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Muudatusettepanek 197
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui ainete, eelkõige III lisas loetletud 
ainete kasutamisega kaasneb selline 
vastuvõetamatu risk inimeste tervisele või 
keskkonnale, mida peab käsitlema 
ühenduse tasandil, kasutatakse IV lisas 
esitatud keelatud ainete loetelu 
läbivaatamisel meetodeid, mis põhinevad 
määruse (EÜ) nr 1907/2006 artiklites 69–
72 sätestatud menetlustel.

7. Komisjon muudab keelatud ainete 
loetelu IV lisas juhul, kui leitakse, et aine 
sisaldumine elektroonikaromus kujutab 
endast ohtu inimeste tervisele või 
keskkonnale, tulenevalt aine ohtlikest 
omadustest, mis ei ole nõuetekohase 
kontrolli all ja millega on tarvis tegeleda 
kogu liidu tasandil. 

Kõnealused meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi 
sätteid, võetakse vastu artikli 18 lõikes 2 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

Ainete hindamine seoses piirangutega 
tulevikus ja eranditega antud direktiivi 
raames peab: 
– põhinema teaduslikel alustel,
– arvestama alternatiivide mõjudega ja 

– võtma arvesse:

a) sotsiaalmajanduslikke kaalutlusi ning

b) alternatiivide kasutatavust ja 
usaldusväärsust.

Ainete piirangute ja erandite 
hindamismeetodid peavad võtma arvesse 
ainete ning nende võimalike alternatiivide 
positiivset ja negatiivset mõju inimeste 
tervisele ning ohutusele seoses: 

– kõigi asjaomaste oleluse etappidega, sh 
elektroonikaromude taaskasutamise, 
ringlussevõtu ja töötlemisega seotud 
oleluse lõpu stsenaariumidega,

– kontrollimatu või hajusa levimisega 
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keskkonda, ning

– töötajate ja keskkonna nende ainete 
mõju alla sattumisega.

Uute ainete lisamist IV lisale kaalub 
komisjon või liikmesriik toimiku esitamise 
järel pärast konsulteerimist:

– direktiivi 2006/12/EÜ artikli 18 alusel 
loodud komiteega;

– määruse 1907/2006 alusel asutatud 
Euroopa Kemikaaliameti riskihindamise 
komiteega;

– huvitatud isikute, sealhulgas ettevõtjate, 
ringlussevõtjate, töötlemisega tegelevate 
ettevõtjate, keskkonnaorganisatsioonide 
ning töövõtjate ja tarbijaühingutega.

Toimik peab osutama kõigile määruse 
(EÜ) nr 1907/2006 alusel esitatud 
kemikaaliohutuse aruannetele või 
riskihindamistele ja kõigile liidu muude 
määruste või direktiividega seoses esitatud 
asjaomastele riskihindamistele.

Or. en

Selgitus

Ainete piirangud ja erandid tulevikus vastavalt direktiivile teatavate ohtlike ainete kasutamise 
piiramise kohta peavad põhinema mitmekülgsel hindamisel, võttes eelkõige arvesse uusimat 
teaduslikku tõendusmaterjali. Muudatusettepanek on mõeldud tagamaks, et hindamisprotsessi 
kriteeriumid ja menetlus oleksid selged ning üheselt mõistetavad.

Muudatusettepanek 198
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui ainete, eelkõige III lisas loetletud 
ainete kasutamisega kaasneb selline 

7. Ettevaatuspõhimõtet arvesse võttes 
vaatab komisjon üle ja muudab keelatud
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vastuvõetamatu risk inimeste tervisele või 
keskkonnale, mida peab käsitlema 
ühenduse tasandil, kasutatakse IV lisas 
esitatud keelatud ainete loetelu 
läbivaatamisel meetodeid, mis põhinevad 
määruse (EÜ) nr 1907/2006 artiklites 69–
72 sätestatud menetlustel. Kõnealused 
meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, 
võetakse vastu artikli 18 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

ainete loetelu IV lisas juhul, kui ollakse 
arvamusel, et mõni elektri- ja 
elektroonikaseadmetes või nende romudes 
sisalduv aine takistab elektri- või 
elektroonikaseadmete romude 
keskkonnakaitse seisukohalt mõistlikku 
taaskasutamist või kõrvaldamist või 
avaldab negatiivset mõju inimeste 
tervisele või keskkonnale elektri- ja 
elektroonikaseadmete kasutamise ning 
nende romude töötlemise käigus. Sellega 
seoses võtab komisjon kasutusele 
meetodid IV lisa läbivaatamiseks ja 
muutmiseks, mis pööravad erilist 
tähelepanu sellele, kas nimetatud aine:
a) võib avaldada negatiivset mõju elektri-
ja elektroonikaseadmete taaskasutamiseks 
või elektroonikaromust pärinevate 
materjalide ringlussevõtuks 
valmistumisele; 
b) võib kutsuda esile aine, ohtlike jääkide 
või lagunemissaaduste kontrollimatu või 
hajusa levimise keskkonda valmistumisel 
elektroonikaromust pärinevate 
materjalide taaskasutamiseks, 
ringlussevõtuks või muuks töötlemiseks;
c) võib kutsuda esile elektroonikaromude 
kogumise või töötlemisega seotud tööliste 
vastuvõetamatu kokkupuute ainega.
Vastavad meetodid peavad arvestama 
vajadusega tagada ühtsus muude 
kemikaale käsitlevate õigusaktidega, 
eelkõige määrusega (EÜ) nr 1907/2006 
(REACH) ja rakendama teadmisi, mis on 
omandatud seoses taoliste õigusaktide 
ning Euroopa Kemikaaliameti suuniste ja 
soovitustega kõrge riskiastmega ainete 
loetelu suhtes. 
Keelatud ainete lisamist IV lisale 
kaalutakse pärast komisjoni või 
liikmesriigi taotluse esitamist. Kõnealused 
meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, 
võetakse vastu artikli 18 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. pl
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Selgitus

Koostades muudatusettepanekuid IV lisale, mis on direktiivi kõige tähtsamaks lisaks, peaks 
komisjon järgima üksikasjalikke suuniseid. Suunised on koostatud tagamaks, et 
esmajärjekorras võetakse arvesse määrusest (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) tulenevaid puudusi 
ainete hindamise osas, konkreetse viitega elektroonikaromule, seoses taaskasutamise, 
ringlussevõtu ja kontrollimatu levimisega keskkonda. Uute ainete direktiivi lisamist taotledes 
peaks komisjon samuti lähtuma Euroopa Kemikaaliameti soovitustest kõrge riskiastmega 
ainete loetelu suhtes.

Muudatusettepanek 199
Sergio Berlato

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui ainete, eelkõige III lisas loetletud 
ainete kasutamisega kaasneb selline
vastuvõetamatu risk inimeste tervisele või 
keskkonnale, mida peab käsitlema 
ühenduse tasandil, kasutatakse IV lisas 
esitatud keelatud ainete loetelu
läbivaatamisel meetodeid, mis põhinevad 
määruse (EÜ) nr 1907/2006 artiklites 69–
72 sätestatud menetlustel. Kõnealused 
meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, 
võetakse vastu artikli 18 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

7. Kui ainega kaasneb elektri- ja 
elektroonikaseadmete ringlussevõtu, 
kogumise või kõrvaldamise käigus 
vastuvõetamatu risk inimeste tervisele või 
keskkonnale, võib komisjon Euroopa 
Kemikaaliameti (ECHA) riskihindamise 
komitee arvamust asjakohaselt arvesse 
võttes vaadata IV lisa keelatud ainete 
loetelu üle meetodite põhjal, mis 
hõlmavad järgnevaid kriteeriume:

a) tõendusmaterjal selle kohta, et 
kasutuselolevad meetmed ei võimalda 
elektri- ja elektroonikaseadmete romudes 
sisalduvast ainest tuleneva ohu kohast 
kontrolli all hoidmist;
b) teave alternatiivide tootmise, 
kasutamise ja kõrvaldamisega 
seonduvatest ohtudest inimeste tervisele 
ning keskkonnale;
c) aine ja väljapakutud alternatiivide 
võrdlev hindamine;
d) põhjendused meetmete vajalikkusele 
kogu liidu tasandil ja piirangu kui kõige 
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kohasema abinõu rakendamisele, võttes 
arvesse selle tõhusust, praktilisust ning 
jälgitavust; ja
e) ülevaade sellest, millisel määral 
kaaluvad elektri- ja elektroonikaseadmete 
romudes sisalduva ainega kaasneva ohu 
üles selle ainega seonduvad eelised 
tarbijate ohutuse seisukohast.
Komisjon kasutab samu meetodeid, 
vajalike muudatustega, aine 
väljajätmiseks keelatud ainete loetelust IV 
lisas.
Enne IV lisa muutmist konsulteerib 
komisjon muu hulgas elektri- ja 
elektroonikaseadmetes kasutatavate 
ainete tootjate, elektri- ja 
elektroonikaseadmete tootjate, vastavate 
seadmete ringlussevõtjate, romude 
töötlemisega tegelevate ettevõtjate, 
keskkonnaorganisatsioonide ning 
tarbijaühingutega. Komisjon teeb oma 
kodulehel üldsusele kättesaadavaks kõik 
ettepanekud ja nende põhjendused ning 
annab kõigile huvitatud isikutele 
võimaluse märkusi esitada. Komisjon 
võtab saadud seisukohad arvesse ja 
edastab need ka artiklis 18 osutatud 
komiteele. 
Kõnealused meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi 
sätteid, võetakse vastu artikli 18 lõikes 2 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

Or. it

Selgitus

Muudatusettepanekuga annab seadusandja komisjonile selged poliitilised suunised IV lisa 
läbivaatamiseks mõeldud meetodite väljatöötamiseks. Meetodid peaksid põhinema riskil ja 
võtma arvesse teaduslikku tõendusmaterjali nii IV lisas sisalduvate ainete kui ka nende 
alternatiivide kohta. 
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Muudatusettepanek 200
Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui ainete, eelkõige III lisas loetletud 
ainete kasutamisega kaasneb selline 
vastuvõetamatu risk inimeste tervisele või 
keskkonnale, mida peab käsitlema 
ühenduse tasandil, kasutatakse IV lisas 
esitatud keelatud ainete loetelu 
läbivaatamisel meetodeid, mis põhinevad
määruse (EÜ) nr 1907/2006 artiklites 69–
72 sätestatud menetlustel. Kõnealused 
meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, 
võetakse vastu artikli 18 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

7. Kui ainega kaasneb elektri- ja 
elektroonikaseadmete romude 
ringlussevõtu, kogumise või kõrvaldamise 
käigus vastuvõetamatu risk inimeste 
tervisele või keskkonnale, võib komisjon 
Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) 
riskihindamise komitee ja 
sotsiaalmajandusliku analüüsi komitee 
arvamust asjakohaselt arvesse võttes 
vaadata IV lisa keelatud ainete loetelu üle 
meetodite põhjal, mis hõlmavad kõiki
järgnevaid kriteeriume.

1. Tõendusmaterjal selle kohta, et 
kasutuselolevad meetmed ei võimalda 
elektri- ja elektroonikaseadmete romudes 
sisalduvast ainest tulenevat ohtu kohaselt 
kontrolli all hoida.
2. Teave alternatiivide tootmise, 
kasutamise ja kõrvaldamisega 
seonduvatest ohtudest inimeste tervisele 
ning keskkonnale.
3. Aine ja väljapakutud alternatiivi(de) 
võrdlev hindamine.
4. Põhjendused meetmete vajalikkusele 
kogu liidu tasandil ja piirangu kui kõige 
kohasema abinõu rakendamisele, võttes 
arvesse selle tõhusust, praktilisust ning 
jälgitavust.
5. Ülevaade sellest, millisel määral 
kaaluvad elektri- ja elektroonikaseadmete 
romudes sisalduva ainega kaasneva ohu 
üles selle ainega seonduvad eelised 
tarbijate ohutuse seisukohast.
Komisjon kasutab samu meetodeid, 
vajalike muudatustega, aine 
väljajätmiseks keelatud ainete loetelust IV 
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lisas. Enne IV lisa muutmist konsulteerib 
komisjon muu hulgas elektri- ja 
elektroonikaseadmetes kasutatavate 
ainete tootjate, elektri- ja 
elektroonikaseadmete tootjate, 
ringlussevõtjate, töötlemisega tegelevate 
ettevõtjate, keskkonnaorganisatsioonide 
ning töövõtjate ja tarbijaühingutega. 
Komisjon teeb oma kodulehel üldsusele 
kättesaadavaks kõik ettepanekud ja nende 
põhjendused ning annab kõigile huvitatud 
isikutele võimaluse märkusi esitada. 
Komisjon võtab saadud seisukohad 
arvesse ja edastab need ka artiklis 18 
osutatud komiteele.
Kõnealused meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi 
sätteid, võetakse vastu artikli 18 lõikes 2 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga annab seadusandja komisjonile selged poliitilised suunised IV lisa 
läbivaatamiseks mõeldud meetodite väljatöötamiseks. Meetodid peaksid põhinema riskil ja 
võtma arvesse teaduslikku tõendusmaterjali nii IV lisale lisamiseks väljapakutud aine kui ka 
selle alternatiivide kohta.

Muudatusettepanek 201
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui ainete, eelkõige III lisas loetletud 
ainete kasutamisega kaasneb selline 
vastuvõetamatu risk inimeste tervisele või 
keskkonnale, mida peab käsitlema 
ühenduse tasandil, kasutatakse IV lisas 
esitatud keelatud ainete loetelu 
läbivaatamisel meetodeid, mis põhinevad
määruse (EÜ) nr 1907/2006 artiklites 69–

7. Kui ainete, eelkõige III lisas loetletud 
ainete kasutamisega kaasneb selline 
vastuvõetamatu risk inimeste tervisele või 
keskkonnale, mida peab käsitlema 
ühenduse tasandil, kasutatakse IV lisas 
esitatud keelatud ainete loetelu 
läbivaatamisel meetodeid, mis kehtestati
määruse (EÜ) nr 1907/2006 artiklites 69–
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72 sätestatud menetlustel. Kõnealused 
meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, 
võetakse vastu artikli 18 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

72.

Eelkõige peavad meetodid ainete 
hindamiseks selle direktiivi tähenduses 
põhinema teaduslikel alustel, esinduslikel 
ja usaldusväärsetel andmetel ning kõigil 
asjaomastel määruse (EÜ) nr 1907/2006 
alusel esitatud kemikaaliohutuse 
aruannetel või riskihindamistel. Meetodid 
peavad muu hulgas hõlmama 
alternatiivide mõju hindamist ja võtma 
arvesse:

a) sotsiaalmajanduslikke mõjusid,

b) alternatiivide kasutatavust ja 
usaldusväärsust,

c) ainete ja nende võimalike alternatiivide 
positiivset ning negatiivset mõju inimeste 
tervisele ja ohutusele seoses: 

– kõigi asjaomaste oleluse etappidega, sh 
elektroonikaromude taaskasutamise, 
ringlussevõtu ja töötlemisega seotud 
oleluse lõpu stsenaariumidega,

– kontrollimatu või hajusa levimisega 
keskkonda, ning

– töötajate ja keskkonna nende ainete 
mõju alla sattumisega.

Kõrgetasemelisele inimeste tervise ja 
keskkonna kaitsele kaasaaitamiseks 
peavad meetodid olema kooskõlas muude 
kemikaale käsitlevate õigusaktidega, 
eelkõige määrusega (EÜ) 1907/2006 
(REACH) ja vastavate õigusaktide 
rakendamisega seoses omandatud 
teadmistega.

Or. en
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Selgitus

Negatiivse mõju vältimiseks keskkonnale ja inimeste tervisele on tähtis tootmisest 
mahavõtmiste tagajärgede ennetav hindamine. REACHi määrus näeb ette meetodid ainete 
kasutamise piiramiseks, mis peaksid kehtima ka teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise 
direktiivi korral. Muudatusettepanek rõhutab konkreetseid aspekte, mida on tarvis hinnata 
enne teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivi IV lisa muutmise otsustamist. 
Samuti võtab see arvesse teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivi erilist 
väärtust elektri- ja elektroonikaseadmete romuetapile kõrgendatud tähelepanu pööramise 
seisukohast. Tuleb tagada, et alternatiividega ei kaasneks ettenägematuid negatiivseid 
mõjusid.

Muudatusettepanek 202
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui ainete, eelkõige III lisas loetletud 
ainete kasutamisega kaasneb selline 
vastuvõetamatu risk inimeste tervisele või 
keskkonnale, mida peab käsitlema 
ühenduse tasandil, kasutatakse IV lisas 
esitatud keelatud ainete loetelu 
läbivaatamisel meetodeid, mis põhinevad 
määruse (EÜ) nr 1907/2006 artiklites 69–
72 sätestatud menetlustel. Kõnealused 
meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, 
võetakse vastu artikli 18 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

7. Kui ainete, eelkõige III lisas loetletud 
ainete kasutamisega kaasneb selline 
vastuvõetamatu risk inimeste tervisele või 
keskkonnale, mida peab käsitlema 
ühenduse tasandil, kasutatakse IV lisas 
esitatud keelatud ainete loetelu 
läbivaatamisel meetodeid, mis põhinevad 
määruse (EÜ) nr 1907/2006 artiklites 69–
72 sätestatud menetlustel.
Ainete hindamine seoses piirangutega 
tulevikus ja eranditega antud direktiivi 
raames peab:

– põhinema teaduslikel alustel,
– arvestama alternatiivide mõjudega ja
– võtma arvesse:
a) sotsiaalmajanduslikke kaalutlusi,
b) alternatiivide kasutatavust ja 
usaldusväärsust.
Ainete piirangute ja erandite 
hindamismeetodid peavad eelkõige võtma 
arvesse ainete ning nende võimalike 
alternatiivide positiivset ja negatiivset 
mõju inimeste tervisele ning ohutust 
seoses:
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– kõigi asjaomaste oleluse etappidega, sh 
elektroonikaromude taaskasutamise, 
ringlussevõtu ja töötlemisega seotud 
oleluse lõpu stsenaariumidega,
– kontrollimatu või hajusa levimisega 
keskkonda, ning
– töötajate ja keskkonna nende ainete 
mõju alla sattumisega.
Vastavad meetodid peavad tagama 
maksimaalses võimalikus ulatuses 
ühtsuse muude kemikaale käsitlevate 
õigusaktidega, eelkõige määrusega (EÜ) 
nr 1907/2006 (REACH) ja taoliste 
õigusaktidega seoses omandatud 
teadmistega. Eelkõige tuleb viidata kõigile 
esitatud asjaomastele kemikaaliohutuse 
aruannetele või riskihindamistele.

Or. en

Selgitus

Hindamisprotsessi raames kohaldatavad kriteeriumid peavad olema nii täpsed ja üheselt 
mõistetavad kui võimalik tagamaks, et täiendavaid ainepiiranguid tulevikus asjakohaselt 
põhjendatakse.

Muudatusettepanek 203
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui ainete, eelkõige III lisas loetletud 
ainete kasutamisega kaasneb selline 
vastuvõetamatu risk inimeste tervisele või 
keskkonnale, mida peab käsitlema 
ühenduse tasandil, kasutatakse IV lisas 
esitatud keelatud ainete loetelu 
läbivaatamisel meetodeid, mis põhinevad 
määruse (EÜ) nr 1907/2006 artiklites 69–
72 sätestatud menetlustel. 

7. Kui ainete, eelkõige III lisas loetletud 
ainete kasutamisega kaasneb selline 
vastuvõetamatu risk inimeste tervisele või 
keskkonnale, mida peab käsitlema 
ühenduse tasandil, kasutatakse IV lisas 
esitatud keelatud ainete loetelu 
läbivaatamisel meetodeid, mis põhinevad 
määruse (EÜ) nr 1907/2006 artiklites 69–
72 sätestatud menetlustel.

Kõnealused meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi 
sätteid, võetakse vastu artikli 18 lõikes 2 

Ainete hindamine seoses piirangutega 
tulevikus ja eranditega antud direktiivi 
raames peab
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osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

– põhinema teaduslikel alustel,
– arvestama alternatiivide mõjudega,
– võtma arvesse:
a) sotsiaalmajanduslikke kaalutlusi,
b) alternatiivide kasutatavust ja 
usaldusväärsust.
Ainete piirangute ja erandite 
hindamismeetodid peavad eelkõige võtma 
arvesse ainete ning nende võimalike 
alternatiivide positiivset ja negatiivset 
mõju inimeste tervisele ning ohutust 
seoses:
– kõigi asjaomaste oleluse etappidega, sh 
elektroonikaromude taaskasutamise, 
ringlussevõtu ja töötlemisega seotud 
oleluse lõpu stsenaariumidega,
– kontrollimatu või hajusa levimisega 
keskkonda, ning
– töötajate ja keskkonna nende ainete 
mõju alla sattumisega.
Vastavad meetodid peavad tagama 
maksimaalses võimalikus ulatuses 
ühtsuse muude kemikaale käsitlevate 
õigusaktidega, eelkõige määrusega (EÜ) 
nr 1907/2006 (REACH) ja taoliste 
õigusaktidega seoses omandatud 
teadmistega. Eelkõige tuleb viidata kõigile 
esitatud asjaomastele kemikaaliohutuse 
aruannetele või riskihindamistele. 

Or. en

Selgitus

Ainete piirangud ja erandid tulevikus vastavalt direktiivile teatavate ohtlike ainete kasutamise 
piiramise kohta peavad põhinema teaduslikul hindamisel. Hindamisprotsessi raames 
kohaldatavad kriteeriumid peavad olema nii täpsed ja üheselt mõistetavad kui võimalik 
tagamaks, et täiendavaid ainepiiranguid tulevikus asjakohaselt põhjendatakse. Tulev tagada, 
et alternatiiviga ei kaasneks ettenägematuid negatiivseid mõjusid.
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Muudatusettepanek 204
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui ainete, eelkõige III lisas loetletud 
ainete kasutamisega kaasneb selline 
vastuvõetamatu risk inimeste tervisele või 
keskkonnale, mida peab käsitlema 
ühenduse tasandil, kasutatakse IV lisas 
esitatud keelatud ainete loetelu 
läbivaatamisel meetodeid, mis põhinevad
määruse (EÜ) nr 1907/2006 artiklites 69–
72 sätestatud menetlustel. Kõnealused 
meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, 
võetakse vastu artikli 18 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

7. Kui ainete, eelkõige III lisas loetletud 
ainete kasutamisega kaasneb selline 
vastuvõetamatu risk inimeste tervisele või 
keskkonnale, mida peab käsitlema 
ühenduse tasandil, vaadatakse IV lisas 
esitatud keelatud ainete loetelu läbi 
kooskõlas määruse (EÜ) nr 1907/2006 
artiklites 69–73 sätestatud menetlustega.

On ülimalt tähtis, et nende ainete 
hindamine põhineks esinduslikel ja 
usaldusväärsetel teaduslikel andmetel, 
mis käsitlevad nende teadaolevaid ning 
võimalikke positiivseid ja negatiivseid 
mõjusid. Meetodid peavad muu hulgas 
hõlmama alternatiivide mõju hindamist 
(kasutatavus ja teostatavus) ning võtma 
arvesse keskkonnaalaseid ja teaduslikke 
ning majanduslikke ja sotsiaalseid 
aspekte toote kogu olelustsükli vältel.
Kõrgetasemelisele inimeste tervise ja 
keskkonna kaitsele kaasaaitamiseks on 
vastav metoodika kooskõlas määrusega 
(EÜ) nr 1907/2006.
Kõnealused meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi 
sätteid, võetakse vastu artikli 18 lõikes 2 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

Or. fr

Selgitus

Kahjuliku mõju vältimiseks keskkonnale ja inimeste tervisele seoses teatud ainete keelamisega 
on tähtis vastava meetme tagajärgede ennetav hindamine. REACHi direktiiv kehtestab 
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menetluse teatud keemiliste ainete kasutamise piiramiseks, mis on asjakohane ja peab 
kehtima ka direktiivi suhtes teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta.

Muudatusettepanek 205
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui ainete, eelkõige III lisas loetletud 
ainete kasutamisega kaasneb selline
vastuvõetamatu risk inimeste tervisele või 
keskkonnale, mida peab käsitlema 
ühenduse tasandil, kasutatakse IV lisas 
esitatud keelatud ainete loetelu 
läbivaatamisel meetodeid, mis põhinevad 
määruse (EÜ) nr 1907/2006 artiklites 69–
72 sätestatud menetlustel. Kõnealused 
meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, 
võetakse vastu artikli 18 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt. 

7. Kui ainete, eelkõige III lisas loetletud 
ainete kasutamisega kaasneb risk inimeste 
tervisele või keskkonnale, mida peab 
käsitlema ühenduse tasandil, kasutatakse 
IV lisas esitatud keelatud ainete loetelu 
läbivaatamisel meetodeid, mis põhinevad 
määruse (EÜ) nr 1907/2006 artiklites 69–
72 sätestatud menetlustel. Kõnealused 
meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, 
võetakse vastu artikli 18 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt. 

Or. sv

Selgitus

Mõiste „vastuvõetamatu risk inimeste tervisele või keskkonnale” osutab pigem hindamise 
tulemusele kui vastava hindamise lähtekohale.

Muudatusettepanek 206
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 7 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks uutele soovitustele ainete lisamise 
kohta määruse (EÜ) nr 1907/2006 IV 
lisale pakub komisjon välja nende ainete
lisamise III lisale.
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Or. en

Selgitus

Prioriteetide läbivaatamine III lisa raames peaks olema selgelt seostatud konkreetsete 
kriteeriumidega, mis põhinevad võimalike kandidaatide loetlemisel ja aine määruse 
1907/2006 XIV lisasse kaasamise soovitamisel.

Muudatusettepanek 207
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Enne IV lisa muutmist 
konsulteeritakse huvitatud isikutega, 
eelkõige elektri- ja elektroonikaseadmete 
tootjate, sealhulgas VKEde, elektri- ja 
elektroonikaseadmetes kasutatavate 
ainete tootjate ning 
keskkonnaorganisatsioonide ja 
tarbijakaitseühingutega.
Antud eesmärgil asutatakse 
nõuandefoorum. Komisjon teeb oma 
kodulehel üldsusele kättesaadavaks kõik 
ettepanekud ja nende põhjendused ning 
annab kõigile huvitatud isikutele 
võimaluse nende kohta märkusi esitada. 
Komisjon avaldab kõik saadud märkused 
ja võtab neid oma menetlustes arvesse.

Or. en

Selgitus

Before substance restrictions are established, it is important to gather all information, data 
and comments available. A transparent preparatory process is also necessary due to Better 
Regulation principles. A Consultation Forum already exists under Directive 2009/125 EC on 
Eco Design, which covers the products that also fall in the RoHS scope, and can serve as a 
model for the consultation process under RoHS. The Commission states in recital 9 that Eco 
Design requirements can also be covered by the RoHS Directive. The Eco Design Directive 
foresees a stakeholder consultation mechanism, but RoHS does not yet do so.
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Muudatusettepanek 208
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Komisjon kehtestab üksikasjalikud 
reeglid, mis reguleerivad proovivõttu, 
elektroonikaseadmete ülevaatamist ja 
vastavuse tõendamist artikli 4 lõikes 2 
osutatud maksimaalse lubatud 
sisaldusega, pöörates erilist tähelepanu 
VKEde võimalustele.

Or. pl

Selgitus

Direktiivis teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta puuduvad viited ükskõik 
millistele reeglitele, mis muudab muudes liikmesriikides turujärelevalveasutuste kehtestatud 
nõuete järgimise tootjate jaoks ülimalt raskeks. Sellega kaasnevad suured kulud. Kui 
komisjon kehtestaks liikmesriikide jaoks reeglid selle kohta, kuidas tagada direktiivist 
kinnipidamine, aitaks see vältida põhjendamatuid kulutusi ja järelevalveasutuste vajadust 
katsetuste tulemusi vastastikku tunnustada.

Muudatusettepanek 209
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 b. Komisjon kehtestab standardi, mis 
määratleb näidisdeklaratsiooni elektri- ja 
elektroonikaseadmete materjalide, 
komponentide ning osade jaoks. Vastav 
deklaratsioon peab hõlmama andmeid 
normeeritud ainete sisalduse kohta 
elektri- ja elektroonikaseadmetes, 
deklaratsiooni väljastaja isikut, elektri- ja 
elektroonikaseadmete komponentide või 
osade suhtes kehtivaid erandeid ning 
muid komisjoni määratletud välju.
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Or. pl

Selgitus

Teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivile vastavuse katsetamisega seonduva 
tehnilise dokumentatsiooni koostamise ja sertifitseerimise maksumus on VKEde jaoks 
äärmiselt suur. Mingil juhul ei või lubada, et aruandlusnõuded oleksid VKEdele kriisiaegadel 
liiga raskeks koormaks. Seetõttu pakutakse välja asendusdokument, mis võimaldaks VKEdele 
vastavuseelduse direktiiviga. Liikmesriikide järelevalveasutuste jaoks on tähtis vastava 
dokumendi käsitlemine tehnilise dokumentatsioonina.

Muudatusettepanek 210
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võtab lisade kohandamisel 
teaduse ja tehnika arenguga vastu 
järgmised meetmed:

1. Komisjon võtab V, VI ja VIa lisa 
kohandamise võimaldamiseks teaduse ja
tehnika arenguga vastavalt artiklile 18 
delegeeritud õigusaktidega vastu 
meetmed, mis:

Or. en

(Seotud varasema „kontrolliga regulatiivmenetluse” asendamisega delegeeritud õigusaktide 
menetlusega vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 290.)

Selgitus

Komisjoni pädevuses peaks olema otsuste vastuvõtmine ainult erandeid käsitlevate lisade 
osas (V, VI ja VIa lisa).

Muudatusettepanek 211
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võtab lisade kohandamisel 
teaduse ja tehnika arenguga vastu 
järgmised meetmed:

1. Komisjon võtab lisade kohandamisel 
teaduse ja tehnika arenguga ning viitega 
artikli 4 lõikes 7 kehtestatud 
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kriteeriumidele, eelkõige elektri- ja 
elektroonikaseadmete romude 
keskkonnaohutule taaskasutamisele ja 
kõrvaldamisele, vastu järgmised meetmed:

Or. pl

Selgitus

Muudatusettepanek selgitab komisjoni kohustusi seoses lisade kohandamisega teaduse ja 
tehnika arenguga. Komisjon peab otsuseid vastu võtma kõiki asjaolusid teades ja kohase 
ettevaatlikkusega, eelkõige seoses erandite menetlusega, et vältida ükskõik milliseid konflikte 
REACHi määrusega ning jääda kindlaksmääratud ambitsioonikate keskkonnaeesmärkide 
juurde.

Muudatusettepanek 212
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) võetakse vastu kõik II lisa 
vajalikud muudatused;

välja jäetud

Or. pl

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärgiks on direktiivile ühtsema struktuuri loomine. See on täies 
ulatuses kaasatud artikli 5.1 väljapakutud uude versiooni.

Muudatusettepanek 213
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) määratakse kindlaks maksimaalse 
lubatava sisalduse tase iga IV lisas 
loetletud aine jaoks;



PE439.897v01-00 20/108 AM\809039ET.doc

ET

Or. en

Selgitus

Sarnaselt kehtivale direktiivile teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta on nõutav 
maksimaalse lubatava sisalduse kehtestamine iga uue piiratava aine jaoks.

Muudatusettepanek 214
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) elektri- ja elektroonikaseadmete 
materjalid ja komponendid lisatakse V ja 
VI lisasse, kui üks järgmistest tingimustest 
on täidetud:

b) elektri- ja elektroonikaseadmete A-tüüpi 
materjalid ning komponendid lisatakse V 
lisasse, kui üks järgmistest tingimustest on 
täidetud:

Or. pl

Selgitus

Muudatusettepaneku põhieesmärgiks on erandite eristamine nende tüübi alusel. A-tüüpi 
erandid hõlmavad juhtumeid, mille korral asendusaine on olemas, kuid selle kasutamine on 
võimatu tootmisega seonduvate tehniliste piirangute tõttu. B-tüüpi erandid hõlmavad 
teaduslikke probleeme ja samade füüsikalis-keemiliste omadustega ning samal otstarbel 
kasutatavate asendusainete puudumist. See muudatusettepanek võtab arvesse asjaolu, et 
direktiivi nõuete täitmise seisukohast on tootmistehnoloogiate muutmine lihtsam niisuguste 
muudatuste tegemisest, mis eeldavad uute materjalide väljatöötamist.

Muudatusettepanek 215
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b – teine taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– asendusainete kättesaadavus ja 
usaldusväärsus ei ole tagatud,

– asendusainete kättesaadavus ja 
usaldusväärsus ei ole tagatud; Komisjon 
suhtub ettevaatusega võimalusse, et 
asendusainete nappus on põhjustatud 
monopoolsest seisundist või 
intellektuaalse omandi piirangutest. 
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Niisuguseid olukordi käsitletakse 
eranditaotluste vastavates 
hindamisuuringutes. Esitada tuleks 
soovitused olukorra lahendamiseks 
asendusaine laiema leviku kontekstis.

Or. en

Selgitus

Intellektuaalse omandi õiguse piirangud ja monopoolsed seisundid asendusainete või uute 
tehniliste lahendustega seoses võivad mõjutada kasutatavuskaalutlusi erandimenetluse osana. 
Kui erand kohaldatakse ebapiisava kasutatavuse põhjal, mis on seotud vastavate 
intellektuaalse omandi õiguse piirangute või monopoolse seisundiga, peaks see vastavas 
hinnangus olema selgelt välja toodud. Esitada tuleks soovitused taolise olukorra muutmiseks, 
et luua stiimuleid uuenduste levitamiseks.

Muudatusettepanek 216
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b – kolmas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– asendamise negatiivne mõju 
keskkonnale, tervisele, tarbijaohutusele või 
sotsiaalmajanduslikule olukorrale on 
tõenäoliselt suurem kui sellest tulenev 
keskkonna-, tervise-, tarbijaohutusealane 
ja/või sotsiaalmajanduslik kasu;

– asendamise negatiivne mõju 
keskkonnale, tervisele, tarbijaohutusele või 
sotsiaalmajanduslikule olukorrale on 
tõenäoliselt suurem kui sellest tulenev 
keskkonna-, tervise- või tarbijaohutus.

Or. sv

Muudatusettepanek 217
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b – esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– nende kõrvaldamine või asendamine 
konstruktsioonimuutuste või materjalide ja 
komponentidega, mis ei nõua artikli 4 

– nende kõrvaldamine või asendamine 
konstruktsioonimuutuste või materjalide ja 
komponentidega, mis ei nõua artikli 4
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lõikes 1 osutatud materjalide või ainete 
kasutamist, on teaduslikult või tehniliselt 
võimatu;

lõikes 1 osutatud materjalide või ainete 
kasutamist, on tehniliselt keerukas või 
võimatu;

Or. pl

Selgitus

Muudatusettepaneku põhieesmärgiks on erandite eristamine nende tüübi alusel. A-tüüpi 
erandid hõlmavad juhtumeid, mille korral asendusaine on olemas, kuid selle kasutamine on 
võimatu tootmisega seonduvate tehniliste piirangute tõttu. B-tüüpi erandid hõlmavad 
teaduslikke probleeme ja samade füüsikalis-keemiliste omadustega ning samal otstarbel 
kasutatavate asendusainete puudumist. See muudatusettepanek võtab arvesse asjaolu, et 
direktiivi nõuete täitmise seisukohast on tootmistehnoloogiate muutmine lihtsam niisuguste 
muudatuste tegemisest, mis eeldavad uute materjalide väljatöötamist.

Muudatusettepanek 218
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b b) Elektri- ja elektroonikaseadmete B-
tüüpi materjalid ning komponendid 
lisatakse V lisasse, kui üks järgmistest 
tingimustest on täidetud: 
– nende kõrvaldamine või asendamine 
konstruktsioonimuutuste või materjalide 
ja komponentidega, mis ei nõua artikli 4 
lõikes 1 osutatud materjalide või ainete 
kasutamist, on nende elementide või 
ainete füüsikalis-keemiliste omaduste 
tõttu teaduslikult keerukas või võimatu;
– asendusainete kättesaadavus ja 
usaldusväärsus ei ole tagatud.

Or. pl

Selgitus

Artikli 5 lõike 1 punkti b b muudatusettepanek on seotud V lisa ümberkorraldamisega. 
Muudatusettepaneku põhieesmärgiks on määrata kindlaks, et mõningad juba kohaldatud 
eranditest seonduvad tehnoloogiliste muudatuste asemel asjaomaste elementide füüsikaliste 
omadustega. Niisugustel juhtudel on asendusainete kasutamise eelduseks laialdased 
baasuuringud uute materjalide väljatöötamiseks ja nende järgnevaks tootmisse 
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juurutamiseks. (Seda muudatusettepanekut tuleks käsitleda seoses artikli 5 lõike 1 punkti bb, 
artikli 5 lõike 1, artikli 5 lõike 1 punkti c c, artikli 5 lõike 2 ja artikli 5 lõike 2 a ning V ja VI 
lisa muudatusettepanekutega.)

Muudatusettepanek 219
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) elektri- ja elektroonikaseadmete 
materjalid ja osad jäetakse V ja VI lisast
välja, kui punktis b sätestatud tingimusi 
enam ei täideta.

c) elektri- ja elektroonikaseadmete A-tüüpi 
materjalid ja osad jäetakse V lisast ühe 
aasta pikkuse ajavahemiku järel välja, kui 
punktis b sätestatud tingimusi enam ei 
täideta.

Or. pl

Selgitus

Muudatusettepanek on mõeldud tagamaks, et V lisast saab välja jätta üksnes A-tüüpi 
erandeid. B-tüüpi erandite väljajätmisele peab eelnema nende teisendamine A-tüüpi 
eranditeks. Ühe aasta pikkune viiteaeg erandi lisast väljajätmise otsuse ja selle jõustamise 
vahel kõigis liikmesriikides on vajalik tootevoogude alalhoidmiseks, rahalise ja varalise kahju 
vältimiseks ning tarbetute jäätmete tekke ärahoidmiseks. (Seda muudatusettepanekut tuleks 
käsitleda seoses artikli 5 lõike 1 punkti bb, artikli 5 lõike 1, artikli 5 lõike 1 punkti cc, artikli 5 
lõike 2 ja artikli 5 lõike 2a ning V ja VI lisa muudatusettepanekutega.)

Muudatusettepanek 220
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused meetmed käesoleva direktiivi 
vähemoluliste sätete muutmiseks võetakse 
vastu artikli 18 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, 
vaadatakse läbi meetodite abil, mis 
põhinevad määruse (EÜ) nr 1907/2006 
artiklites 69–72 sätestatud menetlusel. 
Kõnealused meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi 
sätteid, võetakse vastu artikli 18 lõikes 2 
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osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

Or. de

Selgitus

Artikli 4 lõige 7 osutab juba praegu REACHi instrumentidele ainete kasutamise piiramiseks. 
Samas võimaldavad need REACHi määruse artikli 69 kohaselt ka olemasolevate piirangute 
läbivaatamist. Eeltoodust lähtuvalt tuleks REACHi instrumendid täielikult üle võtta, 
sealhulgas artikli 5 lõike 1 punkti c sättega seoses. Sellest sättest tulenevalt peaks erandite 
läbivaatamise järel võimalik olema ka nende väljajätmine.

Muudatusettepanek 221
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt c a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) B-tüüpi erandite teisendamine A-
tüüpi erandiks juhul, kui artikli 5 lõike 1 
punktis b b sätestatud tingimusi enam ei 
täideta.

Or. pl

Selgitus

Muudatusettepanek hõlmab juhtumeid, mille korral kantakse erandid üle baasuuringute 
valdkonnast üldise rakendamise valdkonda. Kui välja töötatakse lahendus, mille korral 
normeeritud aine või elemendi kasutamine pole enam nõutav, siis artikli 5 lõike 1 punktis bb 
sätestatud tingimusi enam ei täideta. Komisjoni ettepanekul teisendatakse vastav erand 
tehnoloogilise levikuga seonduvaks A-tüüpi erandiks. (Seda muudatusettepanekut tuleks 
käsitleda seoses artikli 5 lõike 1 punkti b b, artikli 5 lõike 1, artikli 5 lõike 1 punkti c c, artikli 
5 lõike 2 ja artikli 5 lõike 2a ning V ja VI lisa muudatusettepanekutega.)
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Muudatusettepanek 222
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi 
sätteid, võetakse vastu artikli 18 lõikes 2 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

Kõnealused meetmed võetakse vastu
individuaalselt.

Or. en

(Seotud varasema „kontrolliga regulatiivmenetluse” asendamisega delegeeritud õigusaktide 
menetlusega vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 290.)

Selgitus

Komisjon seob praegu mitmed erandite kohta tehtud ettepanekud ühte paketti. Sel moel 
muutuvad erandeid (mis on sisuliselt üksteisest täiesti sõltumatud) käsitlevad otsused 
üksteisega seotuks. Ühe erandi vaidlustamiseks peaks nõukogu või parlament vaidlustama 
kõik väljapakutud erandid. Kuna see ei pruugi olla proportsionaalne, võib see de facto
ohustada seadusandja kontrolliõigust. Otsuseid erandite ja nende väljajätmise kohta tuleks 
vastu võtta individuaalselt nende iseseisva väärtuse põhjal.

Muudatusettepanek 223
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punkti b kohaselt vastuvõetud
meetmed kehtivad kuni neli aastat ja neid 
võib uuendada. Komisjon teeb ettenähtud 
ajal otsuse kõikide uuendustaotluste 
kohta, mis esitatakse hiljemalt 18 kuud 
enne erandi kehtivusaja lõppu.

2. Lõike 1 punkti b kohaselt vastu võetud
B-tüüpi meetmed vaadatakse läbi kord 
nelja aasta jooksul. Niisuguste 
läbivaatuste käigus määrab komisjon 
teadusliku ja tehnilise tõendusmaterjali 
põhjal kindlaks selle, kas punktis b 
sätestatud tingimusi enam ei täideta. Kui 
tingimusi täidetakse endiselt, uuendab 
komisjon erandit järgmise läbivaatuse 
toimumisajani. Uute erandite taotlusi 
esitavad äriühingud või nende esindajad 
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kooskõlas artikliga 5a.

Or. pl

Selgitus

W tej poprawce znajdują się ścisłe wymagania dla Komisji odnośnie do postępowania z 
wyjątkami typu „A” włączonymi do załącznika V, dla których obowiązuje 4-letni okres 
pomiędzy przeglądami. Komisja tylko przeprowadzając przegląd wyjątku może przyjąć 
techniczne i naukowe dowody i stwierdzić, że wyjątek należy wykasować lub wznowić. 
Komisja jest również zobowiązana do przeglądu technicznego i naukowego wszystkich 
wyjątków typu „A” z załącznika V. (poprawka powinna być brana pod uwagę łącznie z 
poprawką (art. 5.1bb; art. 5.1, art. 5.1cc art. 5.2; art. 5.2a oraz załącznikiem V i VI)

Muudatusettepanek 224
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punkti b kohaselt vastuvõetud 
meetmed kehtivad kuni neli aastat ja neid 
võib uuendada. Komisjon teeb ettenähtud 
ajal otsuse kõikide uuendustaotluste
kohta, mis esitatakse hiljemalt 18 kuud 
enne erandi kehtivusaja lõppu.

2. Lõike 1 punkti b kohaselt vastu võetud
meetmed määratlevad läbivaatuse 
kuupäeva ükskõik milliste materjalide 
ning elektri- ja elektroonikaseadmete 
rakenduste kaasamiseks V ning VI lisasse 
iga juhtumi korral eraldi. Erandi 
kehtivusaja määratlemise protsess peab 
pöörama erilist tähelepanu kohastele 
ajavahemikele, mis on nõutavad 
alternatiive sisaldavate elektri- ja 
elektroonikaseadmete turuleviimiseks, 
ning seadmete tehnilisele talitlusvõimele 
ja töökindlusele. 
Erandi kohaldamise või uuendamise 
taotlus tuleb komisjonile esitada hiljemalt
30 kuud enne erandi kehtivusaja lõppu.
Komisjon teeb otsuse kõikide erandi 
kohaldamise või selle uuendamise 
taotluste kohta taotluse esitamisele 
järgneva 9 kuu jooksul. 
Kui komisjon otsustab erandi 
uuendamata jätta, peab ta avaldama 
põhjenduse ja saadud märkused.
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Or. en

Selgitus

Komisjoni väljapakutud kõigile sobiv ühtne lähenemine, mille kohaselt kõigile eranditele, mis 
tulenevad direktiivist teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta, kehtestatakse 
maksimaalne 4 aasta pikkune kehtivusaeg, ei toimi. Võttes arvesse elektri- ja 
elektroonikaseadmete uuenduslike investeeringute tsükleid, mis põhinevad pikaajalistel 
tootearenduskavadel, on väljapakutud ajavahemike suurusjärgud ebarealistlikud. Realistlik ja 
õigustatud ajakava tuleks kindlaks määrata iga juhtumi korral eraldi.

Muudatusettepanek 225
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punkti b kohaselt vastuvõetud 
meetmed kehtivad kuni neli aastat ja neid 
võib uuendada. Komisjon teeb ettenähtud 
ajal otsuse kõikide uuendustaotluste kohta, 
mis esitatakse hiljemalt 18 kuud enne 
erandi kehtivusaja lõppu.

2. Lõike 1 punkti b kohaselt vastu võetud
meetmeid võidakse uuendada iga juhtumi 
korral eraldi ja need kehtivad seni, kuni 
komisjon otsustab kas erandit uuendada 
või selle välja jätta ajalise piiranguga 
läbivaatamise kontekstis, tingimusel, et 
uuendustaotlus esitatakse hiljemalt 18 
kuud enne erandi kehtivusaja lõppu. 
Komisjon teeb hiljemalt kuus kuud enne 
erandi kehtivusaja lõppemist otsuse 
kõikide uuendustaotluste kohta, mis 
esitatakse määratletud ajavahemike 
piirides. 

Komisjon teeb 12 kuu jooksul alates 
taotluse saamisest erandi kohaldamiseks 
niisugustele toodetele, mis hetkel 
koosseisu ei kuulu, otsuse erandi 
kohaldamise või sellest keeldumise kohta.
a) Otsuse vastuvõtmisel elektri- ja 
elektroonikaseadmete materjalide ning 
komponentide lisamise kohta V ja VI 
lisasse peab see määratlema:
– konkreetsed elektri- ja 
elektroonikaseadmete materjalid ning 
komponendid, mis lisatakse V ja VI 
lisasse;
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– vajaduse korral, V ja VI lisa 
numeratsiooni muudatus(ed); 
– üleminekukorraldused: 
– kuupäev või kuupäevad, mil erand(id) 
kas uuendatakse või välja jäetakse 
(edaspidi läbivaatuskuupäev(ad)). 
Komisjon kinnitab iga eranditaotluse 
kättesaamist ja omistab taotlusele numbri, 
mida kasutatakse kõikvõimaliku taotlust 
käsitleva korrespondentsiga seoses, kuni 
läbivaatuse lõpuleviimiseni. Taotlused 
elektri- ja elektroonikaseadmete 
materjalide ning komponentide lisamiseks 
V ja VI lisasse peavad sisaldama teavet, 
mis on määratletud vastavalt artiklile 6, 
artikli 18 lõikes 2 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.
b) Otsuse vastuvõtmisel elektri- ja 
elektroonikaseadmete materjalide ning 
komponentide väljajätmise kohta V ja VI 
lisast peab see iga erandi korral 
määratlema: 
– V ja VI lisast väljajäetavad elektri- ja 
elektroonikaseadmete materjalid ning 
komponendid ja/või, kui meetmed 
piiravad kehtiva(te) erandi(te) ulatust, 
nõutavad muudatused elektri- ja 
elektroonikaseadmete materjalide ning 
komponentide osas V ja VI lisas;
– vajaduse korral, V ja VI lisa 
numeratsiooni muudatused;
– üleminekukorraldused:
– kuupäev(ad), mil elektri- ja 
elektroonikaseadmete materjalid ning 
komponendid V ja VI lisast välja jäetakse.

Or. en

Selgitus

Kõigi erandite piiramine sama 4 aasta pikkuse ajavahemikuga ei ole otstarbekohane. Iga 
juhtumi käsitlemine eraldi on mõistlikum, kuid eeldab läbipaistvat menetlust, mis tagab 
õiguskindluse ja ennustatavuse. Suurema õiguskindluse tagamiseks tuleks komisjonile 
kehtestada uute erandite läbivaatamise tähtaeg.
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Muudatusettepanek 226
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punkti b kohaselt vastuvõetud 
meetmed kehtivad kuni neli aastat ja neid 
võib uuendada. Komisjon teeb ettenähtud 
ajal otsuse kõikide uuendustaotluste
kohta, mis esitatakse hiljemalt 18 kuud 
enne erandi kehtivusaja lõppu.

2. Lõike 1 punkti b kohaselt vastu võetud 
meetmed määratlevad läbivaatuse 
kuupäeva ükskõik milliste materjalide 
ning elektri- ja elektroonikaseadmete 
rakenduste kaasamiseks V ning VI lisasse 
iga juhtumi korral eraldi. 
Erandi kehtivusaja määratlemise protsess 
peab pöörama erilist tähelepanu kohastele 
ajavahemikele, mis on nõutavad 
alternatiive sisaldavate elektri- ja 
elektroonikaseadmete turuleviimiseks, 
ning seadmete tehnilisele talitlusvõimele 
ja töökindlusele. 
Erandi kohaldamise või uuendamise 
taotlus tuleb komisjonile esitada hiljemalt 
30 kuud enne erandi kehtivusaja lõppu.
Komisjon teeb otsuse kõikide erandi 
kohaldamise või selle uuendamise 
taotluste kohta taotluse esitamisele 
järgneva 9 kuu jooksul.
Kui komisjon otsustab erandi 
uuendamata jätta, peab ta avaldama 
põhjenduse ja saadud märkused.

Or. en

Selgitus

Eesmärgiks peab olema uuenduste edendamine ja keskkonna seisukohast vastuvõetavamate 
toodete valmistamine. Toodete tootetsüklid on väga erinevad – mõnel on need lühikesed, 
teistel märksa pikemad. Sellest tulenevalt peab erandi kohaldamise ajavahemik olema 
paindlik. Niisugusel juhul saab erandeid kohaldada realistlikkuse ja võimalikkuse alusel –
ning piiramata erandeid nelja aastaga.
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Muudatusettepanek 227
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punkti b kohaselt vastuvõetud
meetmed kehtivad kuni neli aastat ja neid 
võib uuendada. Komisjon teeb ettenähtud 
ajal otsuse kõikide uuendustaotluste kohta, 
mis esitatakse hiljemalt 18 kuud enne
erandi kehtivusaja lõppu.

2. Lõike 1 punkti b kohaselt vastu võetud
meetmed määratlevad tähtpäeva ükskõik 
milliste materjalide ning elektri- ja 
elektroonikaseadmete rakenduste 
kaasamiseks V ning VI lisasse iga 
juhtumi korral eraldi.

Tähtpäeva määratlemise protsess peab 
pöörama erilist tähelepanu kohastele 
ajavahemikele, mis on nõutavad 
alternatiive sisaldavate elektri- ja 
elektroonikaseadmete turuleviimiseks, 
ning seadmete tehnilisele talitlusvõimele 
ja töökindlusele. 
Uuendustaotlused esitatakse hiljemalt 18 
kuud enne erandi kehtivusaja lõppemist ja
komisjon teeb otsuse kõikide 
uuendustaotluste kohta, mis esitatakse 
hiljemalt 6 kuud enne kehtiva erandi 
aegumiskuupäeva. Kui erandit ei 
uuendata, peab selle tühistamisele 
eelnema vähemalt 18 kuu pikkune 
ajavahemik, et anda ettevõtjale aega 
kohanemiseks.

Or. en

Selgitus

Komisjoni väljapakutud kõigile sobiv ühtne lähenemine, mille kohaselt kõigile eranditele, mis 
tulenevad direktiivist teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta, kehtestatakse 
maksimaalne 4 aasta pikkune kehtivusaeg, ei toimi. Tähtis on ka määrata komisjonile selge 
tähtaeg otsuse tegemiseks erandi võimaliku uuendamise kohta. Kui erandit ei kohaldata, 
võimaldab väljapakutud 18 kuu pikkune ajavahemik tootjal olukorraga kohaneda.
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Muudatusettepanek 228
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punkti b kohaselt vastuvõetud
meetmed kehtivad kuni neli aastat ja neid
võib uuendada. Komisjon teeb ettenähtud 
ajal otsuse kõikide uuendustaotluste kohta, 
mis esitatakse hiljemalt 18 kuud enne 
erandi kehtivusaja lõppu.

2. Lõike 1 punkti b kohaselt vastu võetud
meetmete kehtivusaeg on kuni neli aastat, 
otsustatuna iga juhtumi puhul eraldi, I 
lisa kategooriate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 ja 11 
korral, ning maksimaalne kehtivusaeg 
kuni 8 aastat, otsustatuna iga juhtumi 
puhul eraldi, I lisa kategooriate 8 ja 9 
korral. Erandeid võib uuendada. Komisjon 
teeb hiljemalt kuus kuud enne erandi 
kehtivusaja lõppemist otsuse kõikide 
uuendustaotluste kohta, mis esitatakse 
hiljemalt 18 kuud enne erandi kehtivusaja 
lõppu. Kui komisjon on seisukohal, et 
kohustusliku sertifitseerimise või 
asendusainete piisava kättesaadavuse 
tagamiseks on tarvis rohkem aega kui 
erandi kehtivusaja lõpuni jääv aeg, annab 
see pärast erandi kehtivusaja lõppemist 
ajapikendust. Ajapikenduse kestus 
otsustatakse iga juhtumi korral eraldi ja 
see ei tohi ületada 18 kuud alates erandi 
kehtivusaja lõppemisest.
Kõnealused meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi 
sätteid, võetakse vastu vastavalt ELi 
toimimise lepingu artiklile 290.

Or. en

Muudatusettepanek 229
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punkti b kohaselt vastuvõetud 2. Lõike 1 punkti b kohaselt vastu võetud



PE439.897v01-00 32/108 AM\809039ET.doc

ET

meetmed kehtivad kuni neli aastat ja neid 
võib uuendada. Komisjon teeb ettenähtud 
ajal otsuse kõikide uuendustaotluste kohta,
mis esitatakse hiljemalt 18 kuud enne 
erandi kehtivusaja lõppu.

meetmed määratlevad tähtpäeva ükskõik 
milliste materjalide ning elektri- ja 
elektroonikaseadmete rakenduste 
kaasamiseks V ning VI lisasse iga 
juhtumi korral eraldi. Tähtpäeva 
määratlemise protsess peab pöörama 
erilist tähelepanu kohastele 
ajavahemikele, mis on nõutavad 
alternatiive sisaldavate elektri- ja 
elektroonikaseadmete turuleviimiseks, 
ning seadmete tehnilisele talitlusvõimele 
ja töökindlusele. Komisjon teeb otsuse 
kõikide erandi uuendustaotluste kohta 
uuendustaotluse esitamisele järgneva 9 
kuu jooksul. Erandi uuendustaotlus tuleb
esitada hiljemalt 27 kuud enne erandi 
kehtivusaja lõppu.

Or. en

Selgitus

Komisjoni väljapakutud kõigile sobiv ühtne lähenemine ei toimi. Võttes arvesse elektri- ja 
elektroonikaseadmete uuendusi ja investeeringutsükleid, mis põhinevad pikaajalistel 
tootearenduskavadel, on väljapakutud ajavahemike suurusjärgud ebarealistlikud. Realistliku 
ajakava kindlaksmääramine on nõutav iga juhtumi korral eraldi.

Muudatusettepanek 230
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punkti b kohaselt vastuvõetud
meetmed kehtivad kuni neli aastat ja neid 
võib uuendada. Komisjon teeb ettenähtud 
ajal otsuse kõikide uuendustaotluste 
kohta, mis esitatakse hiljemalt 18 kuud 
enne erandi kehtivusaja lõppu.

2. Lõike 1 punkti b kohaselt vastu võetud
meetmed kehtivad kuni neli aastat. 
Avalduses kirjeldatud asjaolude põhjal on 
erandkorras lubatud pikema 
kehtivusajaga erandi kohaldamine, iga 
juhtumi korral eraldi.
Komisjon teeb otsuse erandi kohaldamise 
või erandi uuendamise taotluse kohta 
taotluse esitamisele järgneva 9 kuu 
jooksul. Erandi uuendustaotlus tuleb
esitada hiljemalt 18 kuud enne erandi 
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kehtivusaja lõppu.
Kui komisjon uuendustaotluse tagasi 
lükkab, annab ta seadmete 
turuleviimiseks ajapikendust, välja 
arvatud juhtudel, kui turuleviimise 
jätkamisega kaasneks vastuvõetamatu oht 
inimeste tervisele või keskkonnale. 
Ajapikendus turuleviimiseks on kuni 6 
kuud ja täiendavalt kuni 18 kuud 
asjaomaste seadmete kasutuselevõtmiseks.

Or. en

Selgitus

Mitme tööstussektori erivajadused peaksid tekstis kajastuma paremini kui väljendatud raporti 
projekti muudatusettepanekus 42. Näiteks on paljude meditsiiniseadmete (nt diagnostiliste 
visualisaatorite või kirurgiliste robotite) arendustsüklid pikad (5–8 aastat). Seetõttu ei oleks 
projektis väljapakutud 18-kuuline ajapikendus kriitilise tähtsusega 
meditsiiniseadmerakenduste korral küllaldane. Lisaks eksisteerib vajadus võimaluse järele 
ajakava pikendamiseks iga juhtumi korral eraldi, sobivate põhjenduste olemasolul.

Muudatusettepanek 231
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punkti b kohaselt vastuvõetud
meetmed kehtivad kuni neli aastat ja neid 
võib uuendada. Komisjon teeb ettenähtud 
ajal otsuse kõikide uuendustaotluste 
kohta, mis esitatakse hiljemalt 18 kuud 
enne erandi kehtivusaja lõppu.

2. Lõike 1 punkti b kohaselt vastu võetud
meetmed kehtivad kuni neli aastat, nende 
vastuvõtmine otsustakse iga juhtumi 
korral eraldi ja neid võib uuendada.

Or. en

(Muudatusettepaneku 42 osaline asendamine raportööri poolt. Seotud uue artikli 5 punkti 2c 
kohta esitatud muudatusettepanekuga.)

Selgitus

Tuleks selgitada, et otsuste vastuvõtmine erandite kohta peab toimuma iga juhtumi korral 
eraldi. Tehakse ettepanek komisjoni vastuvõtmise korra selgitamiseks koos selgete 
tähtaegadega selle artikli eraldi lõikes.
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Muudatusettepanek 232
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punkti b kohaselt vastuvõetud
meetmed kehtivad kuni neli aastat.
Komisjon teeb ettenähtud ajal otsuse 
kõikide uuendustaotluste kohta, mis 
esitatakse hiljemalt 18 kuud enne erandi 
kehtivusaja lõppu.

2. Lõike 1 punkti b kohaselt vastu võetud
meetmete kehtivusaeg on kuni neli aastat, 
otsustatuna iga juhtumi puhul eraldi, I 
lisa kategooriate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 ja 11 
korral, ning maksimaalne kehtivusaeg 
kuni 8 aastat, otsustatuna iga juhtumi 
puhul eraldi, I lisa kategooria 8 ja 
kategooria 9 tööstusseadmete korral. 
Erandeid võib uuendada. Erandi 
kehtivusaja määramisel võtab komisjon 
arvesse sotsiaalmajanduslikke mõjusid.
Komisjon teeb hiljemalt kuus kuud enne 
erandi kehtivusaja lõppemist otsuse 
kõikide uuendustaotluste kohta, mis 
esitatakse hiljemalt 18 kuud enne erandi 
kehtivusaja lõppu. Kui komisjon on 
seisukohal, et kohustusliku 
sertifitseerimise või asendusainete piisava 
kättesaadavuse tagamiseks on tarvis 
rohkem aega kui erandi kehtivusaja 
lõpuni jääv aeg, annab see pärast erandi 
kehtivusaja lõppemist ajapikendust.
Ajapikenduse kestus otsustatakse iga 
juhtumi korral eraldi ja see ei tohi ületada 
18 kuud alates erandi kehtivusaja 
lõppemisest. Konkreetsed erandid V, VI ja 
VIa lisas peaksid selgelt ära näitama 
peamised kuupäevad ning tähtajad, s.t 
erandi aegumiskuupäeva, 
uuendustaotluse tähtaja ja 
üleminekuperioodi aegumiskuupäeva 
juhul, kui erandit ei kohaldata. Kui 
uuendustaotlus on esitatud enne tähtaega, 
kuid otsust pole ülalkirjeldatud ajalistes 
piirides vastu võetud, jäävad erandid 
läbivaatamiskuupäeva järel kehtima kuni 
otsuse vastuvõtmiseni uuendustaotluse 
osas.
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Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, 
võetakse vastu vastavalt lepingu artiklile 
290.

Or. en

Selgitus

Tähtaegade ja muude erandite menetlusega seotud kuupäevade selge määratlemine on vajalik 
taotlejate jaoks õigus- ning planeerimiskindluse suurendamiseks. Kõik uued ja uuendatud 
erandid peaksid jääma kehtima pärast kindlaksmääratud ülevaatuskuupäeva, kuni otsuse 
tegemiseni uuenduse kohta tingimusel, et taotlus esitati komisjonile hiljemalt taotluste 
esitamise tähtpäeval. Meditsiiniseadmetele (kategooria 8) ja tööstuses kasutatavatele seire-
ning kontrolliseadmetele (kategooria 9 all) tuleks kohaldada maksimaalselt 8-aastase 
kehtivusajaga erandid.

Muudatusettepanek 233
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punkti b kohaselt vastuvõetud
meetmed kehtivad kuni neli aastat ja neid 
võib uuendada. Komisjon teeb ettenähtud 
ajal otsuse kõikide uuendustaotluste kohta, 
mis esitatakse hiljemalt 18 kuud enne 
erandi kehtivusaja lõppu.

2. Lõike 1 punkti b kohaselt vastu võetud
meetmed kehtivad kuni neli aastat ja neid 
võib uuendada. Lõike 1 punkti b kohaselt 
vastuvõetud meetmete kehtivusaeg on 
kaheksa aastat kategoorias 9 
„Tööstuslikud seire- ja kontrollseadmed” 
kasutatavatele rakendustele ning neid 
meetmeid võib uuendada. Komisjon teeb 
ettenähtud ajal otsuse kõikide 
uuendustaotluste kohta, mis esitatakse 
hiljemalt 18 kuud enne erandi kehtivusaja 
lõppu.

Or. en

Selgitus

Tööstuslike seire- ja kontrollseadmete väljajätmised peaksid sektori kõrgete 
töökindlusstandarditega seotud pika ümberkvalifitseerumisaja tõttu kehtima kaheksa aastat. 
Kriitiliste rakenduste, näiteks vähiravis röntgenkiirguse eest kaitsvate ekraanide töökindlaid 
alternatiive praegu ei ole ega tule ka järgnevate aastakümnete jooksul. Toodete ehitust 
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muudetakse iga 7 kuni 10 aasta järel. Seetõttu tuleks kategooria 9 tööstuslikele väljajätmistele 
võimaldada kaheksa-aastane kehtivusaeg.

Muudatusettepanek 234
Bogusław Sonik

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lõike 1 punkri b b kohaselt 
vastuvõetud B-tüüpi meetmed vaadatakse 
üle iga 10 aasta järel ning neid saab 
uuendada. Komisjon otsustab esitatud 
taotluste alusel, millel on lisatud oma 
teaduslikud ja tehnilised tõendid, kas 
lõike 1 punktis b b sätestatud tingimused 
on täidetud. Kui komisjon otsustab, et 
lõike 1 punktis b b sätestatud tingimused 
pole enam täidetud, uuendab komisjon 
erandit ja määrab järgmise läbivaatuse 
kuupäeva, mis ei saa olla varem kui viis 
aastat pärast viimast läbivaatust. 
Ettevõtted või nende esindajad esitavad 
erandi- või erandi pikendustaotluse 
vastavalt lõikele 5 a.

Or. pl

Selgitus

Poprawka zawiera ścisłe wytyczne dla Komisji odnośnie postępowania z wyjątkami typu „B” 
włączonymi do załącznika V, dla których obowiązuje 10-letni okres przeglądu. Komisja 
rozpatrzy wnioski o przedłużenie okresu przeglądu danego rozwiązania tylko, jeżeli 
przedsiębiorcy wypełnią wniosek i prześlą go do komisji zgodnie z art. 5a. Odciąży to Komisję 
z potrzeby przeglądu wszystkich wyjątków raz na cztery lata. Komisja powinna we wnioskach 
otrzymać od przedsiębiorców wystarczające dowody, aby bez obszernej weryfikacji 
wspomagana przez komitet podąć decyzję.(poprawka powinna być brana pod uwagę łącznie z 
poprawką (art. 5.1bb; art. 5.1, art. 5.1cc art. 5.2; art. 5.2a.



AM\809039ET.doc 37/108 PE439.897v01-00

ET

Muudatusettepanek 235
Chris Davies

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Juhul kui erandit ei tehta ega 
uuendata, kehtib vähemalt 12 kuu 
pikkune üleminekuaeg, mis annab 
ettevõtjatele aega kohanduda. Kui 
komisjon leiab, et vaja on üle 12 kuu 
pikkust üleminekuaega, saab 
üleminekuaega juhtumipõhiselt 
pikendada.

Or. en

Selgitus

Selles muudatusettepanekus nähakse erandi pikendamatajätmisel või erandi tegematajätmisel 
toote kohandamiseks ette 12 kuu pikkune standardne üleminekuperiood.

Muudatusettepanek 236
Jill Evans

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Artikli 4 lõike 1 suhtes erandi 
tegemise või uuendamise taotlused 
esitatakse komisjonile vastavalt VI b 
lisale. Erandi uuendamise taotlus 
uuendab algset taotlust kajastamaks kõige 
hiljutisemat olukorda.

Or. en

(Seotud uue VI b lisa kehtestamise ning artikli 6 lõike 1 esimese taande kustutamise 
muudatusettepanekutega.)

Selgitus

Selle muudatusettepaneku ajendiks on nõukogus käimasolev arutelu. Erandi või selle 
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uuendamise taotlejatele tuleks kehtestada selged nõuded. Uuendamise taotlust tuleb 
uuendada, et see kajastaks kõige hiljutisemat olukorda.

Muudatusettepanek 237
Jill Evans

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Komisjon: 
a) kinnitab taotluse kättesaamist 
kirjalikult 15 päeva jooksul alates taotluse 
kättesaamisest, kinnitusel peab olema 
näidatud taotluse saamise kuupäev;
b) teavitab liikmesriike viivitamata 
taotlusest ja teeb neile kättesaadavaks 
taotluse ning taotleja esitatud mis tahes 
lisateabe;

c) teeb taotluse kokkuvõtte üldsusele 
kättesaadavaks.

Or. en

Selgitus

Komisjoni esmaseid kohustusi taotluse kättesaamisel tuleb selgitada.

Muudatusettepanek 238
Jill Evans

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. Taotlused tuleb esitada sõltuvalt 
olukorrast hiljemalt 18 kuud enne keelu 
rakendumist või erandi kehtivusaja lõppu. 
Komisjon teeb otsuse sõltuvalt olukorrast 
hiljemalt 6 kuud enne keelu rakendumist 



AM\809039ET.doc 39/108 PE439.897v01-00

ET

või erandi kehtivusaja lõppu.
Erandi või uuendatud erandi kehtivusaja 
määramisel võtab komisjon arvesse 
sotsiaalmajanduslikke mõjusid. Kui 
komisjon on seisukohal, et asendusainete 
piisava kättesaadavuse tagamiseks on vaja 
rohkem aega kui sõltuvalt olukorrast kas 
kuni keelu rakendumise või erandi 
kehtivuse lõppemiseni jääv aeg, annab 
komisjon pärast keelu rakendumist või 
erandi kehtivusaja lõppemist 
ajapikendust. Ajapikenduse kestus 
otsustatakse iga juhtumi puhul eraldi ja 
see ei tohi ületada 18 kuud alates keelu 
rakendumisest või erandi kehtivusaja 
lõppemist.
Komisjon võtab need meetmed vastu 
artikli 18 kohaste delegeeritud 
õigusaktidena.

Or. en

(Muudatusettepaneku 42 osaline asendamine raportööri poolt. (Seotud varasema 
„kontrolliga regulatiivmenetluse” asendamisega delegeeritud õigusaktide menetlusega 
vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 290.)

Selgitus

Ettevõtjad soovivad erandite osas õiguslikku selgust. Seetõttu peab komisjonil olema otsuste 
tegemiseks tähtaeg. Asjakohase kohandamise võimaldamiseks keelu rakendamisel või erandi 
tähtaja lõppemisel võib ette näha kuni 18 kuu pikkuse ajapikenduse. Sellisel juhul on 
üleminekuaeg kuni 24 kuud, mis on ettevõtjate arvates piisav aeg muutustega kohanemiseks. 
Erandi kehtivusaja määramisel võetakse arvesse sotsiaalmajanduslikke aspekte.

Muudatusettepanek 239
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Enne lisade muutmist konsulteerib 
komisjon muu hulgas elektri- ja 
elektroonikaseadmete tootjate, 
ringlussevõtjate, töötlemisega tegelevate 

3. Enne V, VI ja VI a lisa muutmist 
konsulteerib komisjon muu hulgas 
ettevõtjate, ringlussevõtjate, töötlemisega 
tegelevate ettevõtjate, 
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ettevõtjate, keskkonnaorganisatsioonide 
ning töövõtjate ja tarbijaühingutega.

keskkonnaorganisatsioonide ning 
töövõtjate ja tarbijaühingutega. 
Komisjonile selliste konsultatsioonide 
käigus esitatud märkused avalikustatakse. 
Komisjon koostab saadud teabe kohta 
aruande ja avalikustab selle.

Or. en

Selgitus

Komisjonil peab olema üksnes õigus muuta teatud lisasid delegeeritud õigusaktide kaudu. 
Mõistet „ettevõtjad” tuleks kasutada muudetud määratluse kohaselt. Viimases osas 
taastatakse muudetud kujul direktiivi esimese versiooni sätted ja kodifitseeritakse 
sidusrühmade avalike arutelude praegune praktika. Komitoloogiakomiteele osutamine on 
välja jäetud, kuna seoses Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290, seda enam ei 
eksisteeri.

Muudatusettepanek 240
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Enne lisade muutmist konsulteerib 
komisjon muu hulgas elektri- ja 
elektroonikaseadmete tootjate, 
ringlussevõtjate, töötlemisega tegelevate 
ettevõtjate, keskkonnaorganisatsioonide 
ning töövõtjate ja tarbijaühingutega.

3. Enne lisade muutmist koostab komisjon 
mõjuhinnangu. Samuti konsulteerib 
komisjon muu hulgas elektri- ja 
elektroonikaseadmete tootjate, 
ringlussevõtjate, töötlemisega tegelevate 
ettevõtjate, keskkonnaorganisatsioonide 
ning töövõtjate ja tarbijaühingutega.

Or. en

Selgitus

Väga vajalik on, et täielik teaduslikel tõenditel põhinev mõjuhinnang koostatakse enne uute 
ainete keelustamist vastavalt ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivile. Soovitava 
piirangu kasu inimtervisele ja keskkonnale on ilma alternatiivide põhjaliku hindamiseta 
võimatu määrata.
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Muudatusettepanek 241
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Enne lisade muutmist konsulteerib 
komisjon muu hulgas elektri- ja 
elektroonikaseadmete tootjate,
ringlussevõtjate, töötlemisega tegelevate 
ettevõtjate, keskkonnaorganisatsioonide 
ning töövõtjate ja tarbijaühingutega.

3. Enne lisade muutmist koostab komisjon 
mõjuhinnangu. Samuti konsulteerib 
komisjon elektri- ja elektroonikaseadmete 
tootjate, ringlussevõtjate, töötlemisega 
tegelevate ettevõtjate, 
keskkonnaorganisatsioonide ning 
töövõtjate ja tarbijaühingutega.

Or. en

Muudatusettepanek 242
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Seni kuni materjalid ja komponendid 
sisalduvad käesoleva direktiivi V ja VI 
lisas vastavalt käesoleva direktiivi artikli 5 
lõike 1 punktile b, vabastatakse nende 
kasutus määruse(EÜ) nr 1907/2006 
artikli 58 lõikes 2 sätestatud loanõuetest.

välja jäetud

Or. pl

Selgitus

Artikli 5 lõige 4 tekitab ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivi ja REACH-määruse 
vahel õigusliku ebaselguse. Ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivi kriteeriumide 
põhjal hinnatav erand ei tohi mõjutada REACH-määruse sätteid. See tekitaks ettevõtete 
hulgas kaose ning nad ei teaks, kust asjakohast teavet otsida.
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Muudatusettepanek 243
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Seni kuni materjalid ja komponendid 
sisalduvad käesoleva direktiivi V ja VI 
lisas vastavalt käesoleva direktiivi artikli 5 
lõike 1 punktile b, vabastatakse nende 
kasutus määruse(EÜ) nr 1907/2006 artikli 
58 lõikes 2 sätestatud loanõuetest.

4. Seni kuni materjalid ja komponendid 
sisalduvad käesoleva direktiivi V ja VI 
lisas vastavalt käesoleva direktiivi artikli 5 
lõike 1 punktile b, vabastatakse nende 
kasutus määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 
58 lõikes 2 sätestatud loanõuetest 
käesoleva direktiivi alusel tehtud erandi 
kehtivuse ajaks.

Seni kuni aine kasutamine on vastavalt 
määrusele (EÜ) nr 1907/2006 lubatud, 
vabastatakse aine kasutus käesolevas 
direktiivis sätestatud erandi taotlemise 
nõuetest määruses (EÜ) nr 1907/2006 
sätestatud loa kehtivuse ajaks.

Or. en

Selgitus

Tõeliselt uuenduslike seadmete arendamisel kasutatakse määratluse kohaselt projekteerimise 
hetkel saadaolevat ainsat teadaolevat tehnoloogilist lahendust, mis nõuab erandite 
kasutamist. Kahe erandi taotlemise nõue samale rakendusele enne turule jõudmist (st ohtlike 
ainete kasutamise piiramise direktiivi ja REACH-määruse erand) osutuks liiga keeruliseks, 
eriti seetõttu, et selleks oleks vaja mahukat erandeid puudutavat korda.

Muudatusettepanek 244
Bogusław Sonik

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjon muudab V lisa, täpsustades 
erandeid ja määratledes iga erandi liigi 
eraldi vastavalt artikli 5 lõike 1 punktis b 
ja bb sätestatud kriteeriumidele. 
Kõnealused meetmed, mille eesmärk on 
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muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi 
sätteid, võetakse vastu artikli 18 lõikes 2 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

Or. pl

Selgitus

Artikli 5 lõige 4 tekitab ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivi ja REACH-määruse 
vahel õigusliku ebaselguse. Ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivi kriteeriumide 
põhjal hinnatav erand ei tohi mõjutada REACH-määruse sätteid. See tekitaks ettevõtete 
hulgas kaose ning nad ei teaks, kust asjakohast teavet otsida. Selle artikli asemel antakse 
komisjonile õigus teha vajalikke muutusi V lisas ja eristusi vastavalt erandi liigile.

Muudatusettepanek 245
Jill Evans

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjon otsustab mitte hiljem kui 
[…*] artikli 18 kohaste delegeeritud 
õigusaktide abil, millised V lisas 
kehtestatud erandid kohalduvad ka 
tööstuslikele seire- ja kontrolliseadmetele. 
Juhul kui selleks ajaks ei tehta otsust, 
kehtivad V lisas sätestatud erandid ka 
tööstuslikele seire- ja kontrolliseadmetele.
* sisestada direktiivi jõustumise 
kuupäevast 18 kuud hilisem kuupäev.

Or. en

Selgitus

Komisjon palus konsultandil hinnata uuestisõnastamise jaoks 8. ja 9. kategooria erandeid. 
Konsultant ei hinnanud kategooriatele juba kehtestatud erandeid, eeldades, et need kehtiksid 
ka 8. ja 9. kategooriale. Konkreetse hinnangu puudumisel ei pikendanud komisjon siiski neid 
erandeid, vaid jättis vastavate taotluste esitamise ettevõtete hooleks. Et tööstuslikel seire- ja 
kontrolliseadmetel on suhteliselt pikk arendustsükkel, peaksid ettevõtted nende tooteid 
puudutavate erandite olekust võimalikult kiiresti teada saama.



PE439.897v01-00 44/108 AM\809039ET.doc

ET

Muudatusettepanek 246
Jill Evans

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Komisjon võib artikli 18 kohaste 
delegeeritud õigusaktide abil VI b lisa 
muuta, lisades sellele sätteid.

Or. en

(Seotud muudatusettepanekuga uue VI b lisa kehtestamise kohta.)

Selgitus

Tuleb luua mehhanism, mis võimaldaks komisjonil lisada erandi või selle pikendamise 
taotlusse sätteid.

Muudatusettepanek 247
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kui aine kasutamine on lubatud 
vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006, 
loetakse seda ainet kasutavad seadmed 
käesoleva direktiivi asjakohastele nõuetele 
vastavaks määruse (EÜ) nr 1907/2006 
kohaselt kehtestatud loa kehtivuse vältel.

Or. fr

Selgitus

Komisjoni ettepaneku kohaselt ei ole REACH-määruse kohase loa saamiseks vaja 
materjalidele ega komponentidele ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivi kohaselt 
erandit kehtestada. Et REACH-määrus jõustub enne ohtlike ainete kasutamise piiramise 
direktiivi jõustumist, on oluline tagada, et kehtiks ka vastupidine, sest nii välditakse nii 
õiguslikku ebaselgust kui ka liigset halduskoormust.
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Muudatusettepanek 248
Holger Krahmer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Seni kuni aine kasutamine on 
vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 
lubatud, on sellised seadmed käesolevas 
direktiivis sätestatud nõuetega kooskõlas 
määruses (EÜ) nr 1907/2006 sätestatud 
loa kehtivuse ajaks.

Or. en

Selgitus

Kui ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivi ümbersõnastamise ettepanek näeb ette, et 
ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivi erandite jaoks pole vaja REACH-määruse 
kohast luba, jääb õiguslik ebaselgus siiski alles, sest REACH-määruse kohase loa nõue 
jõustub enne kui ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivi ümbersõnastus. Seetõttu tuleb 
REACH-määruse kohaselt kehtestada antud lubadele ohtlike ainete kasutamise piiramise 
direktiivi suhtes erand etteantud ajavahemikuks, et tagada elektri- ja elektroonikaseadmete 
tootjatele õiguslik selgus.

Muudatusettepanek 249
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Erandi taotlemine ja erandi uuendamine 

1. Eranditaotlus tuleb esitada vastavalt 
järgnevatele lõigetele. 
2. Taotlus tuleb saata komisjonile. 
Komisjon:
a) kinnitab taotluse kättesaamist 
kirjalikult 14 päeva jooksul alates taotluse 
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kättesaamisest, kinnitusel peab olema 
näidatud taotluse saamise kuupäev;
b) teavitab liikmesriike viivitamata 
taotlusest ja teeb neile kättesaadavaks 
taotluse ning muu taotleja esitatud teabe, 
mis ei ole tootmissaladus; 
c) avalikustab lõike 3 punktis e osutatud 
taotluse, arvestades ärisaladuse ja 
intellektuaalse omandiga.
3. Taotlus peab sisaldama järgnevat 
teavet: 
a) tootja nimi ja aadress;
b) materjal või komponent ning 
erirakendused, mille jaoks erandeid 
taotletakse, samuti selle materjali või 
komponendi omadused;
c) erandi põhjendus vastavalt artiklis 5 
sätestatud tingimustele, sealhulgas 
alternatiivsete ainete või tehnikate 
analüüs (põhjendus võidakse esitada 
tehtud uuringute kirjeldusena, eriti kui on 
olemas teiste asutuste kontrollitud 
sõltumatuid uuringuid);
d) vajadusel tootmissaladusena käsitletava 
teabe märkimine koos kontrollitava 
põhjendusega;
e) taotluse kokkuvõte;
f) erandi (A või B) liik, mida taotlus 
puudutab.
4. Komisjon vaatab eranditaotluse läbi ja 
koostab selle põhjenduse jaoks sõltumatu 
uuringu.
5. Taotluse läbivaatamisel arvestab 
komisjon väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtete võimalustega täita lõike 3 
punkti b ja lõike 3 punkti c.
6. Komisjon teeb kõigi taotluste, sh 
uuendustaotluste kohta õigeaegselt 
otsuse. Artikli 4 lõike 2 a kohased 
taotlused tuleb esitada hiljemalt 24 kuud 
enne erandi ülevaatamise kuupäeva, 
arvestades komisjoni otsust ootavate 
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ettevõtjate vajadust õiguskindluse järele. 
7. Komisjon võtab väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete olukorda arvestades 
vastu selle artikli rakenduseeskirjad, sh 
erandi või uuendustaotluse esitamisel 
esitatava teabe liik, alternatiivide analüüs 
ning, kui on olemas sobivad alternatiivid, 
määruses (EÜ) 1907/2006 osutatud 
asenduskavad. Kõnealused meetmed, 
mille eesmärk on muuta käesoleva 
direktiivi vähem olulisi sätteid, võetakse 
vastu artikli 18 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. pl

Selgitus

Selle artikliga kehtestatakse süstemaatiline meetod erandite tegemiseks ning antakse 
komisjonile õigus koostada erandi deklareerimise vorm.

Muudatusettepanek 250
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Nanomaterjalid

1. Ettevõtjad teavitavad komisjoni 
nanomaterjalide kasutamisest elektri- ja 
elektroonikaseadmetes ning esitavad kõik 
asjakohased andmed, mis puudutavad 
nende ohutust inimtervisele ja 
keskkonnale nende elutsükli jooksul.
2. Mitte hiljem kui [...*], võttes arvesse 
ettevõtjate lõike 1 kohaselt esitatud teavet, 
hindab komisjon elektri- ja 
elektroonikaseadmetes leiduvate 
nanomaterjalide ohutust inimtervisele ja 
keskkonnale, eriti kasutamise ja 
käitlemise ajal, ning teavitab tulemustest 
aruande vormis Euroopa Parlamenti ja 
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nõukogu. Aruandega on vajadusel kaasas 
õigusakti ettepanek elektri- ja 
elektroonikaseadmete asjakohase 
riskihalduse kohta.
3. Ettevõtjad märgistavad nanomaterjale 
sisaldavad elektri- ja elektroonikaseadmed 
mitte hiljem kui [...**].
* sisestada direktiivi jõustumise 
kuupäevast 36 kuud hilisem kuupäev.
** sisestada direktiivi jõustumise 
kuupäevast 24 kuud hilisem kuupäev.

Or. en

Selgitus

Teabepuudusele nanomaterjalide kasutamise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes tuleb 
lõpp teha. Tootjad peavad olema kohustatud teavitama kasutamisest ja ohutusandmetest, et 
komisjon saaks valmistada ette vajalikud õigusaktid. Tarbijad peavad teadma, kas elektri- ja 
elektroonikaseade sisaldab nanomaterjale.

Muudatusettepanek 251
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rakendusmeetmed Delegeeritud õigusaktid

Or. en

(Seotud varasema „kontrolliga regulatiivmenetluse” asendamisega delegeeritud õigusaktide 
menetlusega vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 290.)

Selgitus

Lissaboni leping kehtestas artikli 290 delegeeritud õigusaktide kohta ja artikli 291 
rakendusaktide kohta. Mõistet „rakendama” võidakse seega mõista ainult 
rakendusmeetmetena. Selle artikli kohaselt võetavatele meetmetele rakendub siiski artikkel 
290, mitte artikkel 291. Seetõttu tuleks terminoloogiat vastavalt muuta.
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Muudatusettepanek 252
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab vastu üksikasjalikud 
eeskirjad, mis käsitlevad järgmist:

Komisjon võtab mitte hiljem kui […*] 
artikli 18 kohaste delegeeritud õigusaktide 
kujul vastu üksikasjalikud eeskirjad, mis 
käsitlevad järgmist:
* sisestada direktiivi jõustumise kuupäevast 18 
kuud hilisem kuupäev.

Or. en

(Seotud varasema „kontrolliga regulatiivmenetluse” asendamisega delegeeritud õigusaktide 
menetlusega vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 290.)

Selgitus

Delegeeritud õigusaktide vastuvõtmiseks tuleb kehtestada selge tähtaeg.

Muudatusettepanek 253
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rakendusmeetmed välja jäetud
Komisjon võtab vastu üksikasjalikud 
eeskirjad, mis käsitlevad järgmist:

eranditaotlused, sealhulgas kõnealuste 
taotluste esitamisel nõutava teabe 
vorming ja liigid, kaasa arvatud 
alternatiivvõimaluste analüüs ning 
varuvõimaluste olemasolu korral ka 
määruses (EÜ) nr 1907/2006 osutatud 
asenduskavad;
– vastavus artikli 4 lõikes 2 esitatud 
maksimaalsele lubatud sisaldusele; 
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– artikli 5 lõike 2 rakendamine, võttes 
arvesse ettevõtjate vajadust õiguskindluse 
järele seni, kuni komisjon võtab vastu 
otsuse erandite uuendamise kohta. 
Kõnealused meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi 
sätteid, võetakse vastu artikli 18 lõikes 2 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

Or. pl

Selgitus

Artikkel pole praegu vajalik. Selle artikli sätted on kehtestatud artiklis 5 a, artikli 4 lõikes 8, 
artikli 5 lõikes 2 ja artikli 5 lõikes 2 a.

Muudatusettepanek 254
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– eranditaotlused, sealhulgas kõnealuste 
taotluste esitamisel nõutava teabe 
vorming ja liigid, kaasa arvatud 
alternatiivvõimaluste analüüs ning 
varuvõimaluste olemasolu korral ka 
määruses (EÜ) nr 1907/2006 osutatud 
asenduskavad;

välja jäetud

Or. en

(Asendab muudatusettepanekut 46, seotud muudatusettepanekuga, mis lisab uue artikli 5 lõike 
2a ja VI b lisa.)

Selgitus

Selle muudatusettepaneku ajendiks on nõukogus käimasolev arutelu. Erandi või selle 
uuendamise taotlejatele tuleks kehtestada selged nõuded.
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Muudatusettepanek 255
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– eranditaotlused, sealhulgas kõnealuste 
taotluste esitamisel nõutava teabe vorming 
ja liigid, kaasa arvatud 
alternatiivvõimaluste analüüs ning 
varuvõimaluste olemasolu korral ka 
määruses (EÜ) nr 1907/2006 osutatud 
asenduskavad;

– eranditaotlused, sealhulgas kõnealuste 
taotluste esitamisel nõutava tõestatava
teabe vorming ja liigid ning põhjalik 
juhend, kaasa arvatud elutsükli põhjal
alternatiivvõimaluste analüüs ning 
varuvõimaluste olemasolu korral ka 
määruses (EÜ) nr 1907/2006 osutatud 
asenduskavad, sealhulgas kohustuslikuks 
sertifitseerimiseks ning sobilike 
alternatiivide kasutuselevõtuks vajalik 
üleminekuaeg. Komisjoni veebilehel tuleb
avaldada erandiprotseduuride selge 
ajakava, sealhulgas asjakohased viited 
ECHA protseduuridele. Erandi 
taotlemiseks esitatavates materjalides ja 
dokumentides tuleb võimalusel osutada 
määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH-
määrus) kohaselt vajalikele andmetele ja 
dokumentidele.

Or. en

Selgitus

REACH-määruse kohaselt antud loa automaatne ülekandmine ohtlike ainete kasutamise 
piiramise direktiivi kohasele erandile tekitab kolmandate riikide tootjatele erinevate 
protseduuride, erineva kehtivusala ja erinevate tagajärgede tõttu õiguslikke raskusi. Selleks et 
vähendada taotlejate halduskoormust, peavad ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivi 
kohase erandi taotluse jaoks vajalikud dokumendid ja andmed olema vastavuses nii vormilt 
kui ka sisult REACH-määruse loaprotseduuride vastavate nõuetega, nii palju kui konkreetsete 
erandikriteeriumide ja ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivi protseduuri valguses on 
võimalik.
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Muudatusettepanek 256
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – teine taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– vastavus artikli 4 lõikes 2 esitatud 
maksimaalsele lubatud sisaldusele;

– kohustab Euroopa 
standardorganisatsioone töötama iga I 
lisas loetletud tootekategooria kohta 
viivitamata välja ohtlike ainete 
kasutamise piiramise direktiiviga 
vastavuses olevad harmoniseeritud 
standardid. Artikli 3 punktis l sätestatud 
homogeense materjali määratlus on ühine 
alus täpsemaks määratlemiseks 
standardimise käigus, eriti proovide 
valmistamise osas;

Or. en

Selgitus

Tehnilised üksikasjad, näiteks vastavus mobiilsidele, tuleb täpsustada harmoniseeritud 
standardites.

Muudatusettepanek 257
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – kolmas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– artikli 5 lõike 2 rakendamine, võttes 
arvesse ettevõtjate vajadust õiguskindluse 
järele seni, kuni komisjon võtab vastu 
otsuse erandite uuendamise kohta.

välja jäetud

Or. en

(Seotud uue artikli 5 lõike 2 b lisamist puudutava muudatusettepanekuga.)

Selgitus

Artikli 5 lõike 2 asjakohane rakendamine tuleb kehtestada tavalises õiguslikus protseduuris.
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Muudatusettepanek 258
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – kolmas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– artikli 5 lõike 2 rakendamine, võttes 
arvesse ettevõtjate vajadust õiguskindluse 
järele seni, kuni komisjon võtab vastu 
otsuse erandite uuendamise kohta.

– artikli 5 lõike 2 rakendamine, võttes 
arvesse ettevõtjate vajadust õiguskindluse 
järele seoses erandite uuendamist 
puudutava komisjoni otsuse 
läbivaatamise, taotluse esitamise ja 
kehtivusaja lõppemise tähtaegadega.

Or. en

Selgitus

See säte tagab järjepidevuse artikli 5 lõikes 2 ette nähtud erandiprotseduuri lisameetmetega.

Muudatusettepanek 259
Chris Davies, Dirk Sterckx

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – kolmas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– artikli 5 lõike 2 rakendamine, võttes 
arvesse ettevõtjate vajadust õiguskindluse 
järele seni, kuni komisjon võtab vastu 
otsuse erandite uuendamise kohta.

– artikli 5 lõike 2 rakendamine, võttes 
arvesse ettevõtjate vajadust õiguskindluse 
järele seoses erandite läbivaatamise, 
taotlemise ja kehtivuse lõppemise 
tähtaegadega.

Or. en

Selgitus

Tagab suurema õiguskindluse ja ennustatavuse.
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Muudatusettepanek 260
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – kolmas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– artikli 5 lõike 2 rakendamine, võttes 
arvesse ettevõtjate vajadust õiguskindluse 
järele seni, kuni komisjon võtab vastu 
otsuse erandite uuendamise kohta.

– artikli 5 lõike 2 rakendamine, võttes 
arvesse ettevõtjate vajadust õiguskindluse 
järele seoses erandite läbivaatamise, 
taotlemise ja kehtivuse lõppemise 
tähtaegadega.

Or. en

Selgitus

Vt artikli 5 lõiget 2. Läbivaatamise, taotluse esitamise ja kehtivusaja lõppemise põhimõtted on 
sätestatud artikli 5 lõike 2 muudatusettepanekuga. Erandi raames järjepidevuse tagamiseks 
peab neile põhimõtetele viitma ka artikli 6 kolmas taane.

Muudatusettepanek 261
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – kolmas a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– IV a lisas (uus) sisalduvate ainete 
märgistusnõuded vastavalt artikli 4 lõike 1 
punktile b (uus) seoses ringlussevõetavuse 
parandamisega. Nendes nõuetes 
arvestatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 6. juuli 2005 direktiivi 
2005/32/EÜ, mis käsitleb raamistiku 
kehtestamist energiat tarbivate toodete 
ökodisaini nõuete sätestamiseks, vältides 
sellega kattumist, kuid luues võimalusel 
sünergia. Välja tuleb töötada 
nanomaterjalide tuvastamise ja 
avastamise standard, mida saaks kasutada 
seoses käesoleva direktiiviga, aga ka 
laiemalt, seoses muude õigusaktidega, mis 
puudutavad nanomaterjale.
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Or. en

Selgitus

Rakendusökoloogia instituudi Öko-Institut uuringus soovitatakse mõnele ainele märgistust. 
Kui märgistus parandab elektroonikaromude töötlemisel ringlussevõttu ja turvalisust ning 
tarbijate teavitamist, tuleks seda arvesse võtta. Selles kontekstis tuleks täiendavalt mõelda ka 
plastide ringlussevõtu parandamisele, eristades paremal viisil halogeeni sisaldavaid ja muud 
tüüpi plaste. Tagada tuleb optimaalne seos ökodisaini direktiiviga. (Seotud artikli 4 lõike 1 
punkti b (uus) ja IV a lisa (uus) muudatusettepanekutega.)

Muudatusettepanek 262
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – kolmas b taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– teabevahetuskanalite laiendamine või 
võimalik institutsionaliseerimine 
kolmandate riikidega, olgu tegu 
õigusdialoogide, rahvusvaheliste 
tugiteenuste või koolitusprogrammidega 
tagamaks ohtlike ainete kasutamise 
piiramise direktiivi sätete kättesaadavus ja 
arusaamine kolmandates riikides.

Or. en

Selgitus

Et toodete importi ühisturule mõjutavad otseselt ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivi 
sätted, peab kolmandates riikides tegutsevatel ettevõtetel olema võimalus saada nõu ja teavet 
õigusdialoogide, koolitusprogrammide ja muu kaudu. ECHA rahvusvaheline abitelefon, mis 
teavitaks ka ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivi erinõudeid elektroonikaromudele, 
võiks olla üks paljudest võimalustest. See on vastuseks asjaolule, ja ka peegeldab seda, et 
ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivist on saanud rahvusvaheliselt tunnustatud 
õigusakt, mis on ajendanud sarnaste õigusaktide vastuvõtmist mõnes mitte-ELi riigis.
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Muudatusettepanek 263
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – kolmas a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– artikli 5 a lõikes 3 nanomaterjalidele 
sätestatud märgistusnõuete rakendamine.

Or. en

(Seotud uue artikliga 5a(3).)

Selgitus

Selleks et tagada elektroonikaromude harmoniseeritud märgistamine, tuleks anda komisjonile 
pädevus võtta vastu üksikasjalikke eeskirju selle nõude rakendamiseks.

Muudatusettepanek 264
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – kolmas a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Artikli 4 lõike 7 kohaselt esitatavate 
toimikute vorming ja sisu.

Or. en

Selgitus

Tagab suurema kindluse.
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Muudatusettepanek 265
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Justas Vincas Paleckis, Åsa 
Westlund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon volitab Euroopa 
standardiorganisatsioone töötama 
viivitamata välja harmoniseeritud 
standardid kõigi I lisas loetletud 
tootekategooriate vastavuse tagamiseks 
ohtlike ainete kasutamise piiramise 
direktiiviga.

Or. en

Selgitus

Harmoniseeritud standardid aitavad tootjatel saavutada vastavuse käesoleva direktiiviga 
ning esitada iga kategooria kohta vajalikud tehnilised andmed lähtuvalt homogeense 
materjali määratlusest.

Muudatusettepanek 266
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi 
sätteid, võetakse vastu artikli 18 lõikes 2 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

välja jäetud

Or. en

(Seotud artikli 6 lõike 1 lisamise muudatusettepanekuga. Seotud endise „kontrolliga 
regulatiivmenetluse” asendamisega uue delegeeritud õigusaktide protseduuriga vastavalt 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 290.)

Selgitus
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Viide volituste delegeerimisele on antud käesoleva artikli sissejuhatavas lõigus.

Muudatusettepanek 267
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon vaatab selleks kuupäevaks üle 
ka käesoleva direktiivi artiklis 2 esitatud 
erandi ulatuse ja loetelu ning teeb 
põhjaliku mõjuhinnangu alusel 
ettepaneku täiendavate tootekategooriate 
lisamiseks, kui see on käesoleva direktiivi 
eesmärke arvestades kasulik. Erilist 
tähelepanu tuleks pöörata vastavalt 
artiklile 2 käesoleva direktiivi 
kohaldamisalasse mittekuuluvate muud 
tüüpi seadmete spetsiifiliste 
kulumaterjalide ja tarvikute lisamisele.

Or. en

Selgitus

Uute tootekategooriate lisamise mõjuhinnanguid on tehtud ainult osaliselt. Seetõttu on vajalik 
erandite laiapõhjaline loetelu. Keelatud aineid puudutavate seadmete osas, mida ei ole 
sarnaselt käsitletud muud tüüpi õigusaktis, tuleb ettepanekud teha aga järgmise läbivaatuse 
ajal (autoraadiod, lennukite ekraanid ning kulumaterjalid ja tarvikud, näiteks tindipadrunid, 
kaugjuhtimispuldid jne).

Muudatusettepanek 268
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 a
Enne [...*] vaatab komisjon läbi 
käesolevas direktiivis toodud meetmed, et 
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võtta vajadusel arvesse uusi teaduslikke 
tõendeid.
1. Komisjon vaatab selleks ajaks ja pärast 
seda iga nelja aasta järel läbi ka vajaduse 
laiendada IV ja IV a lisas toodud ainete 
või ainerühmade loetelu, pidades eelkõige 
silmas III lisas loetletud aineid, võttes 
aluseks teaduslikud faktid ning järgides 
ettevaatuspõhimõtet.
Selle läbivaatamise käigus tuleb erilist 
tähelepanu pöörata järgmistele taoliste 
ainete ja ainerühmade mõjudele:
– elektroonikaromude taaskasutusse 
suunamise ning elektroonikaromude 
materjalide ringlusse suunamise 
teostatavus ja tasuvus;
– elektroonikaromude materjalide 
kogumise, taaskasutamise, ringlussevõtu 
ja töötlemisega seotud tööliste 
kumulatiivne ja lubamatu kokkupuude 
nende ainete ja materjalidega;
– nende ainete ja materjalide või ohtlike 
jäätmete ning muundumis- või 
lagunemissaaduste keskkonda heitmise 
võimalikkus elektroonikaromude 
materjalide tootmise, kasutamise,
taaskasutamiseks ettevalmistamise, 
ringlusse suunamise või muu töötlemise 
käigus, sealhulgas normidele mittevastav 
käitlemine ELis ja kolmandates riikides, 
ja eeskätt termilise töötlemise 
protsessides;
– võimalus kasutada asendusaineid või 
alternatiivseid tehnoloogiaid, mis on 
keskkonnale, tervisele ja tarbija ohutusele 
vähem ohtlikud, võttes arvesse erandite 
kehtestamist nendele rakendustele, kus 
selliseid asendusaineid või alternatiivseid 
tehnoloogiaid veel pole.
Käesoleva direktiivi olulisi sätteid 
muutvad meetmed tuleb vastu võtta 
kooskõlas lepingu artikliga 289. Kui 
vastav ekspertuuring soovitab III lisa 
aineid ning need ei sisaldu läbivaatuse 
ettepanekus, peab komisjon esitama 
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põhjenduse. IV ja IV a lisa 
muudatusettepanekute tegemisel tuleb 
osutada vastavatele toimikutele, 
kemikaaliohutuse aruandele ja Euroopa 
Kemikaaliagentuurile kooskõlas 
määrusega (EÜ) nr 1907/2006 või muu 
ühenduse õigusaktiga esitatud 
riskihinnangule.
* sisestada direktiivi jõustumise 
kuupäevast neli aastat hilisem kuupäev.

Or. en

Selgitus

Siin tuleks kajastada märgistatavate ainete uue lisa (IV a lisa (uus)) lisamist. Uued otsused 
ainete keelustamise kohta on käesoleva direktiivi oluline osa ning neid tuleb seetõttu teha 
kaasotsustamismenetluse raames iga nelja aasta järel. Läbivaatamine peab põhinema selgetel 
kriteeriumidel, mis keskenduvad elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmefaasile, kuid võtavad 
inimtervist arvesse ka tootmise ja kasutamise faasi ajal. Juhul kui komisjon ei tee ettepanekut 
vastavas ekspertuuringus soovitatud aine lisamise kohta, tuleb otsust põhjendada. 

Muudatusettepanek 269
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 a
Läbivaatamine

Enne [...*] vaatab komisjon läbi 
käesolevas direktiivis toodud meetmed, et 
võtta vajadusel arvesse uusi teaduslikke 
tõendeid.
Eelkõige esitab komisjon selleks 
kuupäevaks ettepanekud kategooriatesse 
8, 9 ja 11 kuuluvate seadmete kohta, mille 
puhul tuleks kohaldada artikli 4 lõiget 1 
a.
Komisjon vaatab selleks ajaks ja pärast 
seda iga nelja aasta järel läbi ka vajaduse 
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laiendada IV lisas toodud ainete või 
ainerühmade loetelu, pidades eelkõige 
silmas III lisas loetletud aineid, võttes 
aluseks teaduslikud faktid ning järgides 
ettevaatuspõhimõtet.
Selle läbivaatamise käigus tuleb erilist 
tähelepanu pöörata järgmistele taoliste 
ainete ja materjalide mõjudele: 
– ringlusse ja taaskasutusse suunamise 
teostatavus ja tasuvus;
– vajadusel kogumise, taaskasutamise, 
ringlussevõtu ja töötlemisega seotud 
tööliste kumulatiivne kokkupuude nende 
ainete ja materjalidega;
– nende ainete ja materjalide või nende 
ohtlike muundumissaaduste või 
sekundaarsete jäätmete keskkonda 
heitmise võimalikkus taaskasutamise ja 
kõrvaldamise käigus, sealhulgas 
normidele mittevastav käitlemine ELis ja 
kolmandates riikides, ja eeskätt termilise 
töötlemise protsessides.
Komisjon korraldab teostatavusuuringu 
taoliste ainete ja materjalide ohutumate 
asendusainetega asendamise kohta disaini 
muutmise või materjalide ja 
komponentide abil, mis ei nõua artikli 4 
lõikes 1 osutatud materjale ega aineid, 
ning esitab selleks ajaks ja pärast seda iga 
nelja aasta järel ettepanekud Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule, et laiendada 
vajadusel IV lisa kohaldamisala.
* sisestada direktiivi jõustumise 
kuupäevast neli aastat hilisem kuupäev.

Or. en

(Asendab muudatusettepanekut 48)

Selgitus

Ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv on ühe teema direktiiv: piirab ohtlikke aineid 
elektri- ja elektroonikaseadmetes. Ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv võeti vastu 
kaasotsustamismenetluse käigus. Ka täiendavad piirangud tuleks vastu võtta kaasotsustamise 
menetluse raames. Direktiiv peaks sätestama selged kriteeriumid tulevaste läbivaatamiste 
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kohta. Kriteeriumid peaksid sisaldama taaskasutamise ja ringlussevõtu majanduslikke 
mõjusid, töötajate kokkupuudet ning keskkonda sattumist, sealhulgas muundumissaaduste (nt 
dioksiinide) vabanemist või sekundaarsete jäätmete (nt põlemisel tekkivate ohtlike jäätmete) 
moodustumist. Läbivaatamine peaks toimuma iga nelja aasta järel.

Muudatusettepanek 270
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 a
Läbivaatamine

Enne [...*] vaatab komisjon läbi 
käesolevas direktiivis toodud meetmed, et 
võtta vajadusel arvesse uusi teaduslikke 
tõendeid.
Eelkõige esitab komisjon selleks 
kuupäevaks ettepanekud kategooriatesse 
8, 9 ja 11 kuuluvate seadmete kohta, mille 
puhul tuleks kohaldada artikli 4 lõiget 1 
a.
Komisjon vaatab selleks ajaks ja pärast 
seda iga nelja aasta järel läbi ka vajaduse 
laiendada IV lisas toodud ainete või 
ainerühmade loetelu, pidades eelkõige 
silmas III lisas loetletud aineid, võttes 
aluseks teaduslikud faktid ning järgides 
ettevaatuspõhimõtet.
Selle läbivaatamise käigus tuleb erilist 
tähelepanu pöörata järgmistele taoliste 
ainete ja materjalide mõjudele: 
– kahjulik mõju inimestele ja keskkonnale 
elektri- ja elektroonikaseadmete 
kasutamise ajal;
– ringlusse ja taaskasutusse suunamise 
teostatavus ja tasuvus;
– materjalide kogumise, taaskasutamise, 
ringlussevõtu ja töötlemisega seotud 
tööliste kumulatiivne kokkupuude;
– nende ainete ja materjalide või nende 
ohtlike muundumissaaduste või 
sekundaarsete jäätmete keskkonda 
heitmise võimalikkus taaskasutamise, 
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kasutamise ja kõrvaldamise käigus, 
sealhulgas normidele mittevastav 
käitlemine ELis ja kolmandates riikides, 
ja eeskätt termilise töötlemise protsessides.
Komisjon korraldab teostatavusuuringu 
taoliste ainete ja materjalide ohutumate 
asendusainetega asendamise kohta ning 
esitab selleks ajaks ja pärast seda iga 
nelja aasta järel ettepanekud Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule, et laiendada 
vajadusel IV lisa kohaldamisala.
* sisestada direktiivi jõustumise 
kuupäevast 48 kuud hilisem kuupäev.

Or. de

Selgitus

Direktiivi tulevaste läbivaatamiste kriteeriumides tuleks arvestada ka ohtlike ainete 
kujutatavat ohtu elektri- ja elektroonikaseadmete kasutamise ajal.

Muudatusettepanek 271
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 b
Kohandamine REACHiga

Kui määrusega (EÜ) nr 1907/2006 
kehtestatakse uued piirangud või keelud 
ohtlike ainete kasutamisele elektri- või 
elektroonikaseadmes, tuleb käesoleva 
direktiivi asjakohaseid lisasid vastavalt 
muuta, nii et need oleksid sõltuvalt 
olukorrast vastavuses luba mittesaanud 
väga kõrge riskiteguriga ainete 
piirangukuupäeva või piirangu 
rakendamise kuupäevaga. 
Komisjon võtab sellised meetmed vastu 
artikli 18 kohaste delegeeritud 
õigusaktidena.

Or. en
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(Muudatusettepaneku 49 asendamine raportööri poolt. (Seotud varasema „kontrolliga 
regulatiivmenetluse” asendamisega delegeeritud õigusaktide menetlusega vastavalt Euroopa 

Liidu toimimise lepingu artiklile 290.)

Selgitus

Tuleb kasutusele võtta mehhanism, mis võimaldab REACHiga vastu võetud piirangud ja 
järkjärgulised kasutuselt kõrvaldamised kanda üle ka ohtlike ainete kasutamise piiramise 
direktiivile.

Muudatusettepanek 272
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 a 
Läbivaatamine

Pärast põhjalikku mõjuhinnangut peab 
komisjon esitama Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule hiljemalt xxx* aruande, 
milles hinnatakse direktiivi kohaldamisala 
ning vajadusel esitatakse ettepanekud 
meetmete kohta, mis on vajalikud 
direktiivi kohaldamisala muutmiseks nii, 
et see hõlmaks ka elektri- ja 
elektroonikaseadmeid. 
* direktiivi jõustumise kuupäevast neli aastat 
hilisem kuupäev.

Or. en

Selgitus

Direktiivi kohaldamisala on praegu piiratud I lisas sätestatud ja II lisas täpsustatud 
kategooriatega. Selleks et saavutada maksimaalne keskkonnakasu, tuleks direktiivi laiendada 
kõigile elektroonikaromudele. Siiski ei tohiks direktiivi kohaldamisala põhjalikult muuta enne, 
kui on koostatud täielik mõjuhinnang. See muudatus näeb seetõttu ette mõjuhinnangu 
koostamise enne direktiivi kohaldamisala läbivaatamist ja võimalikku muutmist selliselt, et 
see hõlmaks kõiki elektroonikaromusid.
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Muudatusettepanek 273
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui elektri- ja elektroonikaseadmetes 
leiduvate ohtlike ainetega seoses 
kehtestatakse vastavalt määrusele (EÜ) nr 
1907/2006 uusi piiranguid ja volitusi, 
tuleb vastavalt muuta ka käesoleva 
direktiivi asjakohaseid lisasid.
Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, 
võetakse vastu vastavalt lepingu artiklile 
290.

Or. en

Selgitus

See muudatus tagab vastavuse REACH-direktiiviga kehtestatud kemikaaliõigusega. Kui
REACH-määruse kohaselt on tehtud otsus elektri- ja elektroonikaseadmetega seotud 
spetsiifiliste ainete piiramis- või volituskohustuse kohta, tuleb seda automaatselt kajastada ka 
ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivi IV lisas.

Muudatusettepanek 274
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Tarbijate tervise ja ohutuse kaitsmiseks 
kontrollivad tootjad turustatavaid elektri- ja 
elektroonikaseadmeid pisteliselt, uurivad 
kaebusi, nõuetele mittevastavaid seadmeid 
ja seadmete tagasivõtmisi ning vajaduse 
korral peavad sellekohast registrit ja 
teavitavad turustajaid sellisest 
järelevalvest, kui seda peetakse 
asjakohaseks elektri- ja 
elektroonikaseadmetest tulenevaid riske 

5. Keskkonna ja inimese tervise ja ohutuse 
kaitsmiseks kontrollivad tootjad 
turustatavaid elektri- ja 
elektroonikaseadmeid pisteliselt, uurivad 
kaebusi, nõuetele mittevastavaid seadmeid 
ja seadmete tagasivõtmisi ning vajaduse 
korral peavad sellekohast registrit ja 
teavitavad turustajaid sellisest 
järelevalvest, pidades silmas elektri- ja 
elektroonikaseadmetest tulenevaid riske.
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silmas pidades.

Or. sv

Muudatusettepanek 275
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Tootjad, kes arvavad või kellel on 
põhjust uskuda, et elektri- või 
elektroonikaseade, mille nad on turule 
viinud, ei vasta kohaldatavatele ühenduse 
ühtlustamisaktidele, võtavad viivitamata 
vajalikud parandusmeetmed, et vastavalt 
vajadusele viia kõnealune seade nõuetega 
vastavusse, kõrvaldada see turult või võtta 
tagasi. Kui elektri- ja 
elektroonikaseadmetega kaasneb risk,
teavitavad tootjad ka viivitamata nende 
liikmesriikide pädevaid ametiasutusi, kus 
nad seadmed kättesaadavaks tegid, esitades 
eelkõige üksikasjad mittevastavuse ja 
kõikide võetud parandusmeetmete kohta.

8. Tootjad, kes arvavad või kellel on 
põhjust uskuda, et elektri- või 
elektroonikaseade, mille nad on turule 
viinud, ei vasta kohaldatavatele ühenduse 
ühtlustamisaktidele, võtavad viivitamata 
vajalikud parandusmeetmed, et vastavalt 
vajadusele viia kõnealune seade nõuetega 
vastavusse, kõrvaldada see turult või võtta 
tagasi. Tootjad teavitavad ka viivitamata 
nende liikmesriikide pädevaid 
ametiasutusi, kus nad seadmed 
kättesaadavaks tegid, esitades eelkõige 
üksikasjad mittevastavuse ja kõikide 
võetud parandusmeetmete kohta.

Or. sv

Selgitus

Oluline on, et asutused saaksid toimunu kohta teavet, et neil oleks võimalik koostada 
sõltumatu riskianalüüs.

Muudatusettepanek 276
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Liikmesriigi pädeva asutuse 
põhjendatud nõudmisel esitavad tootjad 

9. Liikmesriigi pädeva asutuse nõudmisel 
esitavad tootjad talle elektri-ja 
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talle elektri-ja elektroonikaseadmete 
vastavuse tõendamiseks vajaliku teabe ja 
dokumentatsiooni keeles, mis on 
kõnealusele asutusele kergesti arusaadav. 
Kõnealuse asutuse nõudmisel teevad nad 
temaga koostööd kõigis nende poolt 
turuleviidud elektri- ja 
elektroonikaseadmetega kaasnevate riskide 
ärahoidmiseks võetud meetmetes.

elektroonikaseadmete vastavuse 
tõendamiseks vajaliku teabe ja 
dokumentatsiooni keeles, mis on 
kõnealusele asutusele kergesti arusaadav. 
Kõnealuse asutuse nõudmisel teevad nad 
temaga koostööd kõigis nende poolt 
turuleviidud elektri- ja 
elektroonikaseadmetega kaasnevate riskide 
ärahoidmiseks võetud meetmetes.

Or. sv

Selgitus

Asutustel peab olema võimalik taotleda asjakohast teavet, et täita oma järelevalvekohustusi.

Muudatusettepanek 277
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Liikmesriigi pädeva asutuse põhjendatud 
nõudmisel esitavad tootjad talle elektri-ja 
elektroonikaseadmete vastavuse 
tõendamiseks vajaliku teabe ja 
dokumentatsiooni keeles, mis on 
kõnealusele asutusele kergesti arusaadav.
Kõnealuse asutuse nõudmisel teevad nad 
temaga koostööd kõigis nende poolt 
turuleviidud elektri- ja 
elektroonikaseadmetega kaasnevate 
riskide ärahoidmiseks võetud meetmetes.

9. Liikmesriigi pädeva asutuse põhjendatud 
nõudmisel esitavad tootjad talle elektri-ja 
elektroonikaseadmete vastavuse 
tõendamiseks vajaliku teabe ja 
dokumentatsiooni keeles, mis on 
kõnealusele asutusele kergesti arusaadav.

Or. en

Selgitus

Tootjate kohustusi seoses mittevastavate toodetega on reguleeritud juba muudes uue 
lähenemisviisi direktiivides, mis käsitlevad tooteohutust.
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Muudatusettepanek 278
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) hoida EÜ vastavusdeklaratsiooni ja 
tehnilist dokumentatsiooni riikliku 
järelevalveasutuse jaoks kättesaadavana 
kümme aastat;

a) hoida EÜ vastavusdeklaratsiooni ja 
tehnilist dokumentatsiooni riikliku 
järelevalveasutuse jaoks kättesaadavana 
kümme aastat pärast elektri- või 
elektroonikaseadme turule viimist;

Or. en

Selgitus

Osutus „turul kättesaadavaks tehtud” tuleks asendada osutusega „turule viidud”. Uues 
õiguslikus raamistikus viidatakse vastavusdeklaratsiooni kehtivusaja alguskuupäeva 
määratlemisel alati mõistele „turule viidud”. See on nii seetõttu, et turuleviimine tähendab: 
toote „esmakordne kättesaadavaks tegemine ühenduse turul” (otsuse nr 768/2008/EÜ artikli 
R1 lõikes 2) ning seetõttu on määratud kindel kuupäev. Kuid tootel võib olla mitu nn 
kättesaadavaks tegemise kuupäeva ning sellised osutamised tooksid kaasa õigusliku 
ebakindluse.

Muudatusettepanek 279
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) hoida EÜ vastavusdeklaratsiooni ja 
tehnilist dokumentatsiooni riikliku 
järelevalveasutuse jaoks kättesaadavana 
kümme aastat;

a) hoida EÜ vastavusdeklaratsiooni ja 
tehnilist dokumentatsiooni riikliku 
järelevalveasutuse jaoks kättesaadavana 
kümme aastat pärast elektri- või 
elektroonikaseadme turule viimist;

Or. en
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(Asendab muudatusettepanekut 56)

Selgitus

Kümneaastane periood vajab selget algusaega. 

Muudatusettepanek 280
Chris Davies, Dirk Sterckx

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) hoida EÜ vastavusdeklaratsiooni ja 
tehnilist dokumentatsiooni riikliku 
järelevalveasutuse jaoks kättesaadavana 
kümme aastat;

a) hoida EÜ vastavusdeklaratsiooni ja 
tehnilist dokumentatsiooni riikliku 
järelevalveasutuse jaoks kättesaadavana 
kümme aastat pärast elektri- või 
elektroonikaseadme turule viimist;

Or. en

Selgitus

Tagab suurema kindluse. ELi õiguses on mõiste „turuleviimine” määratletud kui „toote 
esmakordne kättesaadavaks tegemine ühenduse turul”.

Muudatusettepanek 281
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Importijad märgivad oma nime, 
registreeritud kaubanime või registreeritud 
kaubamärgi ja kontaktaadressi kas elektri-
või elektroonikaseadme või, kui see ei ole 
võimalik, selle pakendile või kõnealuse 
seadmega kaasasolevasse dokumenti.

3. Kui volitatud esindaja nime ja aadressi 
pole esitatud, märgivad importijad oma 
nime, registreeritud kaubanime või 
registreeritud kaubamärgi ja 
kontaktaadressi kas elektri- või
elektroonikaseadmele või, kui see ei ole 
võimalik, selle pakendile või kõnealuse 
seadmega kaasasolevasse dokumenti.

Or. en
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Selgitus

Importija nimetamine lisaks volitatud esindaja nimetamisele pole vajalik ja tekitaks tarbetut 
haldustakistust. See on nii eriti juhul, kui mudelit impordib mitu osapoolt. See väldiks 
tööstuste jaoks asjatut halduskoormust ja alaealiste hulgas segadust.

Muudatusettepanek 282
Chris Davies, Dirk Sterckx

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Importijad märgivad oma nime, 
registreeritud kaubanime või registreeritud 
kaubamärgi ja kontaktaadressi kas elektri-
või elektroonikaseadme või, kui see ei ole 
võimalik, selle pakendile või kõnealuse 
seadmega kaasasolevasse dokumenti.

3. Importijad märgivad oma nime, 
registreeritud kaubanime või registreeritud 
kaubamärgi ja kontaktaadressi kas elektri-
või elektroonikaseadmele või selle 
pakendile või kõnealuse seadmega 
kaasasolevasse dokumenti.

Or. en

Selgitus

Tagab suurema selguse ja kõrvaldab vaidlused fraasi „kus see pole võimalik” tõlgendamisel.

Muudatusettepanek 283
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Importijad hoiavad EÜ 
vastavusdeklaratsiooni koopiat 
turujärelevalveasutuste jaoks
kättesaadavana kümme aastat ning tagavad, 
et tehniline dokumentatsioon on kõnealuste 
asutuste nõudmisel neile kättesaadav.

7. Importijad hoiavad tehnilise 
dokumentatsiooni koopiat pärast elektri- ja 
elektroonikaseadme turuleviimist
kättesaadavana kümme aastat pärast seda, 
kui elektri- või elektroonikaseade oli 
viimati turul kättesaadav, ning tagavad, et 
tehniline dokumentatsioon on kõnealuste 
asutuste nõudmisel neile kättesaadav.

Or. en
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(Asendab muudatusettepanekut 59)

Selgitus

Kümneaastane periood vajab selget algusaega.

Muudatusettepanek 284
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Importijad hoiavad EÜ 
vastavusdeklaratsiooni koopiat 
turujärelevalveasutuste jaoks
kättesaadavana kümme aastat ning tagavad, 
et tehniline dokumentatsioon on kõnealuste 
asutuste nõudmisel neile kättesaadav.

7. Importijad hoiavad tehnilise 
dokumentatsiooni koopiat pärast elektri- ja 
elektroonikaseadme turuleviimist
kättesaadavana kümme aastat pärast seda, 
kui elektri- või elektroonikaseade oli 
viimati turul kättesaadav, ning tagavad, et 
tehniline dokumentatsioon on kõnealuste 
asutuste nõudmisel neile kättesaadav.

Or. en

Selgitus

This text is consistent with Article 7(3) of the Commission proposal, module A of Annex II to 
Decision No 768/2008/EC which is referred to in Article 7(2) of the Commission proposal. 
When referring to the time period for which the DoC must be retained, Decision No 
768/2008/EC always refers to “placed on the market” and never to “made available”. This is 
because “placing on the market” means “the first making available of a product on the 
Community market” (ref. Article R1(2) of Decision No 768/2008/EC) and which is a therefore 
single fixed date. In contrast, a product can have multiple "made available" dates.

Muudatusettepanek 285
Chris Davies, Dirk Sterckx

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Importijad hoiavad EÜ 
vastavusdeklaratsiooni koopiat 
turujärelevalveasutuste jaoks

7. Importijad hoiavad tehnilise 
dokumentatsiooni koopiat pärast elektri- ja 
elektroonikaseadme turuleviimist
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kättesaadavana kümme aastat ning tagavad, 
et tehniline dokumentatsioon on kõnealuste 
asutuste nõudmisel neile kättesaadav. 

kättesaadavana kümme aastat pärast seda, 
kui elektri- või elektroonikaseade oli 
viimati turul kättesaadav, ning tagavad, et 
tehniline dokumentatsioon on kõnealuste 
asutuste nõudmisel neile kättesaadav. 

Or. en

Selgitus

Tagab suurema kindluse. ELi õiguses on mõiste „turuleviimine” määratletud kui „toote 
esmakordne kättesaadavaks tegemine ühenduse turul”.

Muudatusettepanek 286
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Elektri- või elektroonikaseadet turul 
kättesaadavaks tehes peavad turustajad 
arvestama kohaldatavate nõuetega.

1. Elektri- või elektroonikaseadet turul 
kättesaadavaks tehes peavad turustajad 
arvestama kohaldatavate nõuetega, 
kontrollides eelkõige, et seade kannab 
CE-vastavusmärgist, et sellega oleks 
kaasas nõutud dokumendid keeles, millest 
saavad kergesti aru selle liikmesriigi 
tarbijad ja lõppkasutajad, mille turul 
kõnealune elektri- või elektroonikaseade 
kättesaavaks tehakse, ning et tootja ja 
importija on täitnud artikli 7 lõigetes 6 ja 
7 ning artikli 9 lõikes 3 sätestatud nõuded.

Or. en

(Seotud artikli 10 lõike 2 esimese lõigu kustutamisega.)

Selgitus

Asjakohane on rõhutada turustajate kohustusi puudutavaid erisätteid.
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Muudatusettepanek 287
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Enne elektri- või elektroonikaseadme 
kättesaadavaks tegemist turul kontrollivad 
turustajad, et seade kannab CE-
vastavusmärgist, et sellega oleks kaasas 
nõutud dokumendid keeles, millest saavad 
kergesti aru selle liikmesriigi tarbijad ja 
lõppkasutajad, mille turul kõnealune 
elektri- või elektroonikaseade 
kättesaavaks tehakse, ning et tootja ja 
importija on täitnud artikli 7 lõigetes 5 ja 
6 ning artikli 9 lõikes 3 sätestatud nõuded.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See säte tähendab, et kõik turustajad peaksid enne elektri- ja elektroonikaseadme turule 
viimist avama kõik originaalpakendid. Seda oleks liiga palju nõuda. Selle asemel tehakse 
ettepanek rõhutada neid küsimusi artikli 10 lõikes 1 sätestatud kontrollimiskohustuse 
kontekstis. See tagab, et turustajad peavad vastutama, et turule viiakse ainult nendele sätetele 
vastavad tooted, ilma et nad peaksid iga üksiku toote lahti pakkima.

Muudatusettepanek 288
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EÜ vastavusdeklaratsioonis kinnitatakse, 
et artiklis 4 sätestatud nõuded on täidetud.

1. EÜ vastavusdeklaratsioonis kinnitatakse, 
et käesolevas direktiivis sätestatud nõuded 
on täidetud.

Or. en

Selgitus

Kinnitada tuleks vastavust kogu direktiivile.
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Muudatusettepanek 289
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid käsitavad CE-
vastavusmärgist kandvaid elektri- ja 
elektroonikaseadmeid käesoleva direktiivi 
nõuetele vastavana.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Et ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivi jaoks määratletud maksimaalsed 
kontsentratsiooniväärtused (st protsentuaalsed piirid) kohalduvad n-ö homogeense materjali 
tasandil, peab ka vastavuskatsetamine toimuma sellel tasandil. Valmistoote tasandil on 
võimalik katsetada valmistoodet, kuid pole võimalik jagada tuhandeteks homogeenseteks 
materjalideks ja neid kõiki eraldi katsetada. Praeguse ohtlike ainete kasutamise piiramise 
direktiivi raames viivad valmistoodete tootjad läbi oma katsed. Seetõttu kontrollivad tootjad 
oma tarneketti ja kasutavad vastavuse tõendamiseks dokumentatsiooni.

Muudatusettepanek 290
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Elektri- ja elektroonikaseadmeid, mida on 
katsetatud ja mõõdetud kooskõlas 
ühtlustatud standarditega, mille 
viiteandmed on avaldatud Euroopa Liidu 
Teatajas, käsitatakse vastavana kõikidele 
käesoleva direktiivi asjakohastele nõuetele, 
millega on seotud kõnealused standardid.

Materjale, komponente ning elektri- ja 
elektroonikaseadmeid, mis on läbinud 
katsed või mõõtmise või mida on hinnatud
kooskõlas ühtlustatud standarditega, mille 
viiteandmed on avaldatud Euroopa Liidu 
Teatajas, käsitatakse vastavana kõikidele 
käesoleva direktiivi asjakohastele nõuetele, 
millega on seotud kõnealused standardid.

Or. en
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Selgitus

Vt artikli 16 lõike 1 juures olevat selgitust.

Muudatusettepanek 291
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Elektri- ja elektroonikaseadmeid, mida on 
katsetatud ja mõõdetud kooskõlas 
ühtlustatud standarditega, mille 
viiteandmed on avaldatud Euroopa Liidu 
Teatajas, käsitatakse vastavana kõikidele 
käesoleva direktiivi asjakohastele nõuetele, 
millega on seotud kõnealused standardid.

Elektri- ja elektroonikaseadmete 
materjalid, komponendid ja osad, mida on 
katsetatud ja mõõdetud kooskõlas 
ühtlustatud standarditega, mille 
viiteandmed on avaldatud Euroopa Liidu 
Teatajas, käsitatakse vastavana kõikidele 
käesoleva direktiivi asjakohastele nõuetele, 
millega on seotud kõnealused standardid.

Or. pl

Selgitus

Nendes muudatustes arvestatakse põhimõtet, mille kohaselt ohtlike ainete kasutamise 
piiramise direktiivile vastavatest komponentidest tekivad tooted, mis vastavad ohtlike ainete 
kasutamise piiramise direktiivile. Kui valmistoote kohta antakse välja vastavusdeklaratsioon, 
peab olemas olema viis, kuidas seda teavet tarneketis edastada, et vähendada ettevõtete 
kulusid, mis on seotud toodete vastavusse viimisega. Üheks lahenduseks võib olla materjalide 
kohta vabatahtliku deklaratsiooni väljaandmine, mis annaks kontrollorganitele lisateavet. 
Kuid vastavusdeklaratsioon üksi katseid ja meetmearuandeid ei asenda.

Muudatusettepanek 292
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Elektri- ja elektroonikaseadmeid, mida on 
katsetatud ja mõõdetud kooskõlas 
ühtlustatud standarditega, mille 
viiteandmed on avaldatud Euroopa Liidu 

Materjale, komponente või elektri- ja 
elektroonikaseadmeid, mis on läbinud 
katsed või mõõtmise või mida on hinnatud
kooskõlas ühtlustatud standarditega, mille 
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Teatajas, käsitatakse vastavana kõikidele 
käesoleva direktiivi asjakohastele nõuetele, 
millega on seotud kõnealused standardid.

viiteandmed on avaldatud Euroopa Liidu 
Teatajas, käsitatakse vastavana kõikidele 
käesoleva direktiivi asjakohastele nõuetele, 
millega on seotud kõnealused standardid.

Or. en

Selgitus

Valmistooteid ei saa käesolevale direktiivile vastavuse osas katsetada, vaid neid saab ainult 
hinnata kindlate vastavusstandardite suhtes.

Muudatusettepanek 293
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Elektri- ja elektroonikaseadmeid, mida on
katsetatud ja mõõdetud kooskõlas 
ühtlustatud standarditega, mille 
viiteandmed on avaldatud Euroopa Liidu 
Teatajas, käsitatakse vastavana kõikidele 
käesoleva direktiivi asjakohastele nõuetele, 
millega on seotud kõnealused standardid.

Elektri- ja elektroonikaseadmeid, mis on 
kooskõlas ühtlustatud standardite või 
nende osaga, mille viiteandmed on 
avaldatud Euroopa Liidu Teatajas, 
käsitatakse vastavana kõikidele käesoleva 
direktiivi asjakohastele nõuetele, millega 
on seotud kõnealused standardid.

Or. en

Selgitus

Ümbersõnastamine otsuse nr 768/2008 artikliga 8 ühtlustamise eesmärgil, et luua kõigile 
ettevõtjatele CE-vastavusmärgise nõuete osas võrdsed võimalused.

Muudatusettepanek 294
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 16 a
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Formaalsed vastuväited harmoneeritud 
standarditele

Kohaldub toodete turustamise ühist 
raamistikku käsitleva otsuse nr 
768/2008/EÜ artikkel R9.

Or. en

(Muudatusettepaneku 66 asendamine raportööri poolt. Seotud komitoloogiamenetluse 
tühistamisega Euroopa Liidu toimimise lepingus.) 

Selgitus

It should be possible for a Member State or the Commission to formally object to a 
harmonized standard. Amendment 66 was an exact copy of Article R9 from the new legislative 
framework (NLF), which contains comitology provisions. Due to the new Treaty, the 
comitology procedures no longer apply for new legislative acts. However, the recast of RoHS 
cannot align acts other than RoHS to the provisions of the new Treaty. To introduce the 
possibility for a formal objection to a harmonised standard without prejudice to a future 
alignment of NLF, there should only be a reference to the relevant article.

Muudatusettepanek 295
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komitee Delegeerimisõiguse kasutamine
1. Komisjoni abistab Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 5. aprilli 2006. aasta direktiivi 
2006/12/EÜ (jäätmete kohta) artikli 18 
alusel loodud komitee.

1. Artiklites 5 ja 6 osutatud volitused võtta 
vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile tähtajatult.

2. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 
5a lõikeid 1–4 ja artiklit 7, võttes arvesse 
selle otsuse artikli 8 sätteid.

2. Kui komisjon on delegeeritud õigusakti 
vastu võtnud, teavitab ta sellest 
viivitamata Euroopa Parlamenti ja 
nõukogu.
3. Volitused delegeeritud õigusakte vastu 
võtta antakse komisjonile artiklites 18 a ja 
18 b sätestatud tingimuste kohaselt.

Or. en

(Seotud varasema „kontrolliga regulatiivmenetluse” asendamisega delegeeritud õigusaktide 
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menetlusega vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 290.)

Selgitus

Käesoleva direktiivi kontekstis on asjakohane anda komisjonile delegeeritud õigusaktide 
vastuvõtmise õigus tähtajatult.

Muudatusettepanek 296
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon tagab, et jälgib oma 
tegevuses liikmesriikide ja kõigi 
asjassepuutuvate huvitatud isikute, 
näiteks tööstuse, sealhulgas väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete, 
keskkonnakaitserühmituste ja 
tarbijaorganisatsioonide esindajate 
tasakaalustatud osalemist. Osapooled 
kohtuvad konsultatiivfoorumis. Foorumi 
kodukorra kehtestab komisjon.

Or. en

Selgitus

Õigusliku ebaselguse ja majandusriskide vähendamiseks peab erandite mehhanism saama 
teostatavamaks, selgemaks ja läbipaistvamaks. Konsulteerimist sidusrühmadega tuleks 
parandada, luues selgema töökorra. Seetõttu tuleks luua ökodisaini direktiivile 2009/125/EÜ 
sarnane konsultatsioonifoorum, mis tagab pideva ja struktureeritud 
konsulteerimismehhanismi sidusrühmadega direktiivi rakendusprotsessis.

Muudatusettepanek 297
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18 a
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Komisjon tagab, et jälgib oma tegevuses 
liikmesriikide ja kõigi asjassepuutuvate 
huvitatud isikute, näiteks tööstuse, 
sealhulgas väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtete, keskkonnakaitserühmituste ja 
tarbijaorganisatsioonide esindajate 
tasakaalustatud osalemist. Osapooled 
kohtuvad konsultatiivfoorumis. Foorumi 
kodukorra kehtestab komisjon.

Or. en

Selgitus

Õigusliku ebaselguse ja majandusriskide vähendamiseks peab erandite mehhanism saama 
teostatavamaks, selgemaks ja läbipaistvamaks. Konsulteerimist sidusrühmadega tuleks 
parandada, luues selgema töökorra. Seetõttu tuleks luua ökodisaini direktiivile 2009/125/EÜ 
sarnane konsultatsioonifoorum, mis tagab pideva ja struktureeritud 
konsulteerimismehhanismi sidusrühmadega direktiivi rakendusprotsessis.

Muudatusettepanek 298
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18 a
Delegeerimisõiguse tühistamine

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artiklis 18 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
2. Institutsioon, kes on algatanud 
sisemenetluse, et otsustada, kas volituste 
delegeerimine tuleks tagasi võtta, püüab 
sellest teisele institutsioonile ja 
komisjonile teatada hiljemalt üks kuu 
enne lõpliku otsuse tegemist, nimetades 
delegeeritud volitused, mida ta soovib 
tagasi võtta, ja esitades tagasivõtmise 
võimalikud põhjused.
3. Tühistamisotsuses tuleb lõpetada 
otsuses osutatud volituste delegeerimine. 
See jõustub kohe või hiljem otsuses 
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nimetatud kuupäeval. See ei mõjuta juba 
jõusolevate delegeeritud õigusaktide 
kehtivust. Otsus avaldatakse Euroopa 
Liidu Teatajas.

Or. en

(Seotud varasema „kontrolliga regulatiivmenetluse” asendamisega delegeeritud õigusaktide 
menetlusega vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 290.)

Selgitus

Otsuses peab sisalduma võimalus tühistada volituste delegeerimine.

Muudatusettepanek 299
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18 b
Vastuväited delegeeritud õigusaktidele

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
esitada vastuväiteid delegeeritud 
õigusaktile kahe kuu jooksul alates sellest 
teatamisest. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel pikendatakse seda 
ajavahemikku kaks kuud. 
2. Kui Euroopa Parlament ega nõukogu 
ei ole delegeeritud õigusakti suhtes 
vastuväiteid esitanud, avaldatakse 
delegeeritud õigusakt Euroopa Liidu 
Teatajas ja see jõustub selles sätestatud 
kuupäeval.
3. Kui Euroopa Parlament või nõukogu 
on delegeeritud õigusakti vastu, siis see ei 
jõustu. Vastuolev institutsioon esitab 
delegeeritud õigusakti vastu olemise 
põhjused.

Or. en

(Seotud varasema „kontrolliga regulatiivmenetluse” asendamisega delegeeritud õigusaktide 
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menetlusega vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 290.)

Selgitus

Delegeeritud õigusaktide vastuväidete osas tuleb lisada kaks pluss kahe kuu protseduur. See 
võimaldaks mittevastuolulistel juhtudel suhteliselt kiiret jõustumist, andes samas vastuoluliste 
juhtude korral piisavalt aega.

Muudatusettepanek 300
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I lisa välja jäetud

Or. pl

Selgitus

Kõnealune lisa pole seoses avatud kohaldamisala kehtestamisega vajalik.

Muudatusettepanek 301
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiiviga hõlmatud elektri- ja 
elektroonikaseadmete kategooriad

Käesoleva direktiiviga hõlmatud elektri- ja 
elektroonikaseadmete kategooriad

1. Suured kodumasinad 1. Suured seadmed
2. Väiksemad kodumasinad 2. Väiksemad seadmed
3. Infotehnoloogia- ja 
telekommunikatsiooniseadmed

3. Infotehnoloogia- ja 
telekommunikatsiooniseadmed

4. Tavatarbijatele ettenähtud seadmed 4. Tavatarbijatele ettenähtud seadmed
5. Valgustusseadmed 5. Valgustusseadmed
6. Elektri- ja elektroonilised tööriistad 
(välja arvatud suured paiksed tööstuslikud 
tööriistad)

6. Elektri- ja elektroonilised tööriistad

7. Mänguasjad, vaba aja veetmise ja 
spordivahendid

7. Mänguasjad, vaba aja veetmise ja 
spordivahendid

8. Meditsiiniseadmed 8. Meditsiiniseadmed



PE439.897v01-00 82/108 AM\809039ET.doc

ET

9. Seire- ja kontrolliseadmed, kaasa 
arvatud tööstuslikud seire- ja 
kontrolliseadmed

9. Seire- ja kontrolliseadmed, kaasa 
arvatud tööstuslikud seire- ja 
kontrolliseadmed

10. Automaatsed väljastusseadmed 10. Automaatsed väljastusseadmed
11. Muud ülaltoodud kategooriatesse 
mittekuuluvad elektri- ja 
elektroonikaseadmed

Or. en

(Muudatusettepaneku 68 asendamine raportööri poolt.)

Selgitus

Mõiste „kodumasinad” on tekitanud segadust ning tuleks seetõttu välja jätta. Raske on 
mõista, miks peaks kohaldamisalast välja jätma suure hulga tööstusseadmeid, kui tööstuslikud 
seire- ja kontrollseadmed on hõlmatud. Arvestades elektri- ja elektroonikaseadmete eri 
kategooriatele kohaldatavate piirangute ja vastavate tähtaegade eri ulatust, tuleb säilitada 
elektri- ja elektroonikaseadmete kategooriate loetelu, kuid seda tuleb täiendada kategooriaga, 
mis hõlmab kõiki elektri- ja elektroonikaseadmeid, mis ei ole hõlmatud ühegi praeguse 
kategooriaga. See tagaks avatud kohaldamisala, võimaldades eristada eri kategooriaid.

Muudatusettepanek 302
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Seire- ja kontrolliseadmed, kaasa 
arvatud tööstuslikud seire- ja 
kontrolliseadmed

9. Seire- ja kontrolliseadmed

Or. en

Selgitus

(Vt II lisa punkti 9.) Sama pealkirja kasutamine väldib segadust.
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Muudatusettepanek 303
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II lisa välja jäetud

Or. pl

Selgitus

Kõnealune lisa pole seoses avatud kohaldamisala kehtestamisega vajalik.

Muudatusettepanek 304
Chris Davies, Dirk Sterckx

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I lisas loetletud kategooriatesse kuuluvate 
toodete siduv loetelu:

I lisas loetletud kategooriatesse kuuluvate 
toodete siduv loetelu:

1. Suured kodumasinad, sealhulgas: 1. Suured kodumasinad, sealhulgas:
pesumasinad, pesumasinad,
riidekuivatid, riidekuivatid,
nõudepesumasinad; nõudepesumasinad;
muud suured kodumasinad, mida 
kasutatakse toiduainete külmutamiseks, 
säilitamiseks ja hoidmiseks, nagu: 

muud suured kodumasinad, mida 
kasutatakse toiduainete külmutamiseks, 
säilitamiseks ja hoidmiseks, nagu: 

suured jahutusseadmed, külmikud, 
sügavkülmikud;

suured jahutusseadmed, külmikud, 
sügavkülmikud;

suured kodumasinad, mida kasutatakse 
toidu keetmiseks ja muuks töötluseks, 
nagu:

suured kodumasinad, mida kasutatakse 
toidu keetmiseks ja muuks töötluseks, 
nagu:

pliidid, elektriahjud, elektrikeeduplaadid, pliidid, elektriahjud, elektrikeeduplaadid,
mikrolaineahjud; mikrolaineahjud;
suured seadmed tubade, voodite ja istmete 
soojendamiseks nagu:

suured seadmed tubade, voodite ja istmete 
soojendamiseks nagu:

elektrikütteseadmed, elektriradiaatorid; elektrikütteseadmed, elektriradiaatorid, 
sealhulgas sise-, välisseadmed ning kuni 
12 kW võimsusega terviklikud 
küttepumbad.
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ventilaatorid, tõmbeventilatsiooni- ja 
konditsioneerimisseadmed, nagu:

ventilaatorid, tõmbeventilatsiooni- ja 
konditsioneerimisseadmed, nagu:

elektriventilaatorid, elektriventilaatorid,
kliimaseadmed. kliimaseadmed, sealhulgas sise-, 

välisseadmed ning kuni 12 kW 
võimsusega terviklikud kliimaseadmed.

Or. en

Selgitus

Kui käesoleva õigusakti kohaldamisala EI avata nii, et see hõlmaks kõiki elektri- ja 
elektroonikaseadmeid, siis tuleb kliimaseadmed ja küttepumbad direktiivi lisada.

Muudatusettepanek 305
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Seire- ja kontrolliseadmed, kaasa 
arvatud: 

Seire- ja kontrolliseadmed, kaasa arvatud: 

suitsuandurid, suitsuandurid,
kütteregulaatorid, kütteregulaatorid,
termostaadid, termostaadid,
kodumajapidamises või laboratooriumis 
kasutatavad mõõtmis-, kaalumis- või 
reguleerimisseadmed,

kodumajapidamises kasutatavad mõõtmis-, 
kaalumis- või reguleerimisseadmed,

tööstuses kasutatavad seire- ja 
kontrolliseadmed.

tööstuses kasutatavad seire- ja 
kontrolliseadmed.

Or. en

Selgitus

Artikli 3 punktis p olev tööstuslike seire- ja kontrollseadmete määratlus ning sellele järgnev II 
lisa 9. kategooria kirjeldus kattuvad: „mõõtmis-…seadmed”. Mõlemad kirjeldused kehtivad 
profilaboriseadmetele, kuid ajaskaalad erinevad.
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Muudatusettepanek 306
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

III lisa välja jäetud

Or. pl

Selgitus

See lisa pole vajalik. Uute ainete määratlemise ja nendele direktiivi piirangute kohaldamise 
reegleid on kirjeldatud artikli 4 lõiget 7 puudutavas muudatusettepanekus.

Muudatusettepanek 307
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

III lisa välja jäetud

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepaneku kohaselt jäetakse välja III lisa, sest loetletud ainete valimiseks pole 
kindlat metoodikat. Lisaks tõlgendataks sellist lisa üleüldiselt valesti ning läbivaatamisele 
kuuluvate, kuid veel mitte keelustatud kemikaalide loendiga lisa tekitaks segadust.

Muudatusettepanek 308
Sergio Berlato

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

III lisa välja jäetud

Or. it
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Selgitus

Selle muudatusettepaneku kohaselt jäetakse välja III lisa, sest loetletud ainete valimiseks pole 
kindlat metoodikat. Lisaks tõlgendataks sellist lisa üleüldiselt valesti ning läbivaatamisele 
kuuluvate, kuid veel mitte keelustatud kemikaalide loendiga lisa tekitaks segadust.

Muudatusettepanek 309
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 4 lõikes 7 osutatud ained Artikli 4 lõikes 7 osutatud ained
1. Heksabromotsüklododekaan (HBCDD) 1. Arseeniühendid
2. Bis(2-etüülheksüül)ftalaat (DEHP) 2. Berüllium ja selle ühendid
3. Butüülbensüülftalaat (BBP) 3. Antimontrioksiid
4. Dibutüülftalaat (DBP) 4. Dinikkeltrioksiid

5. Bisfenool A
6. Broomitud orgaanilised ained, v.a 
broomitud leegiaeglustid
7. Kloororgaanilised ühendid, v.a 
klooritud leegiaeglustid või pehmendid

8. Nanomaterjal
9. Biotsiidides kasutatavad hõbeioonid
10. Väga kõrge riskitasemega ained, mis 
on esitatud määruse (EÜ) nr 1907/2006 
artikli 59 lõikes 1 osutatud 
kandidaatainete loendis.

Or. sv

Selgitus

Sellisel viisil pidevalt uuendatav loend võib avaldada positiivset mõju nende ainete 
asendamisele.
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Muudatusettepanek 310
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 4 lõikes 7 osutatud ained Artiklis 6 a osutatud ained

1. Heksabromotsüklododekaan (HBCDD) 1. Polüvinüülkloriid (PVC)
2. Bis(2-etüülheksüül)ftalaat (DEHP) 2. Nanomaterjalid, eriti asbestilaadsed 

süsiniknanotorud ja nanohõbe
3. Butüülbensüülftalaat (BBP)
4. Dibutüülftalaat (DBP)

Or. en

Selgitus

Neid aineid tuleb enne otsuse tegemist keelustamise või märgistamise kohta täiendavalt 
uurida.

Muudatusettepanek 311
Frédérique Ries, Chris Davies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Heksabromotsüklododekaan (HBCDD) 1. Dinitrotolueen
2. Bis(2-etüülheksüül)ftalaat (DEHP) 2. Diaminodifenüülmetaan (MDA)
3. Butüülbensüülftalaat (BBP) 3. 5-tert-butüül-2,4,6-trinitro-m-

ksüleen (muskusksüleen) 
4. Dibutüülftalaat (DBP) 4. Alkaanid, klooritud (lühikese 

ahelaga klooritud parafiinid)
5. Alumosilikaadist tulekindlad 
keraamilised kiud
6. Antratseen
7. Antratseeniõli
8. Antratseeniõli, antratseenipasta
9. Antratseeniõli, antratseenipasta, 
antratseenifraktsioon
10. Antratseeniõli, antratseenipasta, 
kaugtuled
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11. Antratseeniõli, vähese 
antratseenisisaldusega
12. Bensüülbutüülftalaat (BBP)
13. Bis(2-etüülheksüül)ftalaat 
(DEHP)
14. Bis(tributüültin)oksiid (TBTO)
15. Koobaltdikloriid
16. Diarseenpentaoksiid
17. Diarseentrioksiid
18. Dibutüülftalaat (DBP)
19. Diisobutüülftalaat
20. Heksabromotsüklodekaan 
(HBCDD) ja kõik olulisemad 
tuvastatud diastereoisomeerid
21. Pliikromaat
22. 
Pliikromaatmolübdaatsulfaatpunane 
23. Pliivesinikarsenaat
24. Pliisulfokromaatkollane 
25. Tõrv, kivisöetõrv, kõrgel 
temperatuuril
26. Naatriumdikromaat
27. Trietüülarsenaat
28. Tris(2-kloroetüül)fosfaat
29. Tsirkoonaluminosilikaadist 
tulekindlad keraamilised kiud
30. Bisfenool A

Or. en

Selgitus

Komisjon esitab õigustatult läbivaatamiseks teise loendi kemikaalidest, mis ei ole veel 
keelustatud, kuid kujutavad keskkonnale või inimese tervisele suurt riski. Lisaks on oluline 
tagada kindel ja sidus õiguslik raamistik. Seetõttu tuleb REACH-määruse (EÜ) artikli 58 
lõikes 2 sätestatud volitusnõuete kohaselt luua selge seos väga kõrge riskitasemega 
kandidaatainete loendiga. Loendisse tuleb lisada bisfenool A, sest vähemalt 109 avalikku 
uuringut on tuvastanud, et see avaldab inimtervisele ja keskkonnale madalal tasemel 
kahjulikku mõju. 
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Muudatusettepanek 312
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

III a lisa
Direktiivi kohaldamisalast välja jäetud 

seadmed, masinad ja seadmete varuosad
1. Seadmed, mis on vajalikud 
liikmesriikide esmatähtsate 
julgeolekuhuvide kaitsmiseks, sealhulgas 
eranditult sõjaliseks otstarbeks ettenähtud 
relvad, laskemoon ja sõjatarvikud. 
2. Seadmed, mida ei kavatseta turule viia 
iseseisva toimiva või kaubaüksusena. 
3. Enne 1. juulit 2006 turule viidud 
elektri- ja elektroonikaseadmete 
remondiks või korduskasutamiseks ette 
nähtud varuosad.
4. Enne 1. jaanuari 2014 turule viidud 
meditsiiniseadmete remondiks või 
korduskasutamiseks ette nähtud 
varuosad.
5. Enne 1. jaanuari 2016 turule viidud in 
vitro-diagnostika meditsiiniseadmete 
remondiks või korduskasutamiseks ette 
nähtud varuosad.
6. Enne 1. jaanuari 2014 turule viidud 
seire- ja kontrollseadmete remondiks või 
korduskasutamiseks ette nähtud 
varuosad.
7. Enne 1. jaanuari 2017 turule viidud 
tööstuslike seire- ja kontrollseadmete 
remondiks või korduskasutamiseks ette 
nähtud varuosad.
8. Selliste elektri- ja 
elektroonikaseadmete, mille suhtes on 
tehtud erand ja mis on viidud turule enne 
erandi kehtivusaja lõppu, remondiks või 
korduskasutamiseks ettenähtud varuosad.
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9. Aktiivsed siirdatavad 
meditsiiniseadmed.
10. Eri tüüpi seadmed, tööriistad ja muud 
seadmed, mis on koostatud, paigaldatud ja 
ette nähtud kindlas kohas tööstuslikuks 
kasutamiseks.

11. Elektri- ja elektroonikaseadmete 
määratluse mittevastavate seadmete 
tarvikud.
12. Elektri- ja elektroonikaseadmete 
tavalistes või mõistlikus ulatuses 
ennustatavates kasutustingimustes 
vabanevad ained.

Or. pl

Selgitus

See lisa koondab direktiivi kohaldamisala kõik võimalikud erandid. Lisa kontrollitakse 
kaasotsustamismenetluse raames. Lisaks komisjoni algtekstile sisaldab see punktis 10 püsivalt 
koostatud statsionaarsete seadmete määratlust ja teeb punktis 12 vastavalt REACH-määruse 
artikli 7 lõike 1 punktile b erandi ainete suhtes, mille vabanemine elektri- ja 
elektroonikaseadmetest (näiteks tooneritest ja tintidest) on ette nähtud. Punktis 11 tehakse 
erand tarvikute suhtes, mis vastavalt direktiivi eelnõu artikli 3 a määratluse kohaselt ei ole 
iseenesest elektri- ja elektroonikaseadmed.

Muudatusettepanek 313
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
IV lisa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 4 lõikes 7 osutatud keelatud ained ja 
nende ainete kõrgeim lubatav 
massiprotsent homogeensetes materjalides

Artikli 4 lõikes 7 osutatud keelatud ained ja 
nende ainete kõrgeim lubatav 
massiprotsent homogeensetes materjalides

A osa
Plii (0,1 %) Plii (0,1 %)
Elavhõbe (0,1 %) Elavhõbe (0,1 %)
Kaadmium (0,01 %) Kaadmium (0,01 %)
Kuuevalentne kroom (0,1 %) Kuuevalentne kroom (0,1 %)
Polübromobifenüülid (PBB) (0,1 %) Polübromobifenüülid (PBB) (0,1 %)
Polübromodifenüüleetrid (PBDE) (0,1 %) Polübromodifenüüleetrid (PBDE) (0,1 %)
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B osa
Arseeniühendid (0,1%)
Berüllium ja selle ühendid (0,1%)
Antimoontrioksiid (0,1%)
Bisfenool (0,1%)
Broomorgaanilised ühendid, v.a 
broomitud leegiaeglustid (0,1%)
Kloororgaanilised ühendid, v.a klooritud 
leegiaeglustid või pehmendid (0,1%)
Asbestisarnased süsiniknanotorud 
(avastamispiir)

Polüvinüülkloriid (PVC) (0,1 %)
Klooritud pehmendid (0,1 %)
Bis(2-etüülheksüül)ftalaat (DEHP) 
(0,1%)
Butüülbensüülftalaat (BBP) (0,1 %)
Dibutüülftalaat (DBP) (0,1 %)
Nanohõbe (avastamispiir)

Or. de

Selgitus

Komisjoni ettepanekule lisatud ained kujutavad tootmis- ja/või kasutamis- ja 
taaskasutamisfaasis suurt ohtu inimeste tervisele ja keskkonnale.

Muudatusettepanek 314
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv
IV lisa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 4 lõikes 7 osutatud keelatud ained ja 
nende ainete kõrgeim lubatav 
massiprotsent homogeensetes materjalides

Artikli 4 lõikes 7 osutatud keelatud ained ja 
nende ainete kõrgeim lubatav 
massiprotsent homogeensetes materjalides

A osa
Plii (0,1%) Plii (0,1%)
Elavhõbe (0,1%) Elavhõbe (0,1%)

Kaadmium (0,01%) Kaadmium (0,01%)

Kuuevalentne kroom (0,1%) Kuuevalentne kroom (0,1%) 
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Polübromobifenüülid (PBB) (0,1%) Polübromobifenüülid (PBB) (0,1%)

Polübromodifenüüleetrid (PBDE) (0,1%) Polübromodifenüüleetrid (PBDE) (0,1%)

B osa
Broomitud leegiaeglustid (0,1%)
Klooritud leegiaeglustid (0,1%)
Polüvinüülkloriid (PVC) (0,1%)
Klooritud pehmendid (0,1%)
Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 
kartsinogeensete, mutageensete või 
paljunemisvõimet kahjustava mürgisuse 
kategooria 1A või 1B kriteeriumidele 
vastavad ftalaadid.

Or. en

Selgitus

Euroopa Komisjoni tellitud uuringus ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivi 
uuestisõnastamise kohta soovitatakse broomorgaaniliste ja kloororgaaniliste ühendite ning 
PVC kasutamine järk-järgult lõpetada, sest need ained tekitavad jäätmekäitlusel probleeme.
Elektroonikatööstus on teinud suuri edusamme ülemaailmses algatuses, mis seisneb 
üleminekus nn vähese halogeenisisaldusega toodetele (broomitud või klooritud leegiaeglustid 
ja PVC, mille halogeenisisaldus on alla 900 ppm). Samasuguseid meetmeid on juba võtnud ka 
mõned kodumasinate tootjad. Selliseid vabatahtlikke meetmeid tuleks toetada seadusandja 
kehtestatud selgete nõuetega, mis loovad võrdsed võimalused ja tagavad turul kindluse.

Muudatusettepanek 315
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
IV lisa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 4 lõikes 7 osutatud keelatud ained ja 
nende ainete kõrgeim lubatav 
massiprotsent homogeensetes materjalides

Artikli 4 lõikes 7 osutatud keelatud ained ja 
nende ainete kõrgeim lubatav 
massiprotsent homogeensetes materjalides

A osa
Plii (0,1%) Plii (0,1%)
Elavhõbe (0,1%) Elavhõbe (0,1%)

Kaadmium (0,01%) Kaadmium (0,01%)
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Kuuevalentne kroom (0,1%) Kuuevalentne kroom (0,1%)
Polübromobifenüülid (PBB) (0,1%) Polübromobifenüülid (PBB) (0,1%)

Polübromodifenüüleetrid (PBDE) (0,1%) Polübromodifenüüleetrid (PBDE) (0,1%)

B osa 
Keskmise pikkusega ahelaga parafiinid 
(MCCP)

Or. en

Selgitus

Lisaks varem nimetatud ainetele (näiteks Jill Evansi raportis) soovitavad mitu uuringut 
piirata keskmise pikkusega ahelaga klooritud parafiinide (MCCP) kasutamist, lisades need 
ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivi IV lisasse (Saksa Umweltbundesamt, ERA 
uuring). MCCPd kasutatakse plastifikaatori ja leegiaeglustina ning sellel on püsivad 
bioakumuleeruvad ja toksilised omadused. Neid omadusi on piisavalt dokumenteeritud, nagu 
on märgitud ka Öko-Instituti (2008) uuringus, vt lõpumärkust 5.

Muudatusettepanek 316
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv
IV lisa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 4 lõikes 7 osutatud keelatud ained ja 
nende ainete kõrgeim lubatav 
massiprotsent homogeensetes materjalides

Artikli 4 lõikes 7 osutatud keelatud ained ja 
nende ainete kõrgeim lubatav 
massiprotsent homogeensetes materjalides

Plii (0,1%) Plii (0,1%)
Elavhõbe (0,1%) Elavhõbe (0,1%)

Kaadmium (0,01%) Kaadmium (0,01%)
Kuuevalentne kroom (0,1%) Kuuevalentne kroom (0,1%)

Polübromobifenüülid (PBB) (0,1%) Polübromobifenüülid (PBB) (0,1%)
Polübromodifenüüleetrid (PBDE) (0,1%) Polübromodifenüüleetrid (PBDE) (0,1%)

Nanohõbe (avastamispiir)

Pikad mitmekihilise seinaga 
süsiniknanotorud (avastamispiir)

Or. en
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Selgitus

Nanohõbedat juba kasutatakse elektri- ja elektroonikaseadmetes antimikroobse ainena, 
näiteks mobiiltelefonide pinnakattes, samuti võivad neid vabastada pesumasinad. Lisaks 
sellele, et sellised kasutusalad on üleliigsed, kujutavad need ka ohtu inimtervisele ja 
keskkonnale. Süsiniknanotorusid võib elektri- ja elektroonikaseadmetes kasutada, kuid on 
tõestatud, et neil võivad olla asbestilaadsed omadused. Tunnustatud asutused, näiteks 
Ühendkuningriigi kuninglik keskkonnasaastekomisjon, Ühendkuningriigi tervise- ja 
ohutusamet ning Saksa Keskkonnaagentuur on väljendanud muret seoses nanomaterjalidega 
või koguni soovitanud neid mitte kasutada.

Muudatusettepanek 317
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
IV a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

IV a lisa
1. Nanohõbe 
2. Asbestilaadsed süsiniknanotorud 
3. Berülliummetall
4. Berülliumoksiid (BeO)

Or. en

Selgitus

Öko-Institut on soovitanud mõnele ainele märgistust (punktid 3 ja 4). Punktide 1 ja 2 kohta on 
olemas teaduslikud tõendid selle kohta, et kokkupuude pikkade mitmekihilise seintega 
nanotorudega võib kaasa tuua asbestilaadse haiguse ning et nanohõbedaosakeste 
vabanemine võib avaldada negatiivset mõju inimtervisele ja keskkonnale. Märgistamine koos 
edasise uuringuga oleks esimene samm ende ainete ettevaatliku käitlemise toetamisel. Tagada 
tuleb optimaalne seos ökodisaini direktiiviga. (Seotud artikli 6 lõike 1 taande 3 a (uus) ja 
artikli 4 lõike 1 punkti b (uus) muudatusettepanekuga.)
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Muudatusettepanek 318
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

IV lisa välja jäetud

Or. pl

Selgitus

See lisa on lisatud V lisasse, jätkates nummerdust. Komisjon peaks seda lisa enne direktiivi 
jõustumist vastavalt artikli 5 lõike 4 a muudatusettepanekule uuendama ja viima selle 
vastavusse teadusliku ja tehnilise progressiga. Praegune ERA aruandel põhinev VI lisa on 
koostatud vastavalt 2005. aasta teadmistele.

Muudatusettepanek 319
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seadmed, milles kasutatakse või mille abil 
määratakse ioniseerivat kiirgust

välja jäetud

Or. en

Selgitus

ERA jõudis oma komisjoni tellitud uuringus (2006-0383) järeldusele, et meditsiiniseadmete 
lisamine kohaldamisalasse oleks võimalik, kuid tootjad nõuaksid kindlaid erandeid. Samuti 
soovitas ERA joodistes kasutatava plii suhtes ajutise erandi kehtestamise uuesti, ohtlike ainete 
kasutamise piiramise direktiivi muutmise ajale lähemal ajal, läbi vaadata. Uue ERA aruande 
(2009-0394) koostamise ajal on teatud keerukate meditsiiniseadmete tootjad leidnud, et nende 
puhul ei saa ilma pliita tagada pikaajalist töökindlust. Seda tuleks ümbersõnastamisel arvesse 
võtta. 
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Muudatusettepanek 320
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seadmed, milles kasutatakse või mille abil 
määratakse ioniseerivat kiirgust

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Et I lisas nimetatud kategooriad 8. (meditsiiniseadmed) ja 9. (seire- ja kontrollseadmed) 
kuuluvad kohaldamisalasse, tuleks siin nimetatud artiklid seoses nende eriotstarbelise 
kasutamisega meditsiiniprotseduurides ning seire- ja kontrollseadmete pikkade 
tootmistsüklitega välja jätta.

Muudatusettepanek 321
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 Plii ioniseeriva kiirguse eest kaitsvates 
ekraanides

5 Plii ioniseeriva kiirguse eest kaitsvates 
ekraanides, kollimaatorites ning 
võbelusvastastes seadmetes ja võredes

Or. en

Selgitus

Vt VI lisa sissejuhatava osa põhjendust
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Muudatusettepanek 322
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 Plii ioniseeriva kiirguse eest kaitsvates 
ekraanides

5 Plii ioniseeriva kiirguse eest kaitsvates 
ekraanides, kollimaatorites ning 
võbelusvastastes seadmetes ja võredes

Or. en

Selgitus

Vt VI lisa sissejuhatava osa põhjendust.

Muudatusettepanek 323
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 Plii röntgenkiirte katsekehades 6 Plii ioonkiirguse katsekehades ja
röntgenkiirte markerites

Or. en

Selgitus

Vt VI lisa sissejuhatava osa põhjendust.

Muudatusettepanek 324
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 Plii röntgenkiirte katsekehades 6 Plii ioonkiirguse katsekehades ja
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röntgenkiirte markerites

Or. en

Selgitus

Vt VI lisa sissejuhatava osa põhjendust.

Muudatusettepanek 325
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 Kaadmiumi radioaktiivse isotoobi allikas 
kantavates 
röntgenfluorestsentsspektromeetrites 
Andurid, detektorid ja elektroodid (pluss 
punkt 1)

8 Kaadmiumi radioaktiivse isotoobi allikas 
kantavates 
röntgenfluorestsentsspektromeetrites 

Or. en

Selgitus

Vt VI lisa sissejuhatava osa põhjendust 

Muudatusettepanek 326
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 Kaadmiumi radioaktiivse isotoobi allikas 
kantavates 
röntgenfluorestsentsspektromeetrites 
Andurid, detektorid ja elektroodid 
(pluss punkt 1)

8 Kaadmiumi radioaktiivse isotoobi allikas 
kantavates 
röntgenfluorestsentsspektromeetrites
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Or. en

Selgitus

Vt VI lisa sissejuhatava osa põhjendust.

Muudatusettepanek 327
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10 Plii ja kaadmium 
aatomabsorptsioonspektroskoopialampides

10 Plii ja kaadmium 
aatomadsorptsioonspektroskoopialampides

Or. en

Selgitus

Vt VI lisa sissejuhatava osa põhjendust. 

Muudatusettepanek 328
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – alapealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Muud välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vt VI lisa sissejuhatava osa põhjendust.
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Muudatusettepanek 329
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – alapealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Muud välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vt VI lisa sissejuhatava osa põhjendust 

Muudatusettepanek 330
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11 Plii sulamites, mida kasutatakse ülijuhi 
ja soojusjuhina 
tuumamagnetresonantstomograafias

11 Plii sulamites, mida kasutatakse ülijuhi 
ja soojusjuhina 
tuumamagnetresonantstomograafias ja 
magnetoentsefalograafias

Or. en

Selgitus

Vt VI lisa sissejuhatava osa põhjendust 

Muudatusettepanek 331
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11 Plii sulamites, mida kasutatakse ülijuhi 
ja soojusjuhina 
tuumamagnetresonantstomograafias

11 Plii sulamites, mida kasutatakse ülijuhi 
ja soojusjuhina 
tuumamagnetresonantstomograafias ja 
magnetoentsefalograafias
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Or. en

Selgitus

Vt VI lisa sissejuhatava osa põhjendust.

Muudatusettepanek 332
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – punkt 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

17 Plii kantavates
kiirabidefibrillatsiooniseadmetes 
kasutatavates joodistes

17 Joodistes sisalduv plii 

– II klassi kantavates
defibrillatsiooniseadmetes,
– II klassi patsiendi kantavates 
ultraheliseadmetes ja 
patsiendijälgimisseadmetes

Or. en

Selgitus

Vt VI lisa sissejuhatava osa põhjendust.

Muudatusettepanek 333
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – punkt 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

17 Plii kantavates 
kiirabidefibrillatsiooniseadmetes 
kasutatavates joodistes

17 Plii joodistes 

– II klassi kantavates
defibrillatsiooniseadmetes,
– II klassi patsiendi kantavates 
ultraheliseadmetes ja 
patsiendijälgimisseadmetes

Or. en
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Selgitus

Vt VI lisa sissejuhatava osa põhjendust.

Muudatusettepanek 334
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – punkt 20 a – 20 w (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

20 a Plii alla 50 C temperatuuril 
töötavate magnetresonantskujutiste 
saamiseks kasutatavate seadmete ja 
magnetoentsefaolograafiaseadmete 
joodistes, komponentide otstes ja 
ühendusklemmides
20 b Pliimagnetresonantskujutiste 
saamiseks kasutatavate seadmete ja 
magnetoentsefalograafiaseadmete 
mittemagnetiliste komponentide 
otsakatetes ning nende mittemagnetiliste 
komponentide ühendamiseks 
kasutatavates joodistes
20 c Plii meditsiiniseadmete (BGA, CSP, 
QFN ja muud sarnased seadmed), 
kujutiste saamiseks kasutatavate 
meditsiiniseadmete (CT, PET, SPECT, 
MED, MRI ja molekulaarkujutiste 
saamiseks kasutatavad seadmed) ning 
molekulaarkujutiste saamiseks ning 
kiiritus- ja osakeste ravis kasutatavate 
seadmete trükkplaatide koostamiseks 
kasutatavates joodistes ja komponentide 
otsakatetes
20 d Plii pooljuht-digitaaljadaandurite, 
näiteks kaadmiumtsinktelluriid- ja 
maatriksdigitaalröntgendetektorite 
monteerimiseks kasutatavate 
trükkplaatide koostamisel kasutatavates 
joodistes
20 e Plii ja kuuevalentne kroom 
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tööstussektori komponentides, mis ei 
kuulu ohtlike ainete kasutamise piiramise 
direktiivi kohaldamisalasse ja mida 
kasutatakse meditsiiniseadmete 
komponentidena
20 f Plii kuivmäärdeainena vask- ja 
alumiiniumsulamites kohtades, mis 
puutuvad kokku ioonkiirgusega
20 g Plii kujutisvõimendite 
vaakumikindlates tihendites
20 h Kuuevalentne kroom kohapealsetes 
leelisväljastusseadmetes
20 i Kaadmium kujutisvõimendite 
väljundfosforis
20 j Pliiatsetaatmarker, mida kasutatakse 
CT ja MRI stereotaktilistes pearaamides
20 k Plii ja kuuevalentne kroom enne 1. 
jaanuari 2014 ELi turule viidud ja alates 
1. jaanuarist 2014 kuni 31. detsembrini 
2019 korduskasutatud kasutatud 
röntgenitorude komponentides
20 l Elavhõbe eriotstarbelistes sirgetes 
luminofoorlampides
20 m Plii elektronkiiretoru klaasis, 
elektroonilistes komponentides ja 
luminestsentslampides
20 n Plii legeeriva elemendina terases 
kuni, mis sisaldab kuni 0,35 
massiprotsenti pliid, alumiiniumis kuni 
sisalduseni 0,4 massiprotsenti pliid, ja 
vasesulamina, mis sisaldab kuni 4 
massiprotsenti pliid
20 o
– Plii kõrge sulamistemperatuuriga 

joodises (nt pliisulamid, mis sisaldavad 
pliid 85% massist või üle selle)
– Plii serverite, salvestiste ja 
salvestimaatriksite ning 
kommuteerimiseks, signaalimiseks, 
edastamiseks ettenähtud võrgu 
infrastruktuuri seadmete ja 
telekommunikatsioonivõrgu 
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haldamisseadmete joodises
– Plii elektroonilistes keraamilistes 

osades (nt piesoelektroonilistes seadmetes) 
20 p Kaadmium ja selle ühendid 
elektrikontaktides ja kaadmiumkatetes, 
välja arvaud direktiivis 91/338/EMÜ 
(millega muudeti direktiivi 76/769/EMÜ) 
keelatud rakendused
20 q Plii sõrmpistik-ühendussüsteemides 
20 r Plii ja kaadmium optilises ja 
filterklaasis 
20 s Plii enam kui kaht komponenti 
sisaldava joodise koostises sõrmpistik-
ühenduskontaktide ja 
mikroprotsessoriümbrise vahelises 
ühenduseks, kusjuures pliisisaldus on üle 
80% ja vähem kui 85% segu massist
20 t Plii joodise koostises, millega luuakse 
stabiilne elektriühendus pooljuhtkiibi ja 
aluse vahel pöördkiibi (Flip Chip) 
integraallülituspaketis 
20 u Plii muude tiheda sammuga 
komponentide kui kuni 0,65-millimeetrise 
sammuga raudniklist korpusega 
konnektorite viimistluses ning plii muude 
tiheda sammuga osade kui kuni 0,65-
millimeetrise sammuga vasest korpusega 
konnektorite viimistluses 
20 v Plii joodistes, läbi augu metallitatud 
(PTH) ketas- ja planaarmaatriksiga 
mitmekihiliste keraamiliste 
kondensaatorite jootmiseks
20 w Pliioksiid paagutatud tihendis, mida 
kasutatakse argoon- ja 
krüptoonlaserseadmete akende 
valmistamisel

Or. en

Selgitus

Vt VI lisa sissejuhatava osa põhjendust.
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Muudatusettepanek 335
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – punkt 20 a – 20 j (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

20 a Alla 50 C temperatuuril töötavate 
magnetresonantskujutiste saamiseks 
kasutatavate seadmete ja 
magnetoentsefaolograafiaseadmete 
joodistes, komponentide otstes ja 
ühendusklemmides
22 b Pliimagnetresonantskujutiste 
saamiseks kasutatavate seadmete ja 
magnetoentsefalograafiaseadmete 
mittemagnetiliste komponentide 
otsakatetes ning nende mittemagnetiliste 
komponentide ühendamiseks 
kasutatavates joodistes
20 c Plii pooljuht-digitaaljadaandurite, 
näiteks kaadmiumtsinktelluriid- ja 
maatriksdigitaalröntgendetektorite 
monteerimiseks kasutatavate 
trükkplaatide koostamisel kasutatavates 
joodistes
20 d Plii ja kuuevalentne kroom 
tööstussektori komponentides, mis ei 
kuulu ohtlike ainete kasutamise piiramise 
direktiivi kohaldamisalasse ja mida 
kasutatakse meditsiiniseadmete 
komponentidena
20 e Plii kuivmäärdeainena vask- ja 
alumiiniumsulamites kohtades, mis 
puutuvad kokku ioonkiirgusega
20 f Plii kujutisvõimendite 
vaakumikindlates tihendites
20 g Kuuevalentne kroom kohapealsetes 
leelisväljastusseadmetes
20 h Kaadmium kujutisvõimendite 
väljundfosforis
20 i Pliiatsetaatmarker, mida kasutatakse 
CT ja MRI stereotaktilistes pearaamides
20 j Plii ja kuuevalentne kroom enne 1. 
jaanuari 2014 ELi turule viidud ja alates 



PE439.897v01-00 106/108 AM\809039ET.doc

ET

1. jaanuarist 2014 kuni 31. detsembrini 
2019 korduskasutatud kasutatud 
röntgenitorude komponentides

Or. en

Selgitus

Vt VI lisa sissejuhatava osa põhjendust.

Muudatusettepanek 336
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VI a lisa
kategooriasse 11 kuuluvad kasutusviisid, 
mille puhul on tehtud erand artikli 4 
lõikes 1 esitatud keelust
1. kaadmium õhukestes 
kaadmiumtelluriidil põhinevates 
fotogalvaanilistes paneelides

Or. de

Selgitus

Avatud kohaldamisala korral tuleks fotogalvaanilised moodulid direktiivi kohaldamisalast 
välja jätta. Fotogalvaanilistes paneelides sisalduvake kaadmiumtelluriidile pole tõhusat 
asendusainet. Fotogalvaaniatööstust iseloomustavad uuendused. Ennustatavus 
tulevikukavade koostamisel on vajalik selleks, et tagada selliste uuenduste edasine 
arendamine, mis annavad olulise panuse keskkonnakaitsesse, töökohtade loomusse ja 
majanduse arengusse. Ajutised erandid kohaldamisalast ei täida seda tingimust.

Muudatusettepanek 337
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VI a lisa
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Kategooriasse 11 kuuluvad kasutusviisid, 
mille puhul on tehtud erand artikli 4 
lõikes 1 esitatud keelust
Juhul kui pole sedastatud teisiti, aeguvad 
käesolevas lisas loetletud kasutusviisid 
neli aastat pärast artikli 2 lõikes 1 a 
osutatud kuupäeva.

Or. de

Selgitus

Kaadmium kujutab endast tõsist ohtu inimestele ja keskkonnale. Selle kasutamine 
fotogalvaanilistes moodulites tuleb kiiresti lõpetada. Peab olema võimalus tagada rakenduste 
suhtes ajutise erandi kehtestamine direktiivi kohaldamisalas. Arvestades praeguseid andmeid, 
lükatakse tagasi raportööri otsus teha fotogalvaanilistes moodulites kasutatava kaadmiumi 
suhtes erand.

Muudatusettepanek 338
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI b lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VI b lisa
Taotlus artikli 4 lõike 1 suhtes erandi 
tegemiseks või sellise erandi 
uuendamiseks
Taotluse võib esitada tootja, tootja 
volitatud esindaja või mis tahes muu 
tarneahela osapool ning taotlus peab 
sisaldama vähemalt järgmist:
a) taotleja nimi, aadress ja 
kontaktandmed;
b) teave materjali ja komponendi ning 
materjalis või komponendis kasutatava 
aine ja selle eriomaduste kohta, mille 
suhtes taotletakse erandit; 
c) kontrollitav ja viidetega põhjendus 
erandi tegemiseks lähtuvalt artiklis 5 
sätestatud tingimustest;
d) võimalike alternatiivsete ainete, 
materjalide või ehituse elutsüklipõhine 
analüüs, sealhulgas võimalusel teave 
retsenseeritud uuringute ja taotleja 
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arendustegevuse kohta;
e) punktis d kirjeldatud alternatiivide 
kättesaadavuse analüüs;
(f) määruses (EÜ) nr 1907/2006 osutatud 
asenduskava koos taotleja tegevuste 
ajakava ettepanekuga;
g) vajadusel tootmissaladusena käsitletava 
teabe märkimine koos kontrollitava 
põhjendusega; 
h) ettepanek erandi täpse ja selge 
sõnastuse kohta;
i) taotluse kokkuvõte.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek on ajendatud nõukogus arutatud väga sarnasest 
muudatusettepanekust. Lisaks nõukogus arutatud sõnastusele: käesolev muudatusettepanek a) 
näeb ette kontrollitava ja täielike viidetega põhjenduse, b) olemasolevate alternatiivide 
analüüsi ja c) igal juhul asenduskava.

Muudatusettepanek 339
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VII lisa – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Teavitatud asutus vajaduse korral: … 
(nimi, number)… teostas … (tegevuse 
kirjeldus)… ja andis välja tõendi: …

välja jäetud

Or. pl

Selgitus

Seda alapunkti pole vaja, sest pole harmoniseeritud standardeid, mille alusel teavitatud 
asutused saaksid vastavust kontrollida. 


