Or. en

Selgitus

Raportööri esitatud määratlusega kaasneb oht lisada elektri- ja elektroonikaseadme sees 
olevad komponendid, mis ei ole elektrilised, näiteks paber. Siin esitatud määratlus jätab välja 
paberi, kuid lisab telefonilaadijad ja arvutihiired. 

Muudatusettepanek 169
Jill Evans

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

p c) „elektriline või elektrooniline osa” –
vähemalt kahe ühendusjuhtme või 
metallpadjaga detail, mis on vooluahela 
osa ja ette nähtud diskreetse funktsiooni 
tagamiseks. 

Or. en

Selgitus

Kuna äsja kasutusele võetud kulumaterjali ja tarviku määratlused viitavad elektrilise või 
elektroonilise osa sisaldamisele, tuleks lisada kõnealuste osade määratlus. 
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Muudatusettepanek 170
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

p c) „transpordivahend” – sõiduk, millel 
on enam kui kaks ratast ja mida 
kasutatakse inimeste või veoste 
transportimiseks, näiteks lennukid, 
laevad, rongid, trammid, bussid, veokid ja 
autod.

Or. en

Selgitus

Määratlus on vajalik, sest artiklis 2 kehtestati erandina transpordivahend. 

Muudatusettepanek 171
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt p d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

p d) „suured paiksed tööstusseadmed” –
tööstuskeskkonnas kasutamiseks 
ettenähtud konkreetne kombinatsioon 
mitut tüüpi seadmetest ja vajaduse korral 
muudest seadistest, mis on kokku pandud 
ja paigaldatud eelnevalt 
kindlaksmääratud asukohas ning mida ei 
ole võimalik eemaldada hoonet või hoone 
osa lõhkumata;

Or. en

Selgitus

Määratlus on vajalik, sest artiklis 2 kehtestati erandina suured paiksed tööstusseadmed.
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Muudatusettepanek 172
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt p e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

p e) „suured tööstuslikud tööriistad” –
tööstuses kasutamiseks projekteeritud 
masinad või süsteemid. Nende 
paigaldajateks on eriväljaõppega töötajad, 
kelle palkab tootja, kasutaja, tootja 
esindaja või teised ainult paigaldamise 
eest vastutavad spetsialistid. Need 
paigaldatakse kogu nende kasutusajaks. 

Or. en

Selgitus

Määratlus on vajalik, sest artiklis 2 kehtestati erandina suured tööstuslikud tööriistad.

Muudatusettepanek 173
Frédérique Ries

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

p a) „suured paiksed tööstusseadmed” –
tööstuskeskkonnas kasutamiseks 
ettenähtud konkreetne kombinatsioon 
mitut tüüpi seadmetest ja vajaduse korral 
muudest seadistest, mis on kokku pandud 
ja paigaldatud eelnevalt 
kindlaksmääratud asukohas, sealhulgas 
kütteseadmed, ning mida ei ole võimalik 
eemaldada hoonet või hoone osa 
lõhkumata;

Or. en

Selgitus

Suurte paiksete tööstusseadmete selge määratlus on samuti vajalik. 
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Muudatusettepanek 174
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt p f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

p f) „esitlusautod” – hindamiseks, 
valideerimiseks, tutvustamiseks 
kasutatavad sõlmed ja süsteemid või 
arendus- ja tehnilised näidised, mida ei 
kavatseta eraldi funktsionaalsete või 
kaubanduslike ühikutena turule viia.

Or. en

Selgitus

Määratlus on vajalik, sest artiklis 2 kehtestati erandina esitlusautod.

Muudatusettepanek 175
Åsa Westlund

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

p a) „nanomaterjal” – mis tahes tahtlikult 
toodetud materjal, milles on muudetud 
osakeste suurust.

Or. sv

Selgitus

Nanomaterjalide määratlus on põhjendatud, arvestades, et neid on direktiivis nimetatud.
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Muudatusettepanek 176
Bogusław Sonik

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

p a) „töötab nõuetekohaselt” – viitab enim 
energiat tarbiva funktsiooni toimimisele;

Or. pl

Selgitus

Nimetatud määratlus hõlbustab elektri- ja elektroonikaseadmete määratlemist. See hoiab ära 
väärtõlgendused ja lahendab probleemid, mis on omased hübriidseadmetele, mis ei tööta 
otseselt elektri jõul, vaid millel on elektroonilised koostisosad, mis neil töötada aitavad. 
Lisaks hõlmab direktiivi artikkel 3 a seadmeid, mis on konstrueeritud spetsiaalselt 
elektrivoolu ja elektromagnetväljade ülekandmiseks, mõõtmiseks ja tootmiseks.

Muudatusettepanek 177
Bogusław Sonik

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

p b) „A-tüüpi erand” – erand 
kasutusviisidest, mis on vabastatud artikli 
4 lõikes 1 osutatud keelust, mille puhul 
puuduvad või ei ole üldiselt kättesaadavad 
tehnilised lahendused, mis võimaldavad 
sama kvaliteediga seadmete tootmist, 
kasutades asendustooteid;

Or. pl
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Muudatusettepanek 178
Bogusław Sonik

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

p c) „B-tüüpi erand” – erand 
kasutusviisidest, mis on vabastatud artikli 
4 lõikes 1 osutatud keelust, mille puhul ei 
ole füüsika alusel võimalik töötada välja 
tehnikat sama kvaliteediga seadmete 
tootmiseks või puuduvad füüsilis-
keemilised elemendid, millega seda teha;

Or. pl

Selgitus

Erandite tüüpide mõiste kehtestamine võimaldab tuua kõik direktiivi erandid kokku ühte 
tabelisse, säilitades samal ajal sama numeratsiooni (vt artikli 5 lõike 1 punkti b ja artikli 6 
lõike 1 punkti b a muudatusettepanekud). On oluline säilitada sama numeratsioon ettevõtete 
jaoks, kuna see hoiab ära soovimatud uuendamiskulud. Erandite tüüpide kehtestamine 
hõlbustab eristamist puhtalt tehnoloogia alusel erandite (juhtudel, kus ettevõte peab antud 
tehnoloogia kohaldamist raskeks) ja puhtalt füüsika alusel erandite (juhtudel, kus ettevõtetel 
on probleeme elementide omadustega) vahel.

Muudatusettepanek 179
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et turuleviidavad 
elektri- ja elektroonikaseadmed, sealhulgas 
nende remondiks või taaskasutuseks 
ettenähtud tagavaraosad, ei sisalda IV lisas
loetletud aineid.

1. Liikmesriigid tagavad, et turuleviidavad
elektri- ja elektroonikaseadmed, sealhulgas 
nende remondiks või taaskasutuseks 
ettenähtud tagavaraosad, kaablid, 
kulumaterjalid ja tarvikud ning 
funktsioonide ajakohastamiseks või 
võimsuse suurendamiseks ettenähtud 
tagavaraosad ei sisalda IV lisa A osas
loetletud aineid.

Or. en
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(Muudatusettepaneku 28 asendamine.)

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on kaablite, kulumaterjalide ja tarvikute selgesõnalise direktiivi 
reguleerimisalasse lisamise tagajärg. Direktiivi tuleks kohaldada ka funktsioonide 
ajakohastamiseks või võimsuse suurendamiseks ette nähtud osade suhtes. IV lisa alajaotus on 
vajalik, et jätta aega tulevikus uute piirangute kehtestamiseks. 

Muudatusettepanek 180

Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et turuleviidavad 
elektri- ja elektroonikaseadmed , 
sealhulgas nende remondiks või 
taaskasutuseks ettenähtud tagavaraosad, ei 
sisalda IV lisas loetletud aineid.

1. Liikmesriigid tagavad, et 
turuleviidavad elektri- ja 
elektroonikaseadmed , sealhulgas nende 
remondiks või taaskasutuseks, 
funktsioonide ajakohastamiseks või 
võimsuse suurendamiseks ettenähtud 
tagavaraosad, ei sisalda IV lisa A osas
loetletud aineid.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek vastab raportööri muudatusettepanekule 28. Siinkohal seda 
korratakse, et lisada IV lisa jagamine A ja B osaks.

Muudatusettepanek 181
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid tagavad, et 
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turuleviidavad elektri- ja 
elektroonikaseadmed, sealhulgas nende 
remondiks või taaskasutuseks ettenähtud 
tagavaraosad, kaablid, kulumaterjalid ja 
tarvikud ning funktsioonide 
ajakohastamiseks või võimsuse 
suurendamiseks ette nähtud tagavaraosad 
ei sisalda IV lisa B osas loetletud aineid.

Or. en

(Muudatusettepaneku 29 asendamine.)

Selgitus

IV lisa alajaotus on vajalik, et jätta aega tulevikus uute piirangute kehtestamiseks.

Muudatusettepanek 182
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid tagavad, et 
turuleviidavad elektri- ja 
elektroonikaseadmed, sealhulgas nende 
remondiks või taaskasutuseks, 
funktsioonide ajakohastamiseks või 
võimsuse suurendamiseks ettenähtud 
tagavaraosad, ei sisalda IV lisa B osas 
loetletud aineid.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek vastab raportööri muudatusettepanekule 29. Siinkohal seda 
korratakse, et lisada IV lisa jagamine A ja B osaks.
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Muudatusettepanek 183
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Liikmesriigid tagavad, et IV a lisas 
loetletud aineid sisaldavad elektri- ja 
elektroonikaseadmed märgistatakse artikli 
6 lõike 1 kolmanda a taande (uus) 
kohaselt väljatöötatava meetodi alusel.

Or. en

Selgitus

Öko-Instituti ettevalmistavas uuringus on soovitatud mõned ained märgistada. Kui 
märgistamine soodustab ringlussevõttu ja ohutust elektri- ja elektroonikaseadmete romude 
käitlemise ajal ja aitab kaasa tarbijate teavitamisele, tuleks see võimalus arvesse võtta. 
Tagada tuleb optimaalne seostamine direktiiviga 2005/32/EÜ, mis käsitleb raamistiku 
kehtestamist energiat tarbivate toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks. (Käesolev 
muudatusettepanek on seotud artikli 6 lõike 1 kolmanda a taande (uus) 
muudatusettepanekuga ja IV a lisa (uus) muudatusettepanekuga. 

Muudatusettepanek 184
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõiget 1 ei kohaldata järgmiste 
seadmete remondiks või taaskasutuseks 
ettenähtud tagavaraosade suhtes:

välja jäetud

a) enne 1. juulit 2006 turule viidud 
elektri-ja elektroonikaseadmed;
b) enne 1. jaanuari 2014 turule viidud 
meditsiiniseadmed;
c) enne 1. jaanuari 2016 turule viidud 
meditsiinilised in vitro 
diagnostikaseadmed;
d) enne 1. jaanuari 2014 turule viidud 
seire- ja kontrolliseadmed;
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e) enne 1. jaanuari 2017 turule viidud 
tööstuslikud seire- ja kontrolliseadmed;
f) elektri- ja elektroonikaseadmed, mille 
suhtes on tehtud erand ja mis on viidud 
turule enne kõnealuse erandi kehtivusaja 
lõppu.

Or. en

Selgitus

Õigusselguse huvides tuleks see vastavalt ettepanekutele lisada artiklisse 2.

Muudatusettepanek 185
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõiget 1 ei kohaldata järgmiste 
seadmete remondiks või taaskasutuseks 
ettenähtud tagavaraosade suhtes:

välja jäetud

a) enne 1. juulit 2006 turule viidud 
elektri-ja elektroonikaseadmed;
b) enne 1. jaanuari 2014 turule viidud 
meditsiiniseadmed;
c) enne 1. jaanuari 2016 turule viidud 
meditsiinilised in vitro 
diagnostikaseadmed;
d) enne 1. jaanuari 2014 turule viidud 
seire- ja kontrolliseadmed;
e) enne 1. jaanuari 2017 turule viidud 
tööstuslikud seire- ja kontrolliseadmed;
f) elektri- ja elektroonikaseadmed, mille 
suhtes on tehtud erand ja mis on viidud 
turule enne kõnealuse erandi kehtivusaja 
lõppu.

Or. pl

Selgitus

Suurema selguse tagamiseks on osad sellest lõikest viidud III a lisasse, mis hõlmab seadmeid, 
mis on kõnealuse direktiivi kohaldamisalast välja jäetud. 
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Muudatusettepanek 186
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõiget 1 ei kohaldata järgmiste seadmete 
remondiks või taaskasutuseks ettenähtud 
tagavaraosade suhtes:

4. Lõiget 1 ei kohaldata järgmiste seadmete 
remondiks garantii või tehnilise toe 
raames või tööstuslike seire- ja 
kontrollivahendite ümberkalibreerimiseks 
või taaskasutuseks, funktsioonide 
ajakohastamiseks või võimsuse 
suurendamiseks ettenähtud tagavaraosade 
suhtes:

Or. en

Selgitus

Tagavaraosade suhtes on vaja teha erandeid, et pikendada tööstuslike seire- ja 
kontrollivahendite eluiga ja säilitada ümberkalibreerimise kaudu nende töö täpsus.
Garantiiajal ja sellele järgneva tehnilise toe perioodil tarnitavad tagavaraosad soodustavad 
elektri- ja elektroonikaseadmete remonti tehnilise toe perioodil pärast esialgset 
esmakasutajale tarnimist. Tagavaraosi kasutatakse samuti ajutise vahetusena, kui kasutusel 
mitteolevaid tööstuslikke seire- ja kontrollivahendeid kalibreeritakse ümber täpsuse 
säilitamiseks ja seejärel tagastatakse kasutajale, vähendades sellisel viisil tööstuslike 
rakenduste seisakuid.

Muudatusettepanek 187
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõiget 1 ei kohaldata järgmiste seadmete 
remondiks või taaskasutuseks ettenähtud 
tagavaraosade suhtes:

4. Lõiget 1 ei kohaldata järgmiste seadmete 
remondiks garantii või tehnilise toe 
raames või tööstuslike seire- ja 
kontrollivahendite ümberkalibreerimiseks 
või taaskasutuseks, funktsioonide 
ajakohastamiseks või võimsuse 
suurendamiseks ettenähtud tagavaraosade 
suhtes:
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Or. en

Selgitus

Kõnealuste „ei ole müügiks” asendustega seotud erandid on vajalikud, et seadmete eluiga 
oleks võimalik pikendada ja säilitada ümberkalibreerimise kaudu nende täpsus. 

Muudatusettepanek 188
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõiget 1 ei kohaldata järgmiste seadmete 
remondiks või taaskasutuseks ettenähtud 
tagavaraosade suhtes:

4. Lõiget 1 ei kohaldata järgmiste seadmete 
remondiks või taaskasutuseks ettenähtud 
tagavaraosade, kaablite, kulumaterjalide 
ja tarvikute ning funktsioonide 
ajakohastamiseks või võimsuse 
suurendamiseks ettenähtud osade suhtes:

Or. en

(Muudatusettepaneku 30 asendamine. Seotud artikli 4 lõike 1 muudatusettepanekuga.)

Selgitus

Kui üldist reguleerimisala laiendatakse kaablitele, kulumaterjalidele ja tarvikutele ning 
funktsioonide ajakohastamiseks või võimsuse suurendamiseks ettenähtud osadele, on vaja 
seda vastavas erandis kajastada. 

Muudatusettepanek 189
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõiget 1 ei kohaldata järgmiste seadmete 
remondiks või taaskasutuseks ettenähtud 
tagavaraosade suhtes:

4. Lõiget 1 ei kohaldata järgmiste seadmete 
remondiks garantii või tehnilise toe 
raames või tööstuslike seire- ja 
kontrollivahendite ümberkalibreerimiseks 
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või taaskasutuseks, funktsioonide 
ajakohastamiseks või võimsuse 
suurendamiseks ettenähtud tagavaraosade 
suhtes:

Or. en

Selgitus

Kõnealuste „ei ole müügiks” asendustega seotud erandid on vajalikud, et seadmete eluiga 
oleks võimalik pikendada ja säilitada ümberkalibreerimise kaudu nende täpsus.

Muudatusettepanek 190
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 4 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) ettevõtjalt ettevõtjale müüdavad 
seadmed, kui osad võetakse 
taaskasutuseks enne 1. juulit 2006 turule 
viidud seadmetest ja kui selliste osade 
taaskasutus on jälgitav ja tõestatav, 
taaskasutusprotsess auditeeritav 
ettenähtud standardite alusel ja tarbijat 
teavitatakse selgelt osade 
taaskasutamisest. Käesolev erand kehtib 
10 aasta jooksul pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist. 

Or. en

Selgitus

Eesmärgiks on tagada, et eelkõige printimis- ja paljundamisseadmete tootjatel oleks võimalik 
võtta vanadest masinatest osasid taaskasutamiseks uutes masinates. Paljudel juhtudel ei kulu 
enamik kõnealustes masinates sisalduvatest osadest tavapärase töö käigus praktiliselt üldse ja 
on taaskasutamise eesmärgil sama head kui uued. 

Muudatusettepanek 191
Esther de Lange, Judith A. Merkies, Gerben-Jan Gerbrandy, Peter van Dalen, Kartika 
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Tamara Liotard, Ria Oomen-Ruijten

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Lõiget 1 ei kohaldata enne 1. juulit 
2006 turule viidud elektri- ja 
elektroonikaseadmetest võetud 
tagavaraosade suhtes, mida 
taaskasutatakse enne 1. juulit 2016 turule 
viidavates seadmetes, tingimusel, et 
taaskasutamine toimub auditeeritavates 
ettevõttevahelistes suletud ahelana 
toimivates tagastussüsteemides ja tarbijat 
teavitatakse osade taaskasutamisest.

Or. en

Selgitus

Ressursside tõhususe tagamiseks on ELil vaja jätkuvalt taaskasutust edendada. Hästi 
töötavate ja taaskasutatavate tagavaraosade enneaegne kõrvaldamine, hävitamine või 
asendamine asjaolu tõttu, et need on turule viidud enne 1. juulit 2006 ja ei ole kooskõlas 
ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivi piirangutega, tooks keskkonna jaoks kaasa 
tarbetu koormuse. Kui seda mitte lubada, viiks käesolev ajutine erand kogu seadme 
kõrvaldamiseni koos enamiku ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivile vastavate 
osadega. Kuna taaskasutamine toimub suletud tagastussüsteemis, on nende osade kasutuselt 
kõrvaldamine nõuetekohaselt kontrollitud ja juhitud. 

Muudatusettepanek 192
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõiget 1 ei kohaldata aktiivsete 
siirdatavate meditsiiniseadmete suhtes. 
Komisjon vaatab aastaks 2020 läbi 
aktiivsete siirdatavate meditsiiniseadmete 
käesoleva direktiivi reguleerimisalast 
väljajätmise, et teha ettepanek nende 
lisamise kohta.

välja jäetud

Or. pl
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Selgitus

Suurema selguse tagamiseks on osad sellest lõikest viidud III a lisasse, mis hõlmab seadmeid, 
mis on kõnealuse direktiivi kohaldamisalast välja jäetud. 

Muudatusettepanek 193
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõiget 1 ei kohaldata aktiivsete 
siirdatavate meditsiiniseadmete suhtes.
Komisjon vaatab aastaks 2020 läbi 
aktiivsete siirdatavate meditsiiniseadmete 
käesoleva direktiivi reguleerimisalast 
väljajätmise, et teha ettepanek nende 
lisamise kohta.

5. Lõiget 1 ei kohaldata aktiivsete 
siirdatavate meditsiiniseadmete suhtes. 
Komisjon vaatab aastaks 2020 läbi 
aktiivsete siirdatavate meditsiiniseadmete 
käesoleva direktiivi reguleerimisalast 
väljajätmise, et hinnata teaduslikel ja 
tehnoloogilistel soovitustel põhinevate 
sobivate, ohutute ja usaldusväärsete 
võimaluste kättesaadavust ning teha 
ettepanek nende lisamise kohta.

Or. en

Selgitus

Eesmärgiks on tagada, et ei tekiks vastuolu vajadusega tagada aktiivsete siirdatavate 
meditsiiniseadmete kättesaadavus.

Muudatusettepanek 194
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Lõiget 1 a ei kohaldata järgmiste 
seadmete remondiks või taaskasutuseks 
ettenähtud tagavaraosade, kaablite, 
kulumaterjalide ja tarvikute ning 
funktsioonide ajakohastamiseks või 
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võimsuse suurendamiseks ettenähtud 
osade suhtes:
a) enne [...*] turule viidud elektri-ja 
elektroonikaseadmed,
b) elektri- ja elektroonikaseadmed, mille 
suhtes on tehtud erand ja mis on viidud 
turule enne kõnealuse erandi kehtivusaja 
lõppu.
* lisada kuupäev 42 kuud pärast 
jõustumist.

Or. en

(Muudatusettepaneku 32 asendamine.)

Selgitus

Enne uute piirangute kohaldamist turule viidud elektri- ja elektroonikaseadmete või elektri- ja 
elektroonikaseadmete (mille suhtes on tehtud erand ja mis on turule viidud enne erandi 
kehtivusaja lõppu) kaablite, kulumaterjalide, tarvikute ja tagavaraosade suhtes tehtavat 
erandit tuleks sarnaselt kohaldada uutele piirangutele.

Muudatusettepanek 195
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Lõiget 1 ei kohaldata V ja VI lisas 
loetletud kasutamisviiside suhtes.

6. Lõikeid 1 ja 1 a ei kohaldata V, VI ja VI 
a lisas loetletud kasutamisviiside suhtes.

Or. en
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(Järelevalve korrigeerimine, muudatusettepaneku 33 asendamine. Seotud artikli 2 lõike 1 ja 
artikli 4 lõike 1 a, I lisa ja VI a lisa muudatusettepanekutega.)

Selgitus

Avatud reguleerimisala kasutuselevõtmine nõuab eraldi lisa, et elektri- ja 
elektroonikaseadmeid, mis ei kuulunud ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivi 
reguleerimisalasse, kuna ei sisaldunud üheski esimesest kümnest kategooriast, oleks võimalik 
kasutada viisil, mille suhtes on tehtud erand artikli 4 lõikes 1 sätestatud keelust. Vaja on 
võimalust erandite tegemiseks lõikes 1 esitatud uuest piirangust. 

Muudatusettepanek 196
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Lõiget 1 ei kohaldata V ja VI lisas 
loetletud kasutamisviiside suhtes.

6. Lõiget 1 ei kohaldata V lisas loetletud 
kasutamisviiside suhtes.

Or. pl

Selgitus

VI lisa on kaasatud V lisasse. Puudub põhjendus eraldi erandite loendiks meditsiiniseadmete 
ning jälgimis- ja kontrollivahendite jaoks, kuna see võiks tekitada tootjate seas segadust, et 
milline seade millisesse rühma kuulub. Muudatusettepanek on ka vastus erandite tüüpidele 
artikli 5 lõike 1 punktis b ja artikli 5 lõike 1 punktis b a ning artikli 2 lõike 1 
muudatusettepanekule, mis annab direktiivile avatud kohaldamisala. 


