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Muudatusettepanek 172
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kõigi lahuskogutud ja artiklite 8–10 
kohaselt töötlemisele saadetud 
elektroonikaromude puhul tagavad 
liikmesriigid, et 31. detsembriks 2011 
täidavad tootjad järgmised
miinimumeesmärgid :

1. Kõigi lahuskogutud ja artiklite 8–10 
kohaselt töötlemisele saadetud 
elektroonikaromude puhul tagavad 
liikmesriigid, et 31. detsembriks 2011
täidavad tootjad ja kõik muud 
elektroonikaromudega tegelevad isikud
järgmised eesmärgid:

Or. en

Selgitus

Õigusliku ebakindluse vältimiseks tuleks elektroonikaromude direktiivi reguleerimisala selgelt 
määratleda elektroonikaromude direktiivis endas, ilma ühegi ristviiteta mõnedele ohtlike 
ainete kasutamise piiramise direktiivi sätetele.

Muudatusettepanek 173
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) direktiivi 20xx/xx/EÜ (ohtlike ainete 
kasutamise piiramise direktiiv) I lisa 
kategooriatesse 1 ja 10 kuuluvatest 
elektroonikaromudest:

a) direktiivi 20xx/xx/EÜ (ohtlike ainete 
kasutamise piiramise direktiiv) I lisa 
kategooriatesse 1 ja 10 kuuluvatest
elektroonikaromudest:

– 85% taaskasutatakse ja – 85% taaskasutatakse ja
– 80% valmistatakse ette 
korduskasutamiseks ja võetakse ringlusse;

– 80% nende osadest, materjalidest ja 
ainetest valmistatakse ette 
korduskasutamiseks ja võetakse ringlusse;

Or. en
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Selgitus

Kõiki elektri- ja elektroonikaseadmete osi pole võimalik taaskasutada ja/või ringlusse võtta.
Sihtarvuks peaks olema protsent, mida on võimalik saavutada.

Muudatusettepanek 174
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) direktiivi 20xx/xx/EÜ (ohtlike ainete 
kasutamise piiramise direktiiv) I lisa
kategooriatesse 1 ja 10 kuuluvatest
elektroonikaromudest :

a) käesoleva direktiivi I.A lisa
kategooriatesse 1 ja 10 kuuluvatest
elektroonikaromudest :

– 85% taaskasutatakse ja – 85% taaskasutatakse ja

– 80% valmistatakse ette 
korduskasutamiseks ja võetakse ringlusse;

– 80% valmistatakse ette 
korduskasutamiseks ja võetakse ringlusse;

Or. en

Selgitus

Õigusliku ebakindluse vältimiseks tuleks elektroonikaromude direktiivi reguleerimisala selgelt 
määratleda elektroonikaromude direktiivis endas, ilma ühegi ristviiteta mõnedele ohtlike 
ainete kasutamise piiramise direktiivi sätetele.

Muudatusettepanek 175
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi, 
Corinne Lepage, Michail Tremopoulos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) direktiivi 20xx/xx/EÜ (ohtlike ainete 
kasutamise piiramise direktiiv) I lisa 
kategooriatesse 1 ja 10 kuuluvatest
elektroonikaromudest:

a) I A lisa kategooriatesse 1 ja 4
kuuluvatest elektroonikaromudest:
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– 85% taaskasutatakse ja – 85% taaskasutatakse,

– 80% valmistatakse ette 
korduskasutamiseks ja võetakse ringlusse;

– 75% võetakse ringlusse ja

– 5% valmistatakse ette 
korduskasutamiseks;

Or. en

Selgitus

Ringlussevõtule ja taaskasutamisele tuleks eelistada korduvkasutamist. Korduvkasutamise 
potentsiaali (hinnanguliselt 5–20%) maksimaalne ärakasutamine pole võimalik, kui 
korduvkasutamise sihtarvud sisalduvad korduvkasutamise ja ringlussevõtu ühendatud 
sihtarvus, sest tootjad suudavad selle sihtarvu saavutada ainult ringlussevõtu kaudu ja 
seetõttu võivad nad jätkata korduvkasutamise võimaluste ignoreerimist. Kuna eraldi 
korduvkasutamise sihtarvu kasutuselevõtt oleks uus, siis näib 5% olevat mõistlik suurus.

Muudatusettepanek 176
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) direktiivi 20xx/xx/EÜ (ohtlike ainete 
kasutamise piiramise direktiiv) I lisa 
kategooriatesse 1 ja 10 kuuluvatest
elektroonikaromudest :

a) direktiivi 20xx/xx/EÜ (ohtlike ainete 
kasutamise piiramise direktiiv) I lisa 
kategooriatesse 1 ja 10 kuuluvatest
elektroonikaromudest :

– 85% taaskasutatakse ja – 85% taaskasutatakse ja
– 75% võetakse ringlusse ja– 80% valmistatakse ette 

korduskasutamiseks ja võetakse ringlusse; – 5% valmistatakse ette 
korduskasutamiseks;

Or. en
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Muudatusettepanek 177
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi, 
Corinne Lepage, Michail Tremopoulos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) direktiivi 20xx/xx/EÜ (ohtlike ainete 
kasutamise piiramise direktiiv) I lisa 
kategooriatesse 3 ja 4 kuuluvatest
elektroonikaromudest:

b) I A lisa kategooriasse 2 kuuluvatest
elektroonikaromudest:

–80% taaskasutatakse ja – 80% taaskasutatakse,

– 70% valmistatakse ette 
korduskasutamiseks ja võetakse ringlusse;

– 65% võetakse ringlusse ja

– 5% valmistatakse ette 
korduskasutamiseks;

Or. en

Selgitus

Ringlussevõtule ja taaskasutamisele tuleks eelistada korduvkasutamist. Korduvkasutamise 
potentsiaali (hinnanguliselt 5–20%) maksimaalne ärakasutamine pole võimalik, kui 
korduvkasutamise sihtarvud sisalduvad korduvkasutamise ja ringlussevõtu ühendatud 
sihtarvus, sest tootjad suudavad selle sihtarvu saavutada ainult ringlussevõtu kaudu ja 
seetõttu võivad nad jätkata korduvkasutamise võimaluste ignoreerimist. Kuna eraldi 
korduvkasutamise sihtarvu kasutuselevõtt oleks uus, siis näib 5% olevat mõistlik suurus.

Muudatusettepanek 178
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) direktiivi 20xx/xx/EÜ (ohtlike ainete 
kasutamise piiramise direktiiv) I lisa
kategooriatesse 3 ja 4 kuuluvatest
elektroonikaromudest:

a) käesoleva direktiivi 20x I.A lisa
kategooriatesse 3 ja 4 kuuluvatest
elektroonikaromudest:

– 80% taaskasutatakse ja – 80% taaskasutatakse ja
– 70% valmistatakse ette 
korduskasutamiseks ja võetakse ringlusse;

– 70% valmistatakse ette 
korduskasutamiseks ja võetakse ringlusse;
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Or. enSelgitus

Õigusliku ebakindluse vältimiseks tuleks elektroonikaromude direktiivi reguleerimisala selgelt 
määratleda elektroonikaromude direktiivis endas, ilma ühegi ristviiteta mõnedele ohtlike 
ainete kasutamise piiramise direktiivi sätetele.

Muudatusettepanek 179
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) direktiivi 20xx/xx/EÜ (ohtlike ainete 
kasutamise piiramise direktiiv) I lisa 
kategooriatesse 3 ja 4 kuuluvatest
elektroonikaromudest:

b) direktiivi 20xx/xx/EÜ (ohtlike ainete 
kasutamise piiramise direktiiv) I lisa 
kategooriatesse 3 ja 4 kuuluvatest
elektroonikaromudest:

– 80% taaskasutatakse ja – 80% taaskasutatakse ja
– 70% valmistatakse ette 
korduskasutamiseks ja võetakse ringlusse;

– 70% nende osadest, materjalidest ja 
ainetest valmistatakse ette 
korduskasutamiseks ja võetakse ringlusse;

Or. en

Selgitus

Kõiki elektri- ja elektroonikaseadmete osi pole võimalik taaskasutada ja/või ringlusse võtta.
Sihtarvuks peaks olema protsent, mida on võimalik saavutada.

Muudatusettepanek 180
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) direktiivi 20xx/xx/EÜ (ohtlike ainete 
kasutamise piiramise direktiiv) I lisa 
kategooriatesse 3 ja 4 kuuluvatest
elektroonikaromudest:

b) direktiivi 20xx/xx/EÜ (ohtlike ainete 
kasutamise piiramise direktiiv) I lisa 
kategooriatesse 3 ja 4 kuuluvatest
elektroonikaromudest:

– 80% taaskasutatakse ja – 80% taaskasutatakse ja
– 70% valmistatakse ette – 65% võetakse ringlusse ja
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korduskasutamiseks ja võetakse ringlusse;
– 5% valmistatakse ette 
korduskasutamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 181
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) direktiivi 20xx/xx/EÜ (ohtlike ainete 
kasutamise piiramise direktiiv) I lisa 
kategooriatesse 2, 5, 6, 7, 8 ja 9 
kuuluvatest elektroonikaromudest:

c) direktiivi 20xx/xx/EÜ (ohtlike ainete 
kasutamise piiramise direktiiv) I lisa 
kategooriatesse 2, 5, 6, 7, 8 ja 9 
kuuluvatest elektroonikaromudest:

– 75% taaskasutatakse ja – 75% taaskasutatakse ja
– 55% valmistatakse ette 
korduskasutamiseks ja võetakse ringlusse;

– 55% nende osadest, materjalidest ja 
ainetest valmistatakse ette 
korduskasutamiseks ja võetakse ringlusse;

Or. en

Selgitus

Kõiki elektri- ja elektroonikaseadmete osi pole võimalik taaskasutada ja/või ringlusse võtta.
Sihtarvuks peaks olema protsent, mida on võimalik saavutada.

Muudatusettepanek 182
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi, 
Corinne Lepage, Michail Tremopoulos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) direktiivi 20xx/xx/EÜ (ohtlike ainete 
kasutamise piiramise direktiiv) I lisa 
kategooriatesse 2, 5, 6, 7, 8 ja 9
kuuluvatest elektroonikaromudest:

c) I A lisa kategooriasse 5 kuuluvatest
elektroonikaromudest:

– 75% taaskasutatakse ja – 75% taaskasutatakse,

– 55% valmistatakse ette – 50% võetakse ringlusse ja
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korduskasutamiseks ja võetakse ringlusse;

– 5% valmistatakse ette 
korduskasutamiseks;

Or. en

Selgitus

Ringlussevõtule ja taaskasutamisele tuleks eelistada korduvkasutamist. Korduvkasutamise 
potentsiaali (hinnanguliselt 5–20%) maksimaalne ärakasutamine pole võimalik, kui 
korduvkasutamise sihtarvud sisalduvad korduvkasutamise ja ringlussevõtu ühendatud 
sihtarvus, sest tootjad suudavad selle sihtarvu saavutada ainult ringlussevõtu kaudu ja 
seetõttu võivad nad jätkata korduvkasutamise võimaluste ignoreerimist. Kuna eraldi 
korduvkasutamise sihtarvu kasutuselevõtt oleks uus, siis näib 5% olevat mõistlik suurus.

Muudatusettepanek 183
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) direktiivi 20xx/xx/EÜ (ohtlike ainete 
kasutamise piiramise direktiiv) I lisa 
kategooriatesse 2, 5, 6, 7, 8 ja 9 
kuuluvatest elektroonikaromudest:

c) direktiivi 20xx/xx/EÜ (ohtlike ainete 
kasutamise piiramise direktiiv) I lisa 
kategooriatesse 2, 5, 6, 7, 8 ja 9 
kuuluvatest elektroonikaromudest:

– 75% taaskasutatakse ja – 75% taaskasutatakse ja
– 55% valmistatakse ette 
korduskasutamiseks ja võetakse ringlusse;

– 50% võetakse ringlusse ja

– 5% valmistatakse ette 
korduskasutamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 184
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) gaaslahenduslampidest 85 % d) 85 % gaaslahenduslampide osadest, 
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valmistatakse ette korduskasutamiseks ja 
võetakse ringlusse.

materjalidest ja ainetest valmistatakse ette 
korduskasutamiseks ja võetakse ringlusse.

Or. en

Selgitus

Kõiki elektri- ja elektroonikaseadmete osi pole võimalik taaskasutada ja/või ringlusse võtta.
Sihtarvuks peaks olema protsent, mida on võimalik saavutada.

Muudatusettepanek 185
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Karin 
Kadenbach, Åsa Westlund, Michail Tremopoulos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt -d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) I A lisa kategooriasse 6 kuuluvatest
elektroonikaromudest:
– 85% taaskasutatakse,
– 75% võetakse ringlusse ja
– 5% valmistatakse ette 
korduskasutamiseks.

Or. en

Selgitus

Väikeste infotehnoloogia- ja telekommunikatsiooniseadmete, näiteks suuremate sülearvutite, 
väiksemate sülearvutite ja mobiiltelefonide kasutusiga on lühike ja uued mudelid sisenevad 
turule kiiresti. Need tooted on kõrge ringlussevõetavuse poole liikumisel esirinnas ja 
arvestades, et neis sisalduvad väärtuslikud toorained, tuleks neile sätestada kõrged sihtarvud.

Kuna eraldi korduvkasutamise sihtarvu kasutuselevõtt oleks uus, siis näib 5% olevat mõistlik 
suurus.
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Muudatusettepanek 186
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) väärtuslikke osi ja väärismetalle 
sisaldavad väikesed seadmed võetakse 
ringlusse väärismetallide 
taaskasutamiseks.

Or. en

Selgitus

Väikestes seadmetes sisalduvate väärismetallide taaskasutamine on eluliselt tähtis. See peaks 
olema väikeste seadmete kogumisel ja ringlusse võtmisel konkreetne eesmärk. Vastasel korral 
on võimalik, et jääb jõustamata oluline meede ELi ressurssidega varustatuse tagamiseks.

Muudatusettepanek 187
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kõnealused sihtarvud arvutatakse 
taaskasutusettevõtetesse saadetud 
lahuskogutud elektroonikaromude 
massiprotsendina.

2. Kõnealused sihtarvud arvutatakse 
taaskasutusettevõtetesse saadetud 
lahuskogutud elektroonikaromude 
massiprotsendina. Taaskasutuskäitistes 
toimuv ladustamine, sorteerimine ja 
eeltöötlemine jäetakse nende sihtarvude 
saavutamise arvestusest välja.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga tagatakse, et ainult lõplikud taaskasutamistoimingud lähevad 
taaskasutamisena arvesse. Vastasel korral loetaks taaskasutatuks romud, mis saadetakse 
taaskasutamiskäitisesse ja millega tehakse vaid eeltöötlemistoiminguid, näiteks sorteerimine 
ja sorteerimisprotsess, kuid mis hiljem kõrvaldatakse.
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Muudatusettepanek 188
Michail Tremopoulos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kõnealused sihtarvud arvutatakse 
taaskasutusettevõtetesse saadetud
lahuskogutud elektroonikaromude 
massiprotsendina.

2. Kõnealused sihtarvud arvutatakse 
tulemuslikult korduvkasutatud, 
ringlussevõetud või taaskasutatud 
lahuskogutud elektroonikaromude 
massiprotsendina.

Or. en

Selgitus

Käesoleva sättega eeldatakse, et 100% taaskasutamisele saadetud romudest tegelikult 
korduvkasutatakse, võetakse ringlusse või taaskasutatakse. See on ilmselt vale, kuna on osi, 
mida ei saa täiesti korduvkasutada, ringlusse võtta või taaskasutada. Sihtmärgid tuleks 
seepärast arvutada tulemuslikult korduvkasutatud, ringlussevõetud või taaskasutatud koguste 
alusel.

Muudatusettepanek 189
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kõnealused sihtarvud arvutatakse 
taaskasutusettevõtetesse saadetud 
lahuskogutud elektroonikaromude 
massiprotsendina. 

2. Kõnealused sihtarvud arvutatakse 
lahuskogutud elektroonikaromude, mis on
tulemuslikult korduvkasutatud, 
ringlussevõetud või taaskasutatud,
massiprotsendina.

Or. en

Selgitus

Recital 24 states that information about the weight of electrical and electronic equipment 
placed on the market in the Community and the rates of collection, reuse, (including as far as 
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possible reuse of whole appliances), recovery or recycling, as well as export of WEEE 
collected in accordance with this Directive, is necessary to monitor the achievement of the 
Directive’s objectives. By ensuring the reporting of recycling facilities’ outputs, and not only 
of their inputs, Member States would be able to assess the actual valorisation of the product, 
and not only the potential valorisation. This report should not be considered an extra 
administrative burden, as any recycling facility will already keep data of the outputs of its
activities. In addition, such reports of outputs would enable incremental knowledge on 
recycling of products to lever possible ecodesign requirements in the future.

Muudatusettepanek 190
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, 
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kõnealused sihtarvud arvutatakse 
taaskasutusettevõtetesse saadetud 
lahuskogutud elektroonikaromude 
massiprotsendina.

2. Kõnealused sihtarvud arvutatakse 
taaskasutusettevõtetesse saadetud 
lahuskogutud elektroonikaromude 
massiprotsendina. Ladustamine, 
sorteerimine ja eeltöötlemine (v.a 
korduvkasutamiseks ettevalmistamine) 
jäetakse nende sihtarvude arvutamisel 
arvestusest välja.

Or. en

Selgitus

Uuestisõnastatud elektroonikaromude direktiivi uus artikli 11 lõige 2 on keskkonnasõbraliku 
toimimise tagamiseks liiga ebatäpne. Paljudes väiksemates liikmesriikides on
taaskasutuskäitiste peamisteks toiminguteks ainult ladustamine, sorteerimine ja eeltöötlemine 
vastavalt jäätmedirektiivi 2008/98/EÜ taaskasutustoimingutele R12 – R13. Keskkonnakasu 
pole saavutatud ette “lõpliku” taaskasutustoimingu (R1-R11) sooritamist. Seepärast tuleks 
sihtarvude täitmise sihtarvud arvutada ainult elektroonikaromude järgi, mis on läbinud 
“lõpliku” taaskasutustoimingu.
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Muudatusettepanek 191
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et nende 
sihtarvude arvutamiseks peavad tootjad või 
nende nimel tegutsevad kolmandad isikud
elektroonikaromude , nende komponentide, 
materjalide või ainete massi kohta 
arvestust, kui need antakse üle (sisend) 
töötlemiskohta või lahkuvad (väljund) sealt 
ja/või kui need antakse üle (sisend)
taaskasutamise või ringlussevõtuga 
tegelevale ettevõttele.

3. Liikmesriigid tagavad, et nende 
sihtarvude arvutamiseks peavad tootjad või 
nende nimel tegutsevad kolmandad isikud
elektroonikaromude , nende komponentide, 
materjalide või ainete massi kohta 
arvestust, kui need antakse üle (sisend) 
töötlemiskohta või lahkuvad (väljund) sealt 
ja kui need antakse üle (sisend) 
taaskasutamise või ringlussevõtuga 
tegelevale ettevõttele ja kui nad viimastest 
lahkuvad (väljund).

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga tagatakse, et säilitatakse andmed käitisest väljasaadetud 
elektroonikaromude kohta ja seetõttu on rohkem teavet sorteeritud/eeltöödeldud 
elektroonikaromude lõpliku sihtkoha kohta.

Muudatusettepanek 192
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, 
Vittorio Prodi, Åsa Westlund, Michail Tremopoulos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et nende 
sihtarvude arvutamiseks peavad tootjad või 
nende nimel tegutsevad kolmandad isikud
elektroonikaromude , nende komponentide, 
materjalide või ainete massi kohta 
arvestust, kui need antakse üle (sisend) 
töötlemiskohta või lahkuvad (väljund) sealt 
ja/või kui need antakse üle (sisend) 
taaskasutamise või ringlussevõtuga 
tegelevale ettevõttele.

3. Liikmesriigid tagavad, et nende 
sihtarvude arvutamiseks peavad tootjad või 
nende nimel tegutsevad kolmandad isikud
elektroonikaromude , nende komponentide, 
materjalide või ainete massi kohta 
arvestust, kui need antakse üle (sisend) 
töötlemiskohta või lahkuvad (väljund) sealt 
ja kui need antakse üle (sisend) 
taaskasutamise või ringlussevõtuga 
tegelevale ettevõttele ja kui nad viimastest 
lahkuvad (väljund üldise osakaaluna).
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Or. en

Selgitus

Praegu võib sihtarvud saavutada, teostades R12 toimingutega tegelevas 
taaskasutamiskäitises vaid sorteerimist ja eeltöötlust ja saates seejärel kõik sorteeritud 
elektroonikaromude fraktsioonid tegelikeks taaskasutamistoiminguteks teise 
taaskasutamiskäitisesse. Sellega saavutatakse lihtsalt 80–95% taaskasutamise/ringlussevõtu 
määr, sõltumata sellest, mis sorteeritud elektroonikaromude fraktsioonidest lõpliku 
taaskasutamisega tegelevas käitises edasi saab. Ei tohiks lubada, et sihtarvude saavutamisel 
vaadatakse vaid R12-13-tüüpi taaskasutamiskäitise sisendit ja väljundit. Tuleks arvesse võtta 
lõpliku taaskasutamisega tegelevas käitises saavutatud taaskasutamine ja ringlussevõtt.

Muudatusettepanek 193
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et nende 
sihtarvude arvutamiseks peavad tootjad või 
nende nimel tegutsevad kolmandad isikud
elektroonikaromude, nende komponentide, 
materjalide või ainete massi kohta 
arvestust, kui need antakse üle (sisend) 
töötlemiskohta või lahkuvad (väljund) sealt 
ja/või kui need antakse üle (sisend) 
taaskasutamise või ringlussevõtuga
tegelevale ettevõttele.

3. Liikmesriigid tagavad, et nende 
sihtarvude arvutamiseks peavad tootjad või 
nende nimel tegutsevad kolmandad isikud 
kasutatud elektri- ja 
elektroonikaseadmete,
elektroonikaromude, nende komponentide, 
materjalide või ainete massi kohta 
arvestust, kui need antakse üle (sisend) 
töötlemiskohta või lahkuvad (väljund) sealt 
või ringlussevõtuga tegelevast ettevõttest
ja/või kui need antakse üle (sisend) 
taaskasutamise või ringlussevõtuga 
tegelevale ettevõttele.

Or. en

Selgitus

Recital 24 states that information about the weight of electrical and electronic equipment 
placed on the market in the Community and the rates of collection, reuse, (including as far as 
possible reuse of whole appliances), recovery or recycling, as well as export of WEEE 



PE439.905v01-00 16/78 AM\809098ET.doc

ET

collected in accordance with this Directive, is necessary to monitor the achievement of the 
Directive’s objectives. By ensuring the reporting of recycling facilities’ outputs, and not only 
of their inputs, Member States would be able to assess the actual valorisation of the product, 
and not only the potential valorisation. This report should not be considered an extra 
administrative burden, as any recycling facility will already keep data of the outputs of its
activities. In addition, such reports of outputs would enable incremental knowledge on 
recycling of products to lever possible ecodesign requirements in the future.

Muudatusettepanek 194
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Selleks et võimaldada nende 
tehnoloogiate innovatsiooni, vaadatakse 
artiklis 11 ja 1 A lisas osutatud seadmete 
kategooriad üks kord kolme aasta jooksul 
läbi ja uuendatakse delegeeritud 
õigusaktide kaudu vastavalt artiklitele 18 
a, 18 b ja 18 c.

Or. en

Selgitus

Elektroonikaromude kategooriaid tuleks regulaarselt läbi vaadata ja uuendada. 
Ringlussevõtu tehnoloogia areng võib muuta nõutud kogumisliike, selleks ringlussevõttu 
optimeerida ja saada puhtam ringlusse võetud materjal. Seepärast võivad praeguse kogumis-
ja töötlemispraktika järgi fikseeritud kategooriad saada innovatsioonile takistuseks.

Muudatusettepanek 195
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et tootjad 
rahastavad kodumajapidamiste 
elektroonikaromude kogumist, töötlemist, 
taaskasutamist ja keskkonnaohutut 
kõrvaldamist. Liikmesriigid julgustavad

1. Liikmesriigid tagavad, et tootjad
rahastavad kodumajapidamiste 
elektroonikaromude kogumist, töötlemist, 
taaskasutamist ja keskkonnaohutut 
kõrvaldamist. Lisaks tagavad liikmesriigid 
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vajaduse korral tootjaid rahastama kõiki 
kogumiskohtadele tekkinud kulusid, mis 
on seotud kodumajapidamiste 
elektroonikaromudega.

vajaduse korral, et elektroonikaromude 
kogumise parandamiseks hangitakse 
(jaemüüjatelt, tarbijatelt ja tootjatelt, kuid 
mitte maksumaksjatelt) „saastaja 
maksab” põhimõtte kohaselt piisavad 
rahalised vahendid selleks, et katta 
kodumajapidamistest elektroonikaromude 
kogumise kulud, sh kogumiskohtade 
käitamise kulud ja sellega seotud 
elektroonikaromude käitlemisele
pühendatud teavituskampaaniate kulud.
Need rahalised vahendid tehakse 
kättesaadavaks vaid subjektidele, kellel on 
elektroonikaromude kogumise õiguslik 
kohustus. Kui kohalike omavalitsuste ja 
eraettevõtete, kellelt seadus nõuab 
kogumispunkti käitamist, kulud täielikult 
kaetakse, siis annavad nad kõik kogutud 
elektroonikaromud üle tootjatele või 
tootjavastutuse süsteemidele. Konkreetse 
tootja rahaline vastutus ei peaks 
sisaldama elektroonikaromude 
kodumajapidamistest kogumiskohtadesse 
kogumise rahastamist, nagu on nõutud 
artikli 12 lõikes 2.

Or. en

Selgitus

To increase the collection rate, it is important to have local authorities, or any other 
operators required by law to act as collection points, organise awareness-raising campaigns, 
door-to-door collection events and other activities designed to collect as much as possible. 
The costs associated with these actions should be fully covered according to the polluter pays 
principle, the polluters being the producers, retailers and consumers, but not the general 
taxpayers. Some flexibility should be given to Member States in establishing the preferred 
system for raising the financial resources dedicated to these actions. To ensure predictability 
and availability of such funding, the financial resources should be raised at the moment of 
selling new EEE. The financial resources for collection from households should be raised 
independently of the existing individual responsibility for financing the end-of-life processing 
of WEEE, as the option of producers’ individually taking charge of collection from 
households is neither cost effective nor environmentally desirable. Collection needs to be 
optimised collectively, and the whole idea of this provision is to ensure that local authorities 
and other mandatory collectors would have the resources to increase collection from 
households, ensure a handover to organisations guaranteeing proper treatment, and thus
avoid parallel, suboptimal collection and treatment systems. In addition, producers’ 
ecodesign initiatives, for which IPR provides an incentive, can influence end-of-life 
processing, but can hardly impact on collection.
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Muudatusettepanek 196
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et tootjad 
rahastavad kodumajapidamiste 
elektroonikaromude kogumist, töötlemist, 
taaskasutamist ja keskkonnaohutut 
kõrvaldamist. Liikmesriigid julgustavad 
vajaduse korral tootjaid rahastama kõiki 
kogumiskohtadele tekkinud kulusid, mis 
on seotud kodumajapidamiste 
elektroonikaromudega.

1. Liikmesriigid tagavad, et tootjad 
rahastavad kodumajapidamiste 
elektroonikaromude kogumist, töötlemist, 
taaskasutamist ja keskkonnaohutut 
kõrvaldamist. 

Or. en

Selgitus

Ringlussevõtus ja seeläbi ka ressursside kasutamise tõhususes on suuri kvaliteedierinevusi. 
Lisaks sellele põhjustavad erinevad standardid tulemus konkurentsimoonutusi ja seepärast 
tuleb luua võrdsed konkurentsitingimused. Standardid peaksid toetama ökodisaini ja 
kasutuselt kõrvaldatud toodete kasutamist ja mitte tuginema ainult olemasolevale 
ringlussevõtu praktikale.

Muudatusettepanek 197
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et tootjad 
rahastavad kodumajapidamiste 
elektroonikaromude kogumist, töötlemist, 
taaskasutamist ja keskkonnaohutut 
kõrvaldamist. Liikmesriigid julgustavad
vajaduse korral tootjaid rahastama kõiki 
kogumiskohtadele tekkinud kulusid, mis 
on seotud kodumajapidamiste 
elektroonikaromudega.

1. Liikmesriigid tagavad, et tootjad 
rahastavad kodumajapidamiste 
elektroonikaromude kogumist, töötlemist, 
taaskasutamist ja keskkonnaohutut 
kõrvaldamist. Lisaks tagavad liikmesriigid 
vajaduse korral, et elektroonikaromude 
kogumise parandamiseks hangitakse uute 
elektri- ja elektroonikaseadmete müügi 
hetkel „saastaja maksab” põhimõtte (kus 
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saastaja on jaemüüja, tarbija ja tootja, 
kuid mitte maksumaksja) kohaselt 
piisavad rahalised vahendid selleks, et 
katta kodumajapidamistest 
elektroonikaromude kogumise kulud, sh 
kogumiskohtade käitamise kulud ja 
sellega seotud elektroonikaromude 
käitlemisele pühendatud 
teavituskampaaniate kulud. Need 
rahalised vahendid tehakse 
kättesaadavaks vaid subjektidele, kellel on 
elektroonikaromude kogumise õiguslik 
kohustus. Kui kohalike omavalitsuste ja 
erasektori kogumispunktide kulud 
täielikult kaetakse, siis annavad nad kõik 
kogutud elektroonikaromud üle 
tootjavastutuse süsteemidele. Konkreetse 
tootja rahaline vastutus ei peaks 
sisaldama elektroonikaromude 
kodumajapidamistest kogumiskohtadesse 
kogumise rahastamist, nagu on nõutud 
artikli 12 lõikes 2.

Or. en

Selgitus

To increase the collection rate, it is important to have local authorities, or any other 
operators required by law to act as collection points, organise awareness-raising campaigns, 
door-to-door collection events and other activities designed to collect as much as possible. 
The costs associated with these actions should be fully covered according to the polluter pays 
principle, the polluters being the producers, retailers and consumers, but not the general 
taxpayers. Some flexibility should be given to Member States in establishing the preferred 
system for raising the financial resources dedicated to these actions. To ensure predictability 
and availability of such funding, the financial resources should be raised at the moment of 
selling new EEE. The financial resources for collection from households should be raised 
independently of the existing individual responsibility for financing the end-of-life processing 
of WEEE, as the option of producers’ individually taking charge of collection from 
households is neither cost effective nor environmentally desirable. Collection needs to be 
optimised collectively, and the whole idea of this provision is to ensure that local authorities 
and other mandatory collectors would have the resources to increase collection from 
households, ensure a handover to organisations guaranteeing proper treatment, and thus
avoid parallel, suboptimal collection and treatment systems. In addition, producers’ 
ecodesign initiatives, for which IPR provides an incentive, can influence end-of-life 
processing, but can hardly impact on collection.
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Muudatusettepanek 198
Dirk Sterckx, Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et tootjad 
rahastavad kodumajapidamiste 
elektroonikaromude kogumist, töötlemist, 
taaskasutamist ja keskkonnaohutut 
kõrvaldamist. Liikmesriigid julgustavad 
vajaduse korral tootjaid rahastama kõiki 
kogumiskohtadele tekkinud kulusid, mis on 
seotud kodumajapidamiste 
elektroonikaromudega.

1. Liikmesriigid tagavad, et tootjad 
rahastavad kodumajapidamiste 
elektroonikaromude kogumist, töötlemist, 
taaskasutamist ja keskkonnaohutut 
kõrvaldamist. Liikmesriigid tagavad, et 
tootjad rahastavad kõiki kogumise kulusid
ja kogumiskohtadele tekkinud kulusid, mis 
on seotud kodumajapidamiste 
elektroonikaromudega. Liikmesriigid 
võivad sätestada täiendavaid eeskirju 
kogumise ja kogumiskohtade kulude 
arvestuse kohta.

Or. en

Selgitus

The costs of collection must be covered by the consumer of the electrical and electronic 
equipment, not the taxpayer. Through internalisation of the complete cost for collection, 
producers and importers can carry the costs through to the consumers. A developed and long-
term collection can be provided by mandatory collectors of household waste under the 
condition of the producers’ full financial responsibility for the complete collection system. A 
full cost coverage will generate higher collection rates and will reduce the risks of 
environmental, health and sanitary risks of WEEE handled outside controlled recycling and 
transportation systems.

Muudatusettepanek 199
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et tootjad 
rahastavad kodumajapidamiste 
elektroonikaromude kogumist, töötlemist, 
taaskasutamist ja keskkonnaohutut 

1. Liikmesriigid tagavad, et tootjad 
rahastavad kodumajapidamiste 
elektroonikaromude kogumist, töötlemist, 
taaskasutamist ja keskkonnaohutut 
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kõrvaldamist. Liikmesriigid julgustavad 
vajaduse korral tootjaid rahastama kõiki 
kogumiskohtadele tekkinud kulusid, mis on 
seotud kodumajapidamiste 
elektroonikaromudega.

kõrvaldamist. Liikmesriigid tagavad, et 
tootjad rahastavad kõiki kogumise kulusid
ja kogumiskohtadele tekkinud kulusid, mis 
on seotud kodumajapidamiste 
elektroonikaromudega. Liikmesriigid 
võivad sätestada täiendavaid eeskirju 
kogumise ja kogumiskohtade kulude 
arvestuse kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 200
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et tootjad 
rahastavad kodumajapidamiste 
elektroonikaromude kogumist, töötlemist, 
taaskasutamist ja keskkonnaohutut 
kõrvaldamist. Liikmesriigid julgustavad 
vajaduse korral tootjaid rahastama kõiki 
kogumiskohtadele tekkinud kulusid, mis 
on seotud kodumajapidamiste 
elektroonikaromudega.

1. Liikmesriigid tagavad, et tootjad 
rahastavad kodumajapidamiste
elektroonikaromude kogumist, töötlemist, 
taaskasutamist ja keskkonnaohutut 
kõrvaldamist, mis antakse tasuta üle 
vastavalt artikli 5 lõikele 2 loodud 
kogumiskohtadele.

Or. en

Muudatusettepanek 201
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et tootjad 
rahastavad kodumajapidamiste
elektroonikaromude kogumist, töötlemist, 
taaskasutamist ja keskkonnaohutut 
kõrvaldamist. Liikmesriigid julgustavad 
vajaduse korral tootjaid rahastama kõiki 
kogumiskohtadele tekkinud kulusid, mis 
on seotud kodumajapidamiste 

Liikmesriigid tagavad, et tootjad 
rahastavad kodumajapidamiste
elektroonikaromude kogumist, töötlemist, 
taaskasutamist ja keskkonnaohutut 
kõrvaldamist. Liikmesriigid tagavad lisaks 
koostööst huvitatud osaliste ja tootjatega, 
et hinnatakse täielikult võimalust võtta 
kasutusele hüvituskupong seadmete jaoks, 
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elektroonikaromudega. mille puhul registreeritakse kõige 
suuremaid kahjusid, mis tulenevad nende 
ebaseaduslikust kogumisest ja vedamisest. 
Kõnealune kupong on lisatud toote 
pakendile, sellel on rahaline väärtus, see 
lisatakse esialgsele hinnale ning 
lunastatakse kogumispunktis. Hüvitamise 
kulud kannavad tootjad.

Or. el

Selgitus

Kõnealuse meetme eesmärk on julgustada tarbijaid tagastama kasutatud seadmed õigete 
kogumiskanalite vahendusel, aidates samal ajal tootjatel saavutada kogumiseesmärki.

Muudatusettepanek 202
Kathleen Van Brempt, Justas Vincas Paleckis, Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et tootjad 
rahastavad kodumajapidamiste 
elektroonikaromude kogumist, töötlemist, 
taaskasutamist ja keskkonnaohutut 
kõrvaldamist. Liikmesriigid julgustavad
vajaduse korral tootjaid rahastama kõiki 
kogumiskohtadele tekkinud kulusid, mis 
on seotud kodumajapidamiste 
elektroonikaromudega.

1. Liikmesriigid tagavad, et tootjad 
rahastavad kodumajapidamiste 
elektroonikaromude kogumist, töötlemist, 
taaskasutamist ja keskkonnaohutut 
kõrvaldamist. Lisaks tagavad liikmesriigid 
vajaduse korral, et elektroonikaromude 
kogumise parandamiseks hangitakse uute 
elektri- ja elektroonikaseadmete müügi 
hetkel „saastaja maksab” põhimõtte (kus 
saastajaks loetakse on jaemüüjaid, 
tarbijaid ja tootjaid, kuid mitte 
maksumaksjaid) kohaselt piisavad 
rahalised vahendid selleks, et katta 
kodumajapidamistest elektroonikaromude 
kogumise kulud, sh kogumiskohtade 
käitamise kulud ja sellega seotud 
elektroonikaromude käitlemisele 
pühendatud teavituskampaaniate kulud.
Need rahalised vahendid tehakse 
kättesaadavaks vaid subjektidele, kellel on 
elektroonikaromude kogumise õiguslik 
kohustus.
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Kui kohalike omavalitsuste ja erasektori 
kogumispunktide kulud täielikult 
kaetakse, siis annavad nad kõik kogutud 
elektroonikaromud üle tootjavastutuse 
süsteemidele.
Konkreetse tootja rahaline vastutus ei 
peaks sisaldama elektroonikaromude 
kodumajapidamistest kogumiskohtadesse 
kogumise rahastamist, nagu on nõutud 
artikli 12 lõikes 2.
Liikmesriigid võivad sätestada täiendavaid 
eeskirju kogumise ja kogumiskohtade 
kulude arvestuse kohta.

Or. en

Selgitus

Kogumise määra suurendamiseks on tähtis, et kohalikud omavalitsused või mistahes muud 
subjektid, kellel on õiguslik kohustus kogumispunkti käitada, korraldaksid 
teavituskampaaniaid, ukselt uksele kogumisüritusi ja muud võimalikku tegevust, et koguda 
võimalikult palju. Sellise tegevusega seotud kulud tuleks katta vastavalt „saastaja maksab” 
põhimõttele, kusjuures saastajaks on tootjad, jaemüüjad ja tarbijad (mitte maksumaksjad). 
Liikmesriikidele peaks võimaldama paindlikkust selleks tegevuseks rahaliste vahendite 
hankimise eelistatud süsteemi sätestamisel.

Muudatusettepanek 203
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et tootjad 
rahastavad kodumajapidamiste 
elektroonikaromude kogumist, töötlemist, 
taaskasutamist ja keskkonnaohutut 
kõrvaldamist. Liikmesriigid julgustavad 
vajaduse korral tootjaid rahastama kõiki 
kogumiskohtadele tekkinud kulusid, mis 
on seotud kodumajapidamiste 
elektroonikaromudega.

1. Liikmesriigid tagavad, et tootjad 
rahastavad kodumajapidamiste 
elektroonikaromude kogumist, töötlemist, 
taaskasutamist ja keskkonnaohutut 
kõrvaldamist. Vajaduse korral, selleks et 
suurendada elektroonikaromude 
kogumist kodumajapidamistest tagavad
liikmesriigid, et elektroonikaromude 
kogumise parandamiseks hangitakse uute 
elektri- ja elektroonikaseadmete müügi 
hetkel „saastaja maksab” põhimõtte (kus 
saastaja on jaemüüja, tarbija ja tootja, 
kuid mitte maksumaksja) kohaselt 
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piisavad rahalised vahendid selleks, et 
katta kodumajapidamistest 
elektroonikaromude kogumise kulud, sh 
kogumiskohtade käitamise kulud ja 
sellega seotud elektroonikaromude 
käitlemisele pühendatud 
teavituskampaaniate kulud. Need 
rahalised vahendid tehakse 
kättesaadavaks vaid subjektidele, kellel on 
elektroonikaromude kogumise õiguslik 
kohustus.
Kui kohalike omavalitsuste ja 
eraettevõtete, kellelt seadus nõuab 
kogumispunkti käitamist, kulud täielikult 
kaetakse, siis annavad nad kõik kogutud 
elektroonikaromud üle tootjavastutuse 
süsteemidele.
Elektroonikaromude 
kodumajapidamistest kogumise 
rahastamise käesolev korraldus ei peaks 
hõlmama konkreetse tootja rahalist 
vastutust, nagu on nõutud artikli 12 lõikes 
2.

Or. en

Selgitus

To increase the collection rate, it is important to have local authorities, or any other 
operators required by law to act as collection points, organise awareness-raising campaigns, 
door-to-door collection events and other activities designed to collect as much as possible. 
The costs associated with these actions should be fully covered according to the polluter pays 
principle, the polluters being the producers, retailers and consumers, but not the general 
taxpayers. Some flexibility should be given to Member States in establishing the preferred 
system for raising the financial resources dedicated to these actions. To ensure predictability 
and availability of resources, the financial resources should be raised at the moment of 
selling new EEE. 

The financial resources for collection from households should be raised independently of the 
existing individual responsibility for financing the end-of-life processing of WEEE, as the 
option of producers’ individually taking charge of collection from households is neither cost 
effective nor environmentally desirable. Collection needs to be optimised collectively, and the 
whole idea of this provision is to ensure that local authorities and other mandatory collectors 
would have the resources to increase collection from households, ensure a handover to 
organisations guaranteeing proper treatment, and thus avoid parallel, suboptimal collection 
and treatment systems.
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Muudatusettepanek 204
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toodete puhul, mis on turule viidud 
pärast 13. augustit 2005, vastutab iga tootja 
lõikes 1 osutatud toimingute rahastamise 
eest, mis on seotud tema enda toodete 
jäätmetega. Tootja võib valida, kas ta 
täidab selle kohustuse individuaalselt või 
ühineb kollektiivse süsteemiga. 

2. Toodete puhul, mis on turule viidud 
pärast 13. augustit 2005, vastutab iga tootja 
lõikes 1 osutatud toimingute rahastamise 
eest, mis on seotud tema enda toodete 
jäätmetega. Tootja võib valida, kas ta 
täidab selle kohustuse individuaalselt või 
ühineb kollektiivse süsteemiga. Tootja 
peaks saama oma kohustuse täita kas ühe 
või mitme kõnealuse meetodi kaudu.

Or. en

Selgitus

Tootjatele tuleks nende elektroonikaromudega seoses lubada võimalikult suurt paindlikkust.

Muudatusettepanek 205
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toodete puhul, mis on turule viidud 
pärast 13. augustit 2005, vastutab iga tootja 
lõikes 1 osutatud toimingute rahastamise 
eest, mis on seotud tema enda toodete 
jäätmetega. Tootja võib valida, kas ta 
täidab selle kohustuse individuaalselt või 
ühineb kollektiivse süsteemiga. 

2. Toodete puhul, mis on turule viidud 
pärast 13. augustit 2005, vastutab iga tootja 
lõikes 1 osutatud toimingute rahastamise 
eest, mis on seotud tema enda toodete 
jäätmetega. Tootja võib valida, kas ta 
täidab selle kohustuse individuaalselt või 
ühineb kollektiivse süsteemiga. 
Kollektiivsed süsteemid võtavad 
kasutusele diferentseeritud teenustasud 
tootjatele, sõltuvalt sellest kui lihtsalt on 
võimalik tooteid ja neis sisalduvaid 
strateegilisi materjale ringlusse võtta. 
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Or. en

Selgitus

Ainult tootjad saavad mõjutada toodete väljatöötamise protsessi. Tootjaid tuleb stimuleerida 
töötama välja tooteid, mille ehitus võimaldab neid lihtsalt ringlusse võtta. Kollektiivsete 
süsteemide diferentseeritud teenustasu struktuurid premeeriksid tootjaid vastavalt sellele, kui 
lihtne on nende tooteid ringlusse võtta.

Muudatusettepanek 206
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2 – lõigud 2 a–2 c (uued)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Süsteemis osalevate tootjate kohustuse 
täitmine kollektiivse süsteemi vastu on 
lõpule viidud, pärast kord aastas, toodete 
turule viimise hetkel süsteemi sissemakse 
tegemist, proportsionaalselt tootja vatsava 
aastase turuosaga, mis vastab kuludele, 
mida süsteem on kandnud seoses seda 
tüüpi seadmetega, mis on määratletud 1 B 
lisas.
Pärast seda, kui tootja on sooritanud 
eespool nimetatud sissemakse 
kollektiivsesse süsteemi, läheb kohustus 
rahastada lõikes 1 osutatud tegevust üle 
kollektiivsele süsteemile.
Individuaalsetes akrediteeritud 
süsteemides osalevate tootjate kohustused 
täidetakse rahastades ja korraldades 
lõikes 1 nimetatud tegevust ainult nende 
konkreetsete toodete osas, mis on 
märgistatud artiklis 15 osutatud viisil. 
Tootja, kes täidab oma kohustuse sellise 
individuaalse süsteemi loomisega, peab 
oma toodete turuleviimise hetkel, lisaks 
jooksval aastal lõikes 1 nimetatud 
tegevuse rahastamisele ja korraldamisele, 
tagama piisavad rahalised vahendid 
kinnisel pangakontol, mis tagavad 
tulevikus lõikes 1 nimetatud tegevuse 
teostamise kõigi tootja turuleviidud 
toodete puhul, mida pole kogutud. 
Kinnisel pangakontol peab olema üks 
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kolmandast osapoolest volitatud kasutaja, 
milleks on akrediteeritud kollektiivne 
süsteem, mis on kohustatud tagama lõikes 
1 nimetatud tegevuse teostamise, kui 
tootja kuulutatakse maksevõimetuks, 
pankrotis või sarnases olukorras olevaks, 
või kui tootja lahkub turult.

Or. en

Muudatusettepanek 207
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid tagavad, et tootjad või 
nende nimel tegutsevad kolmandad 
osapooled annavad kord aastas aru 
kogumise, töötlemise ja kõrvaldamise 
süsteemide tõhususe ning rahastamise ja 
kulude kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 208
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Lisaks artikli 12 lõikes 1 osutatud 
tootjate rahalisele vastutusele ning selleks 
et suurendada elektri- ja 
elektroonikaseadmete romude kogumise 
määra, tagavad liikmesriigid piisavate 
rahaliste vahendite olemasolu kooskõlas 
„saastaja maksab“ põhimõttega. Alates 
müügikuupäevast peavad need rahalised 
vahendid olema kättesaadavad pädevatele
haldusüksustele või teistele elektri- ja 
elektroonikaseadmete romude kogumise 
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eest vastutavatele sidusrühmadele, et 
oleks tagatud eratarbijate elektri- ja 
elektroonikaseadmete romude kogumine, 
nende seadmete vastuvõtt 
kogumispunktides ning teabekampaaniate 
rahastamine. Liikmesriigid edendavad 
läbipaistvat teabepoliitikat; nad avaldavad 
elektri- ja elektroonikaseadmete romude 
kogumise kulud ja meetodid.

Or. de

Selgitus

Võimalikult suur kogumise määr saavutatakse kogumisega seotud tegevuste ja sidusrühmade 
mitmekesisuse abil. Kuna liikmesriigid peavad avaldama kogumise kulud ja meetodid, on kõik 
sidusrühmad kohustatud avaldama oma tulemused.
„Saastaja maksab“ põhimõtte kohaselt on kaasatud tootjad, jaekaubandus ja tarbijad. 
„Saastaja maksab“ põhimõte tagab, et kulusid ei kanna üksnes maksumaksjad. Samas 
jäetakse liikmesriikidele õigus otsustada kogumissüsteemide paindlikkuse üle nende loomisel.

Muudatusettepanek 209
Dirk Sterckx, Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid tagavad, et tootjad või 
nende nimel tegutsevad kolmandad 
osapooled annavad kord kahe aasta 
tagant aru kogumise, töötlemise ja 
kõrvaldamise süsteemide rahastamise ja 
kulude kohta. Aruandlussüsteemi 
asjakohase toimimise tagamiseks võidakse 
delegeeritud õigusaktide kaudu, vastavalt 
artiklitele 18 a, 18 b ja 18 c, sätestada 
aruande vormile täiendavaid eeskirju.

Or. en

Selgitus

Teabe kogumiseks ja elektroonikaromude kogumise protsessi hindamiseks peavad 
liikmesriigid andma aru kogumise, töötlemise ja kõrvaldamise süsteemide rahastamise ja 
kulude kohta. Kuna me ei soovi tekitada täiendavat halduskoormust, siis tehakse ettepanek 
esitada aruanded kord kahe aasta jooksul.
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Muudatusettepanek 210
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid võivad vabastada 
väiketootjad, kes oma suurusest tulenevalt 
viivad turule väheses koguses elektri- ja 
elektroonikaseadmeid, artiklist 12 ja 16 
tulenevatest kohustustest, kui see ei sea 
ohtu tagastamis-, kogumis- ja 
ringlussevõtu süsteeme.

Or. de

Selgitus

Väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele esitatavad nõuded seoses registreerimise, teabe 
ja aruandluse kohustusega, samuti kogumise rahastamise, ringlussevõtu käsitlemise ning 
elektri- ja elektroonikaseadmete romude kõrvaldamise kohustusega on seotud suure 
koormusega. Seetõttu on vajalik kehtestada väiketootjatele erikord, mille saab heaks kiita 
üksikjuhtumite kontrollimise käigus.

Muudatusettepanek 211
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid peavad nõudma, et 
tootjad või nende nimel lepingu alusel 
tegutsevad kolmandad osapooled 
avaldavad kord aastas aruande kogumise, 
töötlemise ja kõrvaldamise süsteemide 
rahastamise ja kulude kohta.

Or. en
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Selgitus

Selle tegevuse läbipaistvus võimaldab liikmesriikidel tagada kulude asjakohase tuvastamise ja 
jaotamise ning edendab kõige ökonoomsemaid tavasid.

Muudatusettepanek 212
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et tootjatel on 
lubatud esitada ostjatele uute toodete 
ostmise ajal jäätmete kogumise, töötlemise 
ja keskkonnaohutu kõrvaldamisega seotud 
kulud. Esitatud kulud ei tohi ületada 
tegelikke kulusid.

1. Liikmesriigid, kus on võetud meetmeid 
ostjate teavitamiseks uute toodete ostmise 
ajal jäätmete kogumise, töötlemise ja 
keskkonnaohutu kõrvaldamisega seotud 
kuludest, tagavad, et tootjatel oleks õigus 
kõnealune mehhanism säilitada. Esitatud 
kulud ei tohi ületada tegelikke kulusid.

Or. fr

Selgitus

Elektri- ja elektroonikaseadmete kasutajatel peab olema võimalik saada teavet nende jaoks 
kõige sobivamatest ostukohtadest. Võttes arvesse asjaolu, et on olemas erinevaid liigiti 
kogumise vahendeid, võib kasutajal tekkida raskusi kogumispunkti leidmisega, mille tõttu ta 
võib viia oma elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed väärtustsüklisse. Seega on vaja luua 
teabe koordineerimise mehhanism, mis annab kasutajale teavet tema käsutuses olevate 
kogumispunktide kohta.

Muudatusettepanek 213
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Åsa Westlund, Corinne 
Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et tootjatel on 
lubatud esitada ostjatele uute toodete 
ostmise ajal jäätmete kogumise, töötlemise 
ja keskkonnaohutu kõrvaldamisega 
seotud kulud. Esitatud kulud ei tohi 
ületada tegelikke kulusid.

1. Liikmesriigid tagavad, et tootjatel on 
lubatud esitada ostjatele uute toodete 
ostmise kohas asjakohane teave toote 
eluea ja ohutu kogumise, töötlemise ja 
kõrvaldamise keskkonnamõjude kohta, 
mis puudutab vähemat toote kemikaalide 
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sisaldust, mürgisust, remonditavust ja 
ringlussevõetavust. Kõnealune keskkonda 
puudutav teave võib hõlmata ka 
asjaomase toote kasutuselt kõrvaldamise 
kulu puudutavat teavet. Nii liikmesriikidel 
kui ka tootjatel on keelatud seada sisse 
kohustuslikku või fikseeritud tuvastatavat 
tasu kogu tooteseeria või tootekategooria 
kohta.

Or. en

Selgitus

Vajaduse korral peaksid liikmesriigid lubama tootjatel anda tarbijatele teavet, mis võib 
aidata tarbijatel teha sarnaste toodete vahel jätkusuutlikke valikuid. Ei tohiks lubada 
fikseeritud teenustasusid tervete tooteseeriate või kategooriate puhul, sest sellised teenustasud 
ei kajasta toodete keskkonnaohutuse, remonditavuse või ringlussevõetavuse ja tegelike 
kasutuselt kõrvaldamise kulude erinevusi.

Muudatusettepanek 214
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et tootjatel on 
lubatud esitada ostjatele uute toodete 
ostmise ajal jäätmete kogumise, töötlemise 
ja keskkonnaohutu kõrvaldamisega seotud 
kulud. Esitatud kulud ei tohi ületada 
tegelikke kulusid.

1. Liikmesriigid lubavad tootjatel 
vabatahtlikult esitada ostjatele uute 
toodete ostmise ajal jäätmete kogumise, 
töötlemise ja keskkonnaohutu 
kõrvaldamisega seotud kulud. Esitatud 
kulud ei tohi ületada tegelikke kulusid. 

Or. en
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Muudatusettepanek 215
Michail Tremopoulos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et tootjatel on 
lubatud esitada ostjatele uute toodete 
ostmise ajal jäätmete kogumise, töötlemise 
ja keskkonnaohutu kõrvaldamisega seotud 
kulud. Esitatud kulud ei tohi ületada 
tegelikke kulusid.

1. Liikmesriigid tagavad, et tootjatel on 
lubatud esitada ostjatele uute toodete 
ostmise ajal teave toote ohtlike 
kemikaalide sisalduse kohta, jäätmete 
kogumise, töötlemise ja keskkonnaohutu 
kõrvaldamise kohta ja remonditavuse ja 
ringlussevõetavuse kohta. See teave võib 
hõlmata asjaomase toote käitlemiskulusid. 
Esitatud kulud ei tohi ületada tegelikke 
kulusid.

Or. en

Selgitus

Tootjad peaks olema kohustatud andma asjakohast teavet, sh kahjulike ainete sisalduse ja 
remonditavuse ja ringlussevõetavuse kohta. Kogumisel ja töötlemisel tekkivad kulud tuleb 
lisada toote hinnale, et luua stiimul nende kulude vähendamiseks. Kindlasummalised kulud ei 
kajasta tegelikke kulusid kasutusaja lõpus ega toote mõju keskkonnale.

Muudatusettepanek 216
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et tootjatel on 
lubatud esitada ostjatele uute toodete 
ostmise ajal jäätmete kogumise, töötlemise 
ja keskkonnaohutu kõrvaldamisega seotud 
kulud. Esitatud kulud ei tohi ületada 
tegelikke kulusid.

1. Liikmesriigid tagavad, et tootjatel on 
lubatud esitada ostjatele uute toodete 
ostmise ajal jäätmete kogumise, töötlemise 
ja keskkonnaohutu kõrvaldamisega seotud 
kulud. Esitatud kulud ei tohi ületada 
tegelikke kulusid ning peavad kajastama 
kasutuskõlbmatuks muutunud seadmete 
keskkonnamõjusid.
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Or. fr

Selgitus

Soovitatav on kõnealuse sätte parem piiritlemine. Kulud peavad kajastama ka 
kasutuskõlbmatuks muutunud seadmete keskkonnamõjusid, et edendada parandatavate, 
taaskasutatavate ja ringlussevõetavate seadmete keskkonnasäästlikkust.

Muudatusettepanek 217
Peter Liese, Theodoros Skylakakis, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kasutajate teadlikkuse 
suurendamiseks tagavad liikmesriigid, et 
turustajad, v.a VKEd, juurutavad 
asjakohased kogumis- ja 
teavitussüsteemid väga väikeses koguses 
romude jaoks. Sellised kogumissüsteemid:
a) peavad võimaldama lõppkasutajatel 
seda tüüpi romudest loobuda jaemüüja 
müügikohas asuvas ligipääsetavas ja 
nähtavas kogumispunktis;
b) nõuavad, et jaemüüjad, kes müüvad 
väga väikeses koguses elektri- ja 
elektroonikaseadmeid, võtaksid tasuta 
tagasi väga väikeses koguses elektri- ja 
elektroonikaseadmete romusid;
c) ei tohi nõuda lõppkasutajalt romude 
kõrvaldamisel mingit tasu, samuti ei tohi 
olla kohustust osta sama tüüpi uus toode;

Or. en

Selgitus

The experience over the last years has shown that consumers are not very well informed 
about the ways to discard their very small volume WEEE. This is especially true for small 
devices such as mobile phones, chargers or compact fluorescent lamps. Considering that 
these lamps will dominate the market for private use lamps due to the phasing-out of 
incandescent light bulbs, consumers need to be better informed about how to properly and 
environmentally correct discard this kind of waste. The collection points shall raise 
awareness for the need for collection, link usage with information and ensure that a high 
collection rate of mercury-containing light bulbs and other very small devices is achieved.
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Muudatusettepanek 218
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) tagastamis- ja kogumissüsteemide kohta, 
mida nad saavad kasutada;

b) tagastamis- ja kogumissüsteemide kohta, 
mida nad saavad kasutada, edendades teabe 
kooskõlastamist, mis võimaldab näidata 
ära kõik kättesaadavad ostukohad, 
olenemata tootjast, kes need on rajanud.

Or. fr

Selgitus

Elektriliste ja elektrooniliste seadmete kasutajatel peab olema võimalik saada teavet nende 
jaoks kõige sobivamatest ostukohtadest. Võttes arvesse asjaolu, et on olemas erinevaid liigiti 
kogumise vahendeid, võib kasutajal tekkida raskusi kogumispunkti leidmisega, mille tõttu ta 
võib viia oma elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed väärtustsüklisse. Seega on vaja luua 
teabe koordineerimise mehhanism, mis annab kasutajale teavet tema käsutuses olevate 
kogumispunktide kohta.

Muudatusettepanek 219
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid tagavad, et artikli 14 
lõikes 2 nimetatud teave esitatakse 
nähtavalt, märkides selle kas selgelt 
tootele, tootele lisatud eraldi 
instruktsiooni või esitades selle ostu hetkel 
tarbijale ligipääsetavas müügikohas.

Or. en

Selgitus

Tarbijatele tuleks piisav teave nende kohustuste ja õiguste kohta teha kättesaadavaks kõige 
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nähtavamal ja atraktiivsemal viisil. Parem teavituskampaania elektroonikaromude ja 
ringlussevõtu kohta võib aidata kogumise määra suurendada.

Muudatusettepanek 220
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid võivad nõuda, et osa 
lõigetes 2–4 nimetatud teabest või kogu 
teabe esitavad tootjad ja/või turustajad, 
näiteks kasutusjuhendis või müügikohas.

5. Liikmesriigid võivad nõuda, et osa 
lõigetes 2–4 nimetatud teabest või kogu 
teabe esitavad tootjad ja/või turustajad, 
näiteks kasutusjuhendis või müügikohas, 
näiteks avalikkuse teavitamise 
kampaaniate vormis.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek annab selgitava näite, kuidas tootjad seda teavet esitada võivad, nii nagu 
seda tehakse mõnedes liikmesriikides.

Muudatusettepanek 221
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Justas Vincas
Paleckis, Karin Kadenbach, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Vladko Todorov 
Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Elektroonikaromude 
korduskasutamiseks ettevalmistamise ja 
keskkonnaohutu töötlemise, sealhulgas 
käitluse, ajakohastamise, taasvarustamise 
ja ringlussevõtu hõlbustamiseks võtavad 
liikmesriigid vajalikke meetmeid, et 
tagada, et tootjad annavad 
korduskasutamise ja töötlemisega seotud
teavet iga turuleviidud uut tüüpi elektri- ja 
elektroonikaseadme kohta ühe aasta 
jooksul alates seadme turuleviimisest. Kui 
korduskasutuskeskused ning töötlemise ja 
ringlussevõtuga tegelevad ettevõtted 
peavad seda käesoleva direktiivi sätete 

1. Elektroonikaromude kasutamise ja 
keskkonnaohutu töötlemise, sealhulgas 
käitluse, ajakohastamise, 
korduskasutamise, korduskasutamise 
ettevalmistamise, taasvarustamise ja 
ringlussevõtu hõlbustamiseks võtavad 
liikmesriigid vajalikke meetmeid, et 
tagada, et tootjad annavad tasuta
korduskasutamise ja töötlemisega seotud 
teavet iga turuleviidud uut tüüpi elektri- ja 
elektroonikaseadme kohta ühe aasta 
jooksul alates seadme turuleviimisest. Kui 
korduskasutuskeskused ning töötlemise ja 
ringlussevõtuga tegelevad ettevõtted 
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järgimiseks vajalikuks, esitatakse selles 
teabes kõik elektri- ja 
elektroonikaseadmete komponendid ja 
materjalid ning ohtlike ainete ja valmististe 
asukoht elektri- ja elektroonikaseadmetes. 
Tootjad teevad need andmed 
kättesaadavaks korduskasutuskeskustele 
ning töötlemise ja ringlussevõtuga 
tegelevatele ettevõtetele juhendite vormis 
või elektrooniliste vahendite abil (näiteks 
CD-ROM, sidusteenused).

peavad seda käesoleva direktiivi sätete 
järgimiseks vajalikuks, esitatakse selles 
teabes kõik elektri- ja 
elektroonikaseadmete komponendid ja 
materjalid ning ohtlike ainete ja valmististe 
asukoht elektri- ja elektroonikaseadmetes. 
Tootjad teevad need andmed 
kättesaadavaks korduskasutuskeskustele 
ning töötlemise ja ringlussevõtuga 
tegelevatele ettevõtetele juhendite vormis 
või elektrooniliste vahendite abil (näiteks 
CD-ROM, sidusteenused).

Or. en

Selgitus

Korduvkasutamist edendatakse jäätmete vähendamise osana, samuti keskkonnaohutu 
töötlemise osana. Artikliga nõutakse teavet mõlema kohta.

Muudatusettepanek 222
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealust registrit kasutatakse artiklite 12 
ja 13 kohaste rahastamiskohustuste 
täitmise kontrollimiseks.

Kõnealust registrit kasutatakse artiklite 12 
ja 13 kohaste rahastamiskohustuste 
täitmise kontrollimiseks. Kasutuselt 
kõrvaldatud toodete finantstagatise 
kohustuse suurus tuleks arvestada nii, et 
oleks tagatud tootja toote kasutuselt 
kõrvaldamise tegelike kulude sisestamine, 
võttes arvesse artiklis 8 osutatud 
töötlemise ja ringlussevõtu standardeid.

Or. en

Selgitus

Kui on olemas ringlussevõtu ja töötlemise standardid, siis tuleks need arvesse võtta, kui 
arvutatakse finantstagatiste suurust, mille tootjad peavad andma, et katta oma toodete 
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kasutuselt kõrvaldamise kulud, nagu on nõutud artiklites 12 ja 13. Nad peaksid kajastuma 
registreerimissüsteemis ja neid tuleks rakendada liikmesriikide tasandil. Finantstagatiste 
ühtlustatud miinimumnõudeid on vaja, et võimaldada finantstagatiste järgimise sisulist 
kontrolli, mille nüüd teeb võimalikuks artiklis 16 sätestatud register ja mis artiklis 20 
sätestatud kontrollimiste raames on kohustuslik.

Muudatusettepanek 223
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et kõik tootjad 
nende territooriumil saavad riiklikusse 
registrisse kanda kõik asjaomased andmed, 
sealhulgas aruandlusnõuded ja tasud, mis 
kajastavad nende tegevust kõigis teistes 
liikmesriikides. 

2. Liikmesriigid tagavad, et kõik tootjad 
nende territooriumil saavad riiklikusse 
registrisse kanda kõik asjaomased andmed, 
sealhulgas aruandlusnõuded, mis 
kajastavad nende tegevust liikmesriigis. 

Registrid võimaldavad vahetada kõnealust 
teavet, sealhulgas teavet elektri- ja 
elektroonikaseadmete koguste kohta, mis 
on liikmesriigis turule viidud, ja teavet 
toodete või elektroonikaromude 
ühendusesisese veoga seotud 
rahaülekannete kohta.

Registrid võimaldavad vahetada kõnealust 
teavet, sealhulgas teavet elektri- ja 
elektroonikaseadmete koguste kohta, mis 
on liikmesriigis turule viidud.

Or. en

Selgitus

Registrid ei puuduta rahalisi küsimusi ega saa olla seotud toodete või elektroonikaromude 
ühendusesisese veoga seotud rahaülekannetega. Seda saavad teha vaid konkreetsed tootjad 
või kollektiivsed süsteemid, sest nad koguvad raha elektroonikaromude kogumiseks 
lõpptarbijatelt.
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Muudatusettepanek 224
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Tootjatel on ühe liikmesriigi registri 
kaudu lubatud taotleda registreerimist 
kõigi teiste liikmesriikide registrites. 

Or. en

Selgitus

Provisions ensuring the identification of all economic operators involved in EEE are essential 
for the traceability of product and WEEE flows, in order to avoid illegal shipments of waste. 
The format for registration and reporting and the frequency of reporting as well as online-
registration should be harmonised at Community level to reduce administrative burden. As 
long as there is no general European legal framework for the interoperability of registers to 
provide sufficient safeguard against free riding, the natural or legal persons who make the 
product available for the first time on a national territory from countries inside the 
Community should also be addressed.

Muudatusettepanek 225
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid tagavad, et kollektiivsed 
süsteemid annavad tõendid, et kohustuse 
täitmine kollektiivse süsteemi vastu on 
lõpule viidud, pärast kord aastas, toodete 
turule viimise hetkel süsteemi sissemakse 
tegemist, proportsionaalselt tootja vatsava 
aastase turuosaga, mis vastab kuludele, 
mida süsteem on kandnud seoses seda 
tüüpi seadmetega , mis on määratletud 1 
B lisas.

Or. en
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Muudatusettepanek 226
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Liikmesriigid tagavad ja teavitavad, et 
pärast eespool nimetatud sissemakse 
sooritamist kollektiivsesse süsteemi, läheb 
kohustus rahastada artikli 12 lõikes 1 
osutatud tegevust seoses oma toodete 
romudega üle kollektiivsele süsteemile.

Or. en

Muudatusettepanek 227
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. Liikmesriigid esitavad tõendid selle 
kohta, et individuaalsetes akrediteeritud 
süsteemides osalevate tootjate kohustused 
täidetakse, rahastades ja korraldades 
artikli 12 lõikes 1 nimetatud tegevust 
ainult nende konkreetsete toodete osas, 
mis on märgistatud artiklis 15 osutatud 
viisil.

Or. en
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Muudatusettepanek 228
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 d. Tootja, kes täidab oma kohustuse 
sellise individuaalse süsteemi loomisega, 
peab esitama piisavad tõendid selle kohta, 
et oma toodete turuleviimise hetkel, lisaks 
jooksval aastal artikli 12 lõikes 1 
nimetatud tegevuse rahastamisele ja 
korraldamisele, on ta taganud piisavad 
rahalised vahendid kinnisel pangakontol, 
mis tagavad tulevikus artikli 12 lõikes 1 
nimetatud tegevuse teostamise kõigi tootja 
turuleviidud toodete puhul, mida pole 
kogutud.
Lisaks sellele tuleb esitada artiklis 12 
osutatud kolmanda osapoolena volitatud 
kasutaja andmed.

Or. en

Muudatusettepanek 229
Karl-Heinz Florenz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kehtestatakse registri ja aruandluse 
vorm ning aruandluse sagedus.
Kõnealused meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi 
sätteid, täiendades seda, võetakse vastu 
vastavalt artikli 18 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

3. Registreerimis-, teavitamis- ja 
aruandlussüsteemi sujuva toimimise 
tagamiseks sätestab komisjon delegeeritud 
õigusaktide kaudu vastavalt artiklitele 18 
a, 18 b ja 18 c registri ja aruandluse vormi 
ning aruandluse sageduse.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga viiakse vana nn „komiteemenetlus” kooskõlla uue menetlusega, mis 
on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 290.
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Muudatusettepanek 230
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Selleks et võimaldada artiklis 12 
sätestatud finantstagatise nõuete ühtset 
järgimist, sätestab komisjon (hiljemalt 12 
kuud pärast jõustumist) kõnealuste 
nõuete suuruse arvestamise 
miinimumnõuded ja metoodika ning 
tagatiste kontrollimise ja auditeerimise 
suunised.
Kõnealused nõuded peavad tagama 
vähemalt selle, et: 
a) tagatis toob kaasa tootja toote 
kasutuselt kõrvaldamise tegelike kulude 
sisestamise, võttes arvesse töötlemise ja 
ringlussevõtu standardid,
b) konkreetse tootja kohustusega seotud 
kulu ei lange nüüd või tulevikus muudele 
osapooltele ja
c) tagatis on olemas tulevikus ja seda saab 
tootja maksevõimetuse korral kasutada 
täitmata ringlussevõtu kohustuse 
täitmiseks.

Or. en

Selgitus

Kui tõesti soovitakse rakendada ja jõustada konkreetse tootja vastutust, kui kasutuselt 
kõrvaldamise kulude sisestamise tähtsat hooba ja ökodisaini stiimulit, siis on vaja komisjoni 
sätestatud kriteeriume, et määratleda, kuidas hinnata rahaliste tagatiste suurust, integreerida 
ringlussevõtu ja töötlemise standardid ja määratleda nende kontrollimise eeskirjad.



PE439.905v01-00 42/78 AM\809098ET.doc

ET

Muudatusettepanek 231
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Registrit hallatakse artikli 12 lõike 2 
kohaselt loodud tootjate kollektiivsel 
vastutusel põhinevate süsteemide kaudu.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Registri haldamine tootjate kollektiivsel vastutusel põhinevate süsteemide kaudu on kriitiline, 
kuna seeläbi kogutakse tsentraalselt ning eraisikutelt tundlikke äriandmeid.

Muudatusettepanek 232
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid koostavad tootjate 
registri ja koguvad teavet, sealhulgas 
põhjendatud hinnanguid, liikmesriikides 
igal aastal turule viidud, igal viisil 
kogutud, korduvkasutatud, 
ringlussevõetud ja taaskasutatud elektri-
ja elektroonikaseadmete koguste ja 
kategooriate kohta ning lahus kogutud 
elektroonikaromude ekspordi kohta massi 
järgi või kui see pole võimalik, siis arvu 
järgi.

5. Liikmesriigid koguvad teavet, sealhulgas 
põhjendatud hinnanguid, liikmesriikides 
igal aastal kättesaadavaks tehtud elektri-
ja elektroonikaseadmete koguste ja 
kategooriate kohta ja tootjate, tootjate 
lepingupartneritest kolmandate osapoolte 
või mistahes muude 
elektroonikaromudega tegelevate 
osapoolte poolt igal viisil kogutud, 
korduvkasutatud, ringlussevõetud ja 
taaskasutatud elektroonikaromude koguste 
ja kategooriate kohta ning lahus kogutud 
elektroonikaromude eksporditava koguse
kohta massi järgi, mis teise liikmesriiki 
saadetakse või sealt saabub.

Or. en
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Selgitus

Romude ebaseadusliku veo piiramiseks tuleb tuvastada kõik elektri- ja 
elektroonikaseadmetega tegelevad ettevõtjad.

Muudatusettepanek 233
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 16 a

Individuaalsete ja kollektiivsete süsteemid 
miinimumnõuded

Liikmesriigid tagavad, et vastavalt 
käesolevale direktiivile loodud 
kollektiivsed või individuaalsed süsteemid 
suudavad
a) tõestada

i. jätkusuutlikku rahastamist, mis annab 
piisava rahalise katte elektroonikaromude 
kogumise, töötlemise, taaskasutamise ja 
keskkonnaohutu kõrvaldamise 
rahastamisele elektri- ja 
elektroonikaseadmete turule viimise 
hetkel, vastavalt artikli 12 lõikele 2;
ii. Meetmete olemasolu kogumise ja 
töötlemise sihtarvude saavutamiseks
1. Kogumise täielik geograafiline ulatus;

Teabe ja teavitustöö planeerimine;

b). Kinnitada kõigi kohaldatavate 
õigusnormide ja eeskirjade järgimist, sh

i. Tundlike andmete konfidentsiaalsuse 
tagamise meetmed;

ii. Meetmed kogumise ja ringlussevõtu 
vaba turu tagamiseks

iii. Tagatise tõestus vastavalt artikli 12 
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lõikele 2.

Or. en

Muudatusettepanek 234
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 16 a

Ettevõtjate tuvastamine

liikmesriigid juurutavad süsteemid, 
millega tagatakse, et saadakse teave, mis 
võimaldab reguleerivatel asutustel, 
tootjatel ja turustajatel tuvastada:
a) iga ettevõtja, kes neile elektri- ja 
elektroonikaseadmeid on tarninud;
b) iga ettevõtja, kellele nad elektri- ja 
elektroonikaseadmeid on tarninud;

Or. en

Selgitus

Elektroonikaromude allika tuvastamise tagamiseks on vaja, et liikmesriigid võtaksid 
meetmeid süsteemi tasuta ärakasutajate vastu.

Muudatusettepanek 235
Karl-Heinz Florenz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vajaduse korral võib teha muudatusi, et 
kohandada artikli 16 lõiget 6 ning lisasid
teaduse ja tehnika arenguga. Kõnealused 
meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, 
võetakse vastu vastavalt artikli 18 lõikes 3 
osutatud kontrolliga 

Selleks et võimaldada käesoleva direktiivi 
sätete kohandamist teaduse ja tehnika 
arenguga, võib komisjon delegeeritud 
õigusaktide kaudu vastavalt artiklitele 18 
a, 18 b ja 18 c vastu võtta artikli 16 lõike 6 
ja lisade kohandusi.
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regulatiivmenetlusele.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga viiakse vana nn „komiteemenetlus” kooskõlla uue menetlusega, mis 
on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 290.

Muudatusettepanek 236
Karl-Heinz Florenz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui viidatakse käesolevale lõikele, 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 
5a lõikeid 1–4 ja artiklit 7, võttes arvesse 
selle otsuse artikli 8 sätteid.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga viiakse vana nn „komiteemenetlus” kooskõlla uue menetlusega, mis 
on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 290.

Muudatusettepanek 237
Karl-Heinz Florenz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18 a

Delegeeritud volituste rakendamine
1. Volitused võtta vastu artiklites 7, 8, 10, 
16, 17 ja 20 osutatud delegeeritud 
õigusakte antakse komisjonile tähtajatult.
2. Kohe kui komisjon on võtnud vastu 
delegeeritud õigusakti, teavitab ta sellest 
üheaegselt Euroopa Parlamenti ja 
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nõukogu.
3. Volitused võtta vastu delegeeritud 
õigusakte antakse komisjonile artiklites 
18 b ja 18 c sätestatud tingimuste 
kohaselt.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga viiakse vana nn „komiteemenetlus” kooskõlla uue menetlusega, mis 
on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 290.

Muudatusettepanek 238
Karl-Heinz Florenz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18 b

Delegeeritud volituste tühistamine
1. Euroopa Parlament või nõukogu 
võivad artiklis 18 a sätestatud volituste 
delegeerimise igal ajal tühistada.
2. Institutsioon, kes on algatanud 
sisemenetluse, et otsustada, kas volituste 
delegeerimine tühistada, püüab teavitada 
teist institutsiooni ja komisjoni mõistliku 
aja jooksul enne lõppotsuse tegemist, 
nimetades võimalikud tühistamisele 
kuuluvad delegeeritud volitused ja 
tühistamise võimalikud põhjused.
3. Tühistamise otsus lõpetab kohe otsuses 
nimetatud volituste kehtivuse. Otsus 
jõustub kohe või otsuses nimetatud 
hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 
jõustunud delegeeritud õigusaktide 
kehtivust. Otsus avaldatakse Euroopa 
Liidu Teatajas.

Or. en
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Selgitus

Muudatusettepanekuga viiakse vana nn „komiteemenetlus” kooskõlla uue menetlusega, mis 
on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 290.

Muudatusettepanek 239
Karl-Heinz Florenz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18 c

Vastuväited delegeeritud õigusaktidele
1. Euroopa Parlament või nõukogu 
võivad esitada vastuväite delegeeritud 
õigusaktile kahe kuu jooksul alates 
teatamise kuupäevast. Euroopa 
Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse kõnealust ajavahemikku 
kahe kuu võrra.
2. Kui ei Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole delegeeritud õigusakti 
suhtes vastuväidet esitanud, avaldatakse 
see Euroopa Liidu Teatajas ning õigusakt 
jõustub selles nimetatud kuupäeval.
3. Kui Euroopa Parlament või nõukogu 
esitab vastuvõetud delegeeritud 
õigusaktile vastuväite, siis akt ei jõustu. 
Vastuväite esitanud institutsioon esitab 
delegeeritud õigusaktile vastuväite 
esitamise põhjused.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga viiakse vana nn „komiteemenetlus” kooskõlla uue menetlusega, mis 
on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 290.
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Muudatusettepanek 240
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellised kontrollid hõlmavad vähemalt 
elektroonikaromude eksporti väljapoole 
ühendust kooskõlas jäätmesaadetiste 
määrusega ja käitlusettevõtete toiminguid 
kooskõlas direktiiviga 2008/xx/EÜ 
(jäätmete kohta) ja käesoleva direktiivi II 
lisaga.

Sellised kontrollid hõlmavad vähemalt 
elektroonikaromude eksporti väljapoole 
ühendust kooskõlas jäätmesaadetiste 
määrusega ja käitlusettevõtete toiminguid 
kooskõlas direktiiviga 2008/xx/EÜ 
(jäätmete kohta) ja käesoleva direktiivi II 
lisaga. Selleks et võimaldada artiklis 12 
sätestatud finantstagatise nõuete ühtset 
järgimist, sätestab komisjon hiljemalt 12 
kuud pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist kõnealuste nõuete suuruse 
arvestamise miinimumnõuded ja 
metoodika ning tagatiste kontrollimise ja 
auditeerimise suunised. Kõnealused 
nõuded peavad tagama vähemalt selle, et:
a) tagatis toob kaasa tootja toote 
kasutuselt kõrvaldamise tegelike kulude 
sisestamise, võttes arvesse töötlemise ja 
ringlussevõtu standardid,
b) konkreetse tootja kohustustega seotud 
kulud ei lange nüüd või tulevikus 
muudele osapooltele,
c) tagatis on olemas tulevikus ja seda saab 
tootja maksevõimetuse korral kasutada 
täitmata ringlussevõtu kohustuse 
täitmiseks.

Or. en

Selgitus

Konkreetse tootja vastutuse kui kasutuselt kõrvaldamise kulude sisestamise tähtsa hoova ja 
ökodisaini stiimuli rakendamisel ja jõustamisel oleks kasulik, kui komisjon sätestaks 
kriteeriumid, et määratleda, kuidas hinnata rahaliste tagatiste suurust, integreerida 
ringlussevõtu ja töötlemise standardid ja määratleda nende kontrollimise eeskirjad.
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Muudatusettepanek 241
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellised kontrollid hõlmavad vähemalt 
elektroonikaromude eksporti väljapoole 
ühendust kooskõlas jäätmesaadetiste 
määrusega ja käitlusettevõtete toiminguid 
kooskõlas direktiiviga 2008/xx/EÜ 
(jäätmete kohta) ja käesoleva direktiivi II 
lisaga.

Sellised kontrollid hõlmavad vähemalt 
järgmist:

a) elektroonikaromude eksport väljapoole 
ühendust kooskõlas jäätmesaadetiste 
määrusega ja käitlusettevõtete toiminguid 
kooskõlas direktiiviga 2008/xx/EÜ 
(jäätmete kohta) ja käesoleva direktiivi II 
lisaga.
c) kas tootjad järgivad oma 
rahastamiskohustusi vastavalt käesoleva 
direktiivi artiklitele 12 ja 13.
c) kas individuaalsed ja kollektiivsed 
süsteemid järgivad oma kohustusi 
vastavalt käesoleva direktiivi artiklile12 ja 
artiklile 16 (uus artikkel).

Or. en

Muudatusettepanek 242
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 – lõik 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Finantstagatise suurus tuleks 
arvestada nii, et tagatud tootja toote 
kasutuselt kõrvaldamise tegelike kulude 
sisestamine vastavalt artikli 12 lõikele 2, 
võttes arvesse artiklis 8 sätestatud 
töötlemise ja ringlussevõtu standardeid.
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Or. en

Selgitus

Ringlussevõetavust ja töödeldavust puudutavaid omadusi pole seni rangelt kontrollitud. Siiski 
peaksid need tagatiste rahastamist mõjutama. Finantstagatiste ühtlustatud nõudeid on vaja, et 
võimaldada finantstagatiste järgimise kontrolli, mille nüüd teeb võimalikuks artiklis 16 
sätestatud register ja mis artiklis 20 sätestatud kontrollimiste raames on kohustuslik. 
Kasutuselt kõrvaldamise kulude sisestamine muudaks odavamaks selliste toodete 
turuleviimise, mida on lihtsam korduvkasutamiseks või ringlussevõtuks ette valmistada, 
võrreldes toodetega, mille kasutuselt kõrvaldamisega kaasnevad suured kulud ja ressursside 
kaotsiminek.

Muudatusettepanek 243
Karl-Heinz Florenz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Võib kehtestada täiendavaid kontrolli- ja 
järelevalveeeskirju.

3. Kontrolli ja järelevalve asjakohase 
toimimise tagamiseks võib komisjon, 
delegeeritud õigusaktide kaudu vastavalt 
artiklitele 18 a, 18 b ja 18 c, võtta vastu 
täiendavaid kontrolli- ja 
järelevalveeeskirju.

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

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga viiakse vana nn „komiteemenetlus” kooskõlla uue menetlusega, mis 
on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 290.
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Muudatusettepanek 244
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid loovad tunnustatud 
kogumis- ja töötlemiskäitiste riikliku 
registri. Käesolevas artiklis sätestatud 
riiklikku registrisse kantakse ainult need 
käitised, mille käitajad vatsavad artikli 8 
lõikes 3 sätestatud nõuetele. Registri sisu 
on avalik.

Or. en

Selgitus

Keskse registri loomine annab ülevaate kõigi kogumise, töötlemise, taaskasutamise ja 
ringlussevõtuga tegelevate ettevõtete tegevusest ja suurendab taaskasutamise seire võimalusi.

Muudatusettepanek 245
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Selleks et säilitada oma käitiste 
tunnustatud töötlemiskäitiste staatus, 
peavad käitiste käitajad kord aastas 
esitama tõendid käesoleva direktiivi 
nõuete täitmise kohta ja esitama aruanded 
vastavalt lõigetele 6 ja 7.

Or. en

Selgitus

Keskse registri loomine annab ülevaate kõigi kogumise, töötlemise, taaskasutamise ja 
ringlussevõtuga tegelevate ettevõtete tegevusest ja suurendab taaskasutamise seire võimalusi.
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Muudatusettepanek 246
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 c. Kogumiskohtade käitajad peavad 
kord aastas esitama aruanded, et 
võimaldada riigiasutustel võrrelda 
kogutud elektroonikaromude kogust 
tegelikult taaskasutamise või 
ringlussevõtuga tegelevatele ettevõtetele 
üle antud elektroonikaromude kogusega. 
Elektroonikaromusid tohib üle anda 
ainult tunnustatud taaskasutamise ja 
töötlemisega tegelevatele ettevõtetele.

Or. en

Selgitus

Keskse registri loomine annab ülevaate kõigi kogumise, töötlemise, taaskasutamise ja 
ringlussevõtuga tegelevate ettevõtete tegevusest ja suurendab taaskasutamise seire võimalusi.

Muudatusettepanek 247
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 3 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 d. Töötlemiskäitiste käitajad esitavad 
kord aastas aruandeid, et võimaldada 
riigiasutustel võrrelda omanikelt või 
tunnustatud kogumiskohtadelt 
tagasivõetud elektroonikaromude kogust 
tegelikult taaskasutatud, ringlussevõetud 
või vastavalt artiklile 10 eksporditud 
elektroonikaromude kogusega.

Or. en



AM\809098ET.doc 53/78 PE439.905v01-00

ET

Selgitus

Keskse registri loomine annab ülevaate kõigi kogumise, töötlemise, taaskasutamise ja 
ringlussevõtuga tegelevate ettevõtete tegevusest ja suurendab taaskasutamise seire võimalusi.

Muudatusettepanek 248
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 3 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 e. Liikmesriigid tagavad, et omanikud 
annavad oma elektroonikaromud üle 
ainult registreeritud ja tunnustatud 
kogumis-, taaskasutamis- ja/või 
ringlussevõttu käitistele.

Or. en

Selgitus

Keskse registri loomine annab ülevaate kõigi kogumise, töötlemise, taaskasutamise ja 
ringlussevõtuga tegelevate ettevõtete tegevusest ja suurendab taaskasutamise seire võimalusi.

Muudatusettepanek 249
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid jõustavad artiklite 2, 3, 5, 
6, 7, 11, 14, 16, 19, 20 ja I lisa täitmiseks 
vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 
[18 kuud pärast käesoleva direktiivi 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas]. Nad 
edastavad kõnealuste normide teksti ning 
kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi 
vahelise vastavustabeli viivitamata 
komisjonile. 

1. Liikmesriigid jõustavad artiklite 2, 3, 5, 
6, 7, 11, 14, 16, 19, 20 ja I lisa täitmiseks 
vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 
[18 kuud pärast käesoleva direktiivi 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas]. Nad 
edastavad kõnealuste normide teksti ning 
kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi 
vahelise vastavustabeli viivitamata 
komisjonile. Liikmesriigid jõustavad 
käesoleva direktiivi artikli 12 lõike 2 
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järgimiseks vajalikud õigusnormid, nii et 
iga tootja rahastab ainult tegevust, mis on 
seotud tema pärast 13. augustit 2005 
turule viidud toodetega ja nii et antakse 
asjakohased finantstagatised, vastavalt 
käesoleva direktiivi artikli 12 lõikele 2. 

Or. en

Selgitus

Arvestades, et rahaliste kohustuste rakendamisel pööratakse vähe tähelepanu konkreetse 
tootja vastutuse põhimõttele, ja arvestades, et ringlussevõtu ja töötlemise standardites 
pööratakse vähe tähelepanu toodete keskkonnaohutule kasutusest kõrvaldamisele, on tähtis 
rõhutada artiklit 8 ja artiklit 12, et tagada nende põhimõtete asjakohane rakendamine 
siseriiklikus õiguses.

Muudatusettepanek 250
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid jõustavad vajalikud 
õigus- ja haldusnormid, et täita artikli 12 
sätted hiljemalt [18 kuud pärast käesoleva 
direktiivi avaldamist Euroopa Liidu 
Teatajas], et tagada piisav finantstagatis, 
nagu on ette nähtud käesoleva direktiivi 
artikli 12 lõikes 2.

Or. de

Selgitus

Tootjate individuaalset vastutust ei ole komisjoni ettepanekus piisavalt rakendatud. Seetõttu 
on siinkohal oluline viidata direktiivi artiklile 12, kus on sätestatud kodumajapidamiste 
elektri- ja elektroonikaseadmete romude kogumise rahastamine tootjate poolt. Tootjate 
individuaalse vastutuse eesmärk on soodustada tootjatele stiimulite pakkumise kaudu 
ökodisaini.
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Muudatusettepanek 251
Karl-Heinz Florenz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Lisaks käesoleva direktiivi artiklites 2 
ja 7 ette nähtud läbivaatamisele esitab 
komisjon viie aasta möödumisel käesoleva 
direktiivi jõustumisest Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande, kus 
tuginetakse kõnealuse direktiivi 
rakendamise kogemustele. Aruandele 
tuleb vajadusel lisada ettepanekud 
direktiivi muutmise kohta.

Or. de

Selgitus

Direktiivi reguleerimisala ja eesmärgi läbivaatamiste kaudu teostatakse järelevalvet direktiivi 
ja selle kohaldamise üle.

Muudatusettepanek 252
Michail Tremopoulos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Direktiiv 2002/96/EÜ, mida on 
muudetud V lisa A osas loetletud 
direktiividega, tunnistatakse kehtetuks 
alates järgmisest päevast pärast artiklis 21 
sätestatud kuupäeva, ilma et see piiraks 
liikmesriikide kohustusi, mis on seotud V 
lisa B osas nimetatud direktiivide
siseriiklikku õigusesse ülevõtmise ja 
kohaldamise tähtaegadega.

1. Direktiiv 2002/96/EÜ, mida on 
muudetud V lisa A osas loetletud 
direktiividega, tunnistatakse kehtetuks 
alates järgmisest päevast pärast artiklis 21 
sätestatud kuupäeva, v.a artikli 5 lõige 5, 
mis tunnistatakse kehtetuks [... *], ilma et 
see piiraks liikmesriikide kohustusi, mis on 
seotud V lisa B osas nimetatud direktiivide 
siseriiklikku õigusesse ülevõtmise ja 
kohaldamise tähtaegadega.
* sisestada kuupäev alates millest kohaldatakse 
käesolevas direktiivis sätestatud eraldi kogumise 
kohustusi
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Or. en

Selgitus

Tuleb säilitada olemasolevaid eraldi kogumise miinimumnõuded kuni uute kohustuste 
jõustumiseni. Vastasel korral pääsevad vastutusest liikmesriigid, kes seni pole oma kohustusi 
täitnud.

Muudatusettepanek 253
Michail Tremopoulos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa I – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Minimaalsed järelevalvenõuded
elektroonikaromude veo puhul

Minimaalsed nõuded kasutatud elektri- ja 
elektroonikaseadmete veo puhul

Or. en

Selgitus

Tuleks jälgida kõigi elektri- ja elektroonikaseadmete vedu, mitte ainult neid, mida 
„kahtlustatakse“ olevat elektroonikaromud.

Muudatusettepanek 254
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 1 – punkt 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) arve koopia ja müügileping ja/või leping 
elektri- ja elektroonikaseadme 
omandiõiguse ülevõtmise kohta, mis 
tõendab, et seade on otseseks
korduvkasutamiseks ja töökorras;

a) arve koopia ja müügileping ja/või leping 
elektri- ja elektroonikaseadme 
omandiõiguse ülevõtmise kohta, mis 
tõendab, et seade on: ette nähtud
korduvkasutamiseks ja on
– töökorras,
– ette nähtud remontimiseks,
– ette nähtud taasvarustamiseks või seda 
transporditakse kvaliteedi tagamisega 
seotud rikkeanalüüsiks ja 
turustamisjärgseks järelevalveks 
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vajalikuks tegevuseks.

Or. en

Selgitus

Keskkonnasõbraliku majanduse loomiseks tuleb edendada elektri- ja elektroonikaseadmete 
parandamist ja korduvkasutamist. Seepärast on vaja eeskirjade süsteemi, mis edendab ja 
aitab kaasa kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete parandamisele ja korduvkasutamisele. 
Sellel on elektroonikaromude direktiivis keskne osa, tegeleda korduvkasutamisega, et hoida 
jäätmete kogus võimalikult väike.

Muudatusettepanek 255
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 1 – punkt 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) hindamist või katsetamist tõendavate 
dokumentide koopiad (katsetunnistus, 
töökorda tõendav dokument) iga eseme 
kohta saadetises ja protokoll, mis sisaldab 
kõiki punkti 2 kohaseid andmeid;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Keskkonnasõbraliku majanduse loomiseks tuleb edendada elektri- ja elektroonikaseadmete 
parandamist ja korduvkasutamist. Seepärast on vaja eeskirjade süsteemi, mis edendab ja 
aitab kaasa kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete parandamisele ja korduvkasutamisele. 
Sellel on elektroonikaromude direktiivis keskne osa, tegeleda korduvkasutamisega, et hoida 
jäätmete kogus võimalikult väike.
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Muudatusettepanek 256
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 1 – punkt 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) elektri- ja elektroonikaseadmete vedu 
korraldava valdaja tunnistus selle kohta, 
et saadetises ei ole mitte ühegi materjali 
ega seadme puhul tegemist jäätmetega 
direktiivi 2008/xx/EÜ (jäätmete kohta) 
artikli 3 punktis 1 määratletud 
tähenduses.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Keskkonnasõbraliku majanduse loomiseks tuleb edendada elektri- ja elektroonikaseadmete 
parandamist ja korduvkasutamist. Seepärast on vaja eeskirjade süsteemi, mis edendab ja 
aitab kaasa kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete parandamisele ja korduvkasutamisele. 
Sellel on elektroonikaromude direktiivis keskne osa, tegeleda korduvkasutamisega, et hoida 
jäätmete kogus võimalikult väike.

Muudatusettepanek 257
Michail Tremopoulos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa I – punkt 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) nõuetekohane pakkematerjal, et kaitsta 
transporditavaid seadmeid kahjustuste eest 
transpordil, laadimisel ja mahalaadimisel.

d) nõuetekohane pakkematerjal ja koorma 
asjakohane virnastamine, et kaitsta 
transporditavaid seadmeid kahjustuste eest 
transpordil, laadimisel ja mahalaadimisel.

Or. en

Selgitus

Kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmeid saab tihti eristada elektroonikaromudest 
asjakohase virnastamise abil transpordi ajal.
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Muudatusettepanek 258
Michail Tremopoulos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa I – punkt 2 – etapp 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) Tuleks kontrollida seadme töökorras 
olekut ja hinnata ohtlike ainete olemasolu. 
Läbiviidavad kontrollid sõltuvad elektri- ja 
elektroonikaseadme tüübist. Enamiku 
kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete 
puhul piisab põhifunktsioonide toimimise 
kontrollimisest.

a) Tuleb kontrollida seadme töökorras 
olekut ja hinnata ohtlike ainete olemasolu. 
Läbiviidavad kontrollid sõltuvad elektri- ja 
elektroonikaseadme tüübist. Enamiku 
kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete 
puhul piisab põhifunktsioonide toimimise 
kontrollimisest.

Or. en

Selgitus

Need nõuded peavad olema õiguslikult siduvad.

Muudatusettepanek 259
Michail Tremopoulos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa I – punkt 2 – etapp 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) Hindamiste ja katsetuste tulemused 
tuleks registreerida.

b) Hindamiste ja katsetuste tulemused 
tuleb registreerida.

Or. en

Selgitus

See nõue peab olema õiguslikult siduv.
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Muudatusettepanek 260
Michail Tremopoulos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa I – punkt 2 – etapp 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) Märgistus tuleks kindlalt, aga mitte 
jäädavalt kinnitada elektri- ja 
elektroonikaseadmele (kui pakend puudub) 
või selle pakendile nii, et seda saaks lugeda 
ilma pakendit avamata.

a) Märgistus tuleb kindlalt, aga mitte 
jäädavalt kinnitada elektri- ja 
elektroonikaseadmele (kui pakend puudub) 
või selle pakendile nii, et seda saaks lugeda 
ilma pakendit avamata.

Or. en

Selgitus

See nõue peab olema õiguslikult siduv.

Muudatusettepanek 261
Michail Tremopoulos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa I – punkt 2 – etapp 2 – punkt b – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– eseme nimi (seadme nimi vastavalt II 
lisale ja kategooria vastavalt direktiivi 
20/xx/EÜ (ohtlike ainete kasutamise 
piiramise direktiiv) I lisale;

– eseme nimi (seadme nimi vastavalt I B 
lisale ja kategooria vastavalt I A lisale);

Or. en

Selgitus

Parandus raportööri muudatusettepanekule 39, milles on säilinud viide, mis muutub 
ekslikuks, kui ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivi asemel hakatakse viitama 
elektroonikaromude direktiivile. Käesoleva direktiivi reguleerimisala tuleks sätestada 
käesolevas direktiivis ja mitte ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivis. Samuti tehakse 
ettepanek lisada direktiivi elektri- ja elektroonikaseadmete mitteammendav loetelu (I B lisa) 
ja see peaks olema käesoleva direktiivi kontekstis nimi, millele viidatakse, samas kui I A lisas 
on sätestatud kategooriad.
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Muudatusettepanek 262
Michail Tremopoulos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa I – punkt 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks punktis 1 nõutud dokumentidele 
peaks iga kasutatud elektri- ja 
elektroonikaseadmete saadetisega (nt 
veokonteiner, veoauto) kaasas olema:

Lisaks punktides 1 ja 2 nõutud 
dokumentidele peab iga kasutatud elektri-
ja elektroonikaseadmete saadetisega (nt 
veokonteiner, veoauto) kaasas olema:

Or. en

Selgitus

Selleks, et teha kindlaks, kas kõnealused seadmed on korduvkasutavad või romud, peavad 
koormaga kaasas olema nii punktis 1 kui ka punktis 2 osutatud dokumendid (katsetuste 
tulemused).

Muudatusettepanek 263
Michail Tremopoulos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa I – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Punktides 1 ja 3 nõutud asjakohaste 
dokumentide ja asjakohase pakendi 
puudumisel käsitavad liikmesriigid seadet 
ohtliku elektroonikaromuna ja lähtuvad 
sellest, et tegemist on ebaseadusliku 
saadetisega. Sellistel asjaoludel 
teavitatakse asjaomaseid pädevaid asutusi 
ja saadetist käsitletakse kooskõlas 
jäätmesaadetiste määruse artiklitega 24 ja 
25. Enamikul juhtudel peavad saadetiste 
eest vastutavad isikud jäätmed omal kulul 
lähteriiki tagasi viima ning nende suhtes 
võidakse kohaldada kriminaalkaristust.
Sellistes liikmesriikides, kus on 
riigiasutuste ülesanne tõendada, et 
tegemist on elektroonikaromu mitte 
elektri- ja elektroonikaseadmega, 

4. Punktides 1, 2 ja 3 nõutud asjakohaste 
dokumentide või asjakohase pakendi 
puudumisel või kui koorem pole 
asjakohaselt virnastatud, mis on 
transpordiks mõeldud seadme valdaja 
kohus, käsitavad liikmesriigid seadet 
ohtliku elektroonikaromuna ja lähtuvad 
sellest, et tegemist on ebaseadusliku 
saadetisega. Sellistel asjaoludel 
teavitatakse asjaomaseid pädevaid asutusi 
ja saadetist käsitletakse kooskõlas 
jäätmesaadetiste määruse artiklitega 24 ja 
25.
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põhjustab asjakohaste dokumentide ja 
asjakohase pakendi puudumine 
tõenäoliselt märkimisväärse viivituse 
jäätmete edasisel veol, seni kuni viiakse 
läbi vajalikud uuringud, et selgitada 
transporditavate esemete staatus.

Or. en

Selgitus

Tuleb hõlmata kõigis kolmes punktis osutatud dokumendid. Lisaks sellele tuleb ette näha 
/tagada asjakohane pakendamine. Kui midagi sellest puudub, tuleb laadungit pidada romuks. 

Selgitatakse, et tõendamiskohustus on eseme valdajal. 

Kõik asjakohased sätted sisalduvad artiklites 24 ja 25.

Muudatusettepanek 264
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa I A (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I A LISA

Käesoleva direktiivi reguleerimisalasse 
kuuluvad elektri- ja elektroonikaseadmete 
kategooriad

1. Suured majapidamisseadmed

2. Väikesed majapidamisseadmed

3. Infotehnoloogia- ja 
telekommunikatsiooniseadmed

4. Tarbeseadmed

5. Valgustusseadmed

6. Elektri- ja elektroonilised tööriistad (v. 
a suuremõõtmelised statsionaarsed 
tööstuslikud tööriistad)
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7. Mänguasjad, puhke- ja spordivarustus

8. Meditsiiniseadmed (v.a kõik 
implantaadid ja nakatunud 
meditsiiniseadmed)

9. Seire- ja juhtimisseadmed

10. Kogumisautomaadid

Or. en

Selgitus

Direktiivi selge reguleerimisala nõuab õigusaktiga hõlmatud kategooriate selge loetelu 
olemasolu. Kui loetelust loobuda, siis muutuks reguleerimisala ebaselgemaks kui seni. Kogu 
tõlgendamisalane töö, mida tehnilise kohandamise komisjon on teinud alates direktiivi 
vastuvõtmisest, osutuks liigseks ja sellega loodaks õiguslikku ebakindlust ja süsteemi tasuta 
ärakasutamise võimalusi.

Muudatusettepanek 265
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa I A (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I A LISA
Artiklis 11 sätestatud seadmete 
kategooriad
1. Külmikud ja radiaatorid;
2. ekraanid ja monitorid;
3. lambid ja valgustid;
4. suured seadmed, mis ei ole 
külmutusseadmed, radiaatorid, ekraanid, 
monitorid või lambid;
„Suured seadmed” – seadmed, mis 
põhimõtteliselt ei ole liigutatavad või mis 
põhimõtteliselt on mõeldud jääma kogu 
tööea jooksul sinna, kuhu need 
paigaldati;
5. Väikesed seadmed, mis ei ole 
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külmutusseadmed, radiaatorid, ekraanid, 
monitorid või lambid; 
„Väikesed seadmed” – kõik seadmed, mis 
põhimõtteliselt on liigutatavad ja mis
põhimõtteliselt ei ole mõeldud jääma kogu 
tööea jooksul sinna, kuhu need paigaldati.

Or. en

Selgitus

Lihtsustatud viie kategooria süsteem, mille raportöör välja pakkus, on väga tervitatav, kuid 
kolmandas kategoorias tuleks tuua välja ka valgustid.

Muudatusettepanek 266
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa I A (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I A LISA

Käesoleva direktiiviga hõlmatud 
seadmekategooriad
1. Jahutusseadmed ja radiaatorid
2. Ekraanid ja kuvarid
3. Lambid
4. Suured seadmed, välja arvatud 
seadmed, mis liigitatakse punktide 1, 2, 3 
ja 6 alla. Suured seadmed on need, mida 
inimene üksinda kanda ei jaksa.
5. Väiksed seadmed, välja arvatud 
seadmed, mis liigitatakse punktide 1, 2, 3 
ja 6 alla. Väiksed seadmed on need, mida 
inimene jaksab üksinda hõlpsalt kanda.
6. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
seadmed

Or. de

Selgitus

Viiel kategoorial põhinev lähenemine takistaks oluliselt ökodisaini arengut info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lisamine 
eraldi kategooriana takistab, et info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna ökodisaini 
osas tehtud edusammud jäävad tähelepanuta äravahetamise tõttu toodetega nagu veekeetjad 
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ja mänguasjad.

Muudatusettepanek 267
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Karin 
Kadenbach, Åsa Westlund, Michail Tremopoulos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa I A (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I A LISA

Seadmete kategooriad artikli 11 alusel
1) Jahutusseadmed ja radiaatorid
2) Eraldi ekraanid ja kuvarid
3) Lambid
4) Suured seadmed, välja arvatud 
jahutusseadmed ja radiaatorid, ekraanid 
ja kuvarid ning lambid. Suured seadmed 
on kõik seadmed, mida ei saa 
põhimõtteliselt teise kohta viia või mis on 
põhimõtteliselt ette nähtud kasutuskohta 
jäämiseks kogu kasutusajaks.
5) Väikesed seadmed, välja arvatud 
jahutusseadmed ja radiaatorid, ekraanid 
ja kuvarid ning lambid ja 
infotehnoloogia- ja 
telekommunikatsiooniseadmed. Väikesed 
seadmed on kõik seadmed, mida saab 
põhimõtteliselt teise kohta viia ja mis ei 
ole põhimõtteliselt ette nähtud kogu 
kasutusaja jooksul samasse kohta 
jäämiseks.
6) Väikesed infotehnoloogia- ja 
telekommunikatsiooniseadmed.

Or. en

Selgitus

Kuus kategooriat vastavad juba liikmesriikide praegusele kogumistavale ja kategooriate arvu 
vähendamisega kahaneb ka bürokraatia. Seadmete tüüpide rühmitamine kajastab 
keskkonnakaalutlusi ja selle eesmärgiks on erinevat tüüpi seadmete korduvkasutamise, 
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ringlussevõtu ja taaskasutamise potentsiaal maksimaalselt ära kasutada.

Muudatusettepanek 268
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa I B (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I B LISA

Käesoleva direktiivi reguleerimisalasse 
kuuluvad elektri- ja elektroonikaseadmete 
kategooriad
1) Jahutusseadmed
2) Esitusseadmed
3) Valgustusseadmed
4) Suured seadmed
5) Väikesed seadmed
6) Info- ja sidetehnoloogia seadmed

Or. en

Selgitus

Eraldi kategooria info- ja kommunikatsioonitehnoloogia jaoks stimuleerib lihtsamini 
ringlussevõetavate seadmete väljatöötamist.

Muudatusettepanek 269
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa I B (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I B LISA

I A lisas sätestatud kategooriatesse 
kuuluvate seadmete näidete 
mitteammendav loetelu
1. Jahutusseadmed ja radiaatorid
– külmikud
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– sügavkülmikud
– külmade toodete väljastamise/müümise 
automaadid
– kliimaseadmed
– õli sisaldavad radiaatorid ja muud 
soojusvahetusseadmed, mis sisaldavad 
muid soojuse ülekandmise vahendeid kui 
vesi (nt soojuspumbad ja 
kuivendusseadmed)
2. Ekraanid ja kuvarid
– ekraanid
– televiisorid
– digitaalsed pildiraamid
– kuvarid
– suuremad sülearvutid
– suuremad sülearvutid
3. Valgustusseadmed
a ) lambid

 gaaslahenduslambid;
– madalrõhu lahenduslambid: 
luminofoorlambid (kompaktsed, 
lineaarsed ja mittelineaarsed ja 
mitteluminofoorlambid (madalrõhu 
naatriumlambid, madalrõhu 
elavhõbelambid);
– suure valgustugevusega 
lahenduslambid: 
kõrgrõhunaatriumlambid, 
metallhaliidlambid, kõrgerõhu 
elavhõbelambid, ksenoonlambid;

 eriotstarbelised lambid;
 vanadesse valgustitesse sobivad 

(O)LED lambid (standardsete 
lampide asendamiseks sobivate 
soklitega);

b) valgusti: aparaat, mis jaotab, filtreerib 
või muundab valgust, mida kiirgab üks 
või mitu elektrilist valgusallikat ja mis 
hõlmab kõiki valgusallikate toetamiseks, 
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kinnitamiseks ja kaitsmiseks vajalikke osi, 
kuid mitte valgusallikaid endid ja 
vajaduse korral elektroonikaskeeme koos 
vahenditega nende ühendamiseks 
toiteallikaga.

4. Suured seadmed
– suured seadmed toidu valmistamiseks ja 
muuks toiduainete töötlemiseks 
(keeduplaadid, ahjud, pliidid, 
mikrolaineahjud, statsionaarsed 
kohvimasinad)
– köögikubud
– suured puhastusseadmed (nt 
pesumasinad, pesukuivatid, 
nõudepesumasinad)
– suured kütteseadmed (nt suured 
soojapuhurid, elektrikaminad, marmor- ja 
looduskivi küttesüsteemid, ujula 
kütteseadmed ning muud suured seadmed 
tubade, voodite ja istmete soojendamiseks)
– suured kehahooldusseadmed (nt 
solaariumid, saunad, massaažitoolid)
– suured infotehnoloogia- ja 
telekommunikatsiooniseadmed (nt 
suurarvutid, serverid, statsionaarsed 
võrguseadmed, printerid, koopiamasinad, 
münditelefonid)
– suured vaba aja veetmise ja 
spordivahendid (nt elektriliste või 
elektrooniliste komponentidega 
spordivahendid, müntidega 
mänguautomaadid)

– suured tööstuslikud elektrilised ja 
elektroonilised tööriistad ning masinad
– suured seadmed voolu tootmiseks või 
ülekandmiseks (nt generaatorid, 
transformaatorid, katkematu toite allikad 
(UPSid), inverterid)
– suured meditsiiniseadmed
– suured seire- ja juhtimisseadmed
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– suured mõõteseadmed (nt kaalud, 
statsionaarsed masinad)
– suured toodete müümise/väljastamise ja 
lihtsate teenuste osutamise automaadid 
(kaubaautomaadid, sularaha automaadid, 
taaraautomaadid, fotoautomaadid)
5. Väikesed seadmed
– väikesed seadmed toidu valmistamiseks 
ja muuks toiduainete töötlemiseks (nt 
röstrid, keeduplaadid, noad, 
keeduspiraalid, lõikurid)
– väikesed puhastusseadmed (nt 
tolmuimejad, triikrauad jne)
– ventilaatorid, õhuvärskendajad
– väikesed kütteseadmed (nt 
soojendustekid)
– kellad, käekellad ja muud seadmed aja 
mõõtmiseks
– väikesed kehahooldusseadmed (nt 
habemeajamisaparaadid, hambaharjad, 
föönid, massaažiaparaadid)
– väikesed infotehnoloogia- ja 
telekommunikatsiooniseadmed (nt 
personaalarvutid, printerid, taskuarvutid, 
telefonid, mobiiltelefonid, marsruuterid, 
raadiojaamad, beebifonid, 
videoprojektorid)
– kaamerad
– meelelahutuselektroonika seadmed (nt 
raadiod, helivõimendid, autoraadiod, 
DVD-mängijad)
– muusikariistad ja -varustus (nt 
võimendid, lõppvõimendid, 
miksimispuldid, mikrofonid)
– mänguasjad (nt mudelrongid, 
mudellennukid jne)
– väikesed spordivahendid (nt arvutid 
jalgrattasõidu, sukeldumise, jooksmise, 
sõudmise jm tegevuse jaoks)
– väikesed vaba aja veetmise seadmed (nt 
videomängud, kalastus- ja golfivarustus 
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jne)
– elektri- ja elektroonilised tööriistad, 
kaasa arvatud aiatööriistad (nt puurid, 
saed, pumbad, muruniidukid)
– väikesed seadmed voolu tootmiseks ja 
ülekandmiseks (nt generaatorid, 
akulaadijad, katkematu toite allikad 
(UPSid), vooluallikad)
– väikesed meditsiiniseadmed, kaasa 
arvatud veterinaarseadmed
– väikesed seire- ja valveseadmed (nt 
suitsuandurid, kütteregulaatorid, 
termostaadid, liikumisandurid, 
jälgimisseadmed ja -tooted, 
kaugjuhtimisseadmed)
– väikesed mõõteseadmed (nt kaalud, 
näidikuseadmed, kaugusmõõtjad, 
termomeetrid)
– väikesed toodete müümise/väljastamise 
automaadid

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek puudutab vaid 3. kategooriat.

Muudatusettepanek 270
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa I B (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I B LISA

Käesoleva direktiivi reguleerimisalasse 
kuuluvad elektri- ja elektroonikaseadmete 
kategooriad
1. Jahutusseadmed
2. Esitusseadmed
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3. Valgustusseadmed
4. Suured seadmed
5. Väikesed seadmed
6. Info- ja sidetehnoloogia seadmed

Or. en

Selgitus

Vaid viie kategooriaga reguleerimisala piiraks info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
ökodisaini ja oleks vastuolus konkreetse tootja vastutusega. IKT ökodisainist saadav 
lahustuks, kui IKT segataks toodetega, nagu röstrid, mänguasjad ja tolmuimejad. Ökodisain 
stimuleerimiseks on tähtis luua eraldi IKT-seadmete kategooria.

Muudatusettepanek 271
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa I B (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I B LISA
I A lisa kategooriatesse kuuluvate 

seadmete näidete mitteammendav loetelu
1. Jahutusseadmed ja radiaatorid
– külmikud
– sügavkülmikud
– külmade toodete väljastamise/müümise 
automaadid
– kliimaseadmed
– õli sisaldavad radiaatorid ja muud 
soojusvahetusseadmed, mis sisaldavad 
muid soojuse ülekandmise vahendeid kui 
vesi (nt soojuspumbad ja 
kuivendusseadmed)
2. Ekraanid ja kuvarid
– ekraanid
– televiisorid
– digitaalsed pildiraamid
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– kuvarid
3. Lambid
– sirged luminofoorlambid
– kompaktluminofoorlambid
– suure valgustugevusega 
lahenduslambid, sh 
kõrgrõhunaatriumlambid ja 
metallhaliidlambid
– madalrõhunaatriumlambid
– LED-lambid
4. Suured seadmed
– suured seadmed toidu valmistamiseks ja 
muuks toiduainete töötlemiseks 
(keeduplaadid, ahjud, pliidid, 
mikrolaineahjud, statsionaarsed 
kohvimasinad) 
– köögikubud
– suured puhastusseadmed (nt 
pesumasinad, pesukuivatid, 
nõudepesumasinad)
– suured kütteseadmed (nt suured 
soojapuhurid, elektrikaminad, marmor- ja 
looduskivi küttesüsteemid, ujula 
kütteseadmed ning muud suured seadmed 
tubade, voodite ja istmete soojendamiseks)

– suured kehahooldusseadmed (nt 
solaariumid, saunad, massaažitoolid)

– suured vaba aja veetmise ja 
spordivahendid (nt elektriliste või 
elektrooniliste komponentidega 
spordivahendid, müntidega 
mänguautomaadid)
– suured valgustid ja muud seadmed 
valguse levitamiseks või suunamiseks

– suured tööstuslikud elektrilised ja 
elektroonilised tööriistad ning masinad 

– suured seadmed voolu tootmiseks või 
ülekandmiseks (nt generaatorid, 
transformaatorid, katkematud toiteallikad 
(UPSid), inverterid)
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– suured meditsiiniseadmed 

– suured seire- ja valveseadmed

– suured mõõteseadmed (nt kaalud, 
statsionaarsed masinad)

– suured toodete müümise/väljastamise ja 
lihtsate teenuste osutamise automaadid 
(kaubaautomaadid, sularaha automaadid, 
taaraautomaadid, fotoautomaadid)
5. Väikesed seadmed
– väikesed seadmed toidu valmistamiseks 
ja muuks toiduainete töötlemiseks (nt 
röstrid, keeduplaadid, noad, 
keeduspiraalid, lõikurid)
– väikesed puhastusseadmed (nt 
tolmuimejad, triikrauad jne)
– ventilaatorid, õhuvärskendajad
– väikesed kütteseadmed (nt 
soojendustekid)
– kellad, käekellad ja muud seadmed aja 
mõõtmiseks
– väikesed kehahooldusseadmed (nt 
habemeajamisaparaadid, hambaharjad, 
föönid, massaažiaparaadid)
– kaamerad

– meelelahutuselektroonika seadmed (nt 
raadiod, helivõimendid, autoraadiod, 
DVD-mängijad)
– muusikariistad ja -varustus (nt 
võimendid, lõppvõimendid, 
miksimispuldid, mikrofonid)
– väikesed valgustid ja muud seadmed 
valguse levitamiseks või suunamiseks

– mänguasjad (nt mudelrongid, 
mudellennukid jne)

– väikesed spordivahendid (nt arvutid 
jalgrattasõidu, sukeldumise, jooksmise, 
sõudmise jm tegevuse jaoks)
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– väikesed vaba aja veetmise seadmed (nt 
videomängud, kalastus- ja golfivarustus 
jne)
– elektri- ja elektroonilised tööriistad, 
kaasa arvatud aiatööriistad (nt puurid, 
saed, pumbad, muruniidukid)
– väikesed seadmed voolu tootmiseks ja 
ülekandmiseks (nt generaatorid, 
akulaadijad, katkematud toiteallikad 
(UPSid), vooluallikad)
– väikesed meditsiiniseadmed, kaasa 
arvatud veterinaarseadmed

– väikesed seire- ja valveseadmed (nt 
suitsuandurid, kütteregulaatorid, 
termostaadid, liikumisandurid, 
jälgimisseadmed ja -tooted, 
kaugjuhtimisseadmed)
– väikesed mõõteseadmed (nt kaalud, 
näidikuseadmed, kaugusmõõtjad, 
termomeetrid)
– väikesed toodete müümise/väljastamise 
automaadid
6. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
seadmed
– suuremad sülearvutid
– väiksemad sülearvutid
– suured infotehnoloogia- ja 
telekommunikatsiooniseadmed (nt 
suurarvutid, serverid, statsionaarsed 
võrguseadmed, printerid, koopiamasinad, 
münditelefonid)
– väikesed infotehnoloogia- ja 
telekommunikatsiooniseadmed (nt
personaalarvutid, printerid, taskuarvutid, 
telefonid, mobiiltelefonid, marsruuterid, 
raadiojaamad, beebifonid, 
videoprojektorid)

Or. de
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Muudatusettepanek 272
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Karin 
Kadenbach, Åsa Westlund, Michail Tremopoulos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa I B (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I B LISA

-IA lisa (uus) kategooriatesse kuuluvate 
seadmete näidete mitteammendav loetelu
1. Jahutusseadmed ja radiaatorid
– külmikud
– sügavkülmikud
– külmade toodete väljastamise/müümise 
automaadid
– kliimaseadmed
– õli sisaldavad radiaatorid ja muud 
soojusvahetusseadmed, mis sisaldavad 
muid soojuse ülekandmise vahendeid kui 
vesi (nt soojuspumbad ja 
kuivendusseadmed)
2. Eraldi ekraanid ja kuvarid
– ekraanid
– televiisorid
– digitaalsed pildiraamid
– kuvarid
3. Lambid
– sirged luminofoorlambid
– kompaktluminofoorlambid
– suure valgustugevusega 
lahenduslambid, sh 
kõrgrõhunaatriumlambid ja 
metallhaliidlambid
– madalrõhunaatriumlambid
– LED-lambid
4. Suured seadmed
– suured seadmed toidu valmistamiseks ja 
muuks toiduainete töötlemiseks 
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(keeduplaadid, ahjud, pliidid, 
mikrolaineahjud, statsionaarsed 
kohvimasinad)
– köögikubud
– suured puhastusseadmed (nt 
pesumasinad, pesukuivatid, 
nõudepesumasinad)
– suured kütteseadmed (nt suured 
soojapuhurid, elektrikaminad, marmor- ja 
looduskivi küttesüsteemid, ujula 
kütteseadmed ning muud suured seadmed 
tubade, voodite ja istmete soojendamiseks)
– suured kehahooldusseadmed (nt 
solaariumid, saunad, massaažitoolid)
– suured infotehnoloogia- ja 
telekommunikatsiooniseadmed (nt 
suurarvutid, serverid, statsionaarsed 
võrguseadmed, printerid, koopiamasinad, 
münditelefonid)
– suured vaba aja veetmise ja 
spordivahendid (nt elektriliste või 
elektrooniliste komponentidega 
spordivahendid, müntidega 
mänguautomaadid)
– suured valgustid ja muud seadmed 
valguse levitamiseks või suunamiseks
– suured tööstuslikud elektrilised ja 
elektroonilised tööriistad ning masinad
– suured seadmed voolu tootmiseks või 
ülekandmiseks (nt generaatorid, 
transformaatorid, katkematu toite allikad 
(UPSid), inverterid)
– suured meditsiiniseadmed
– suured seire- ja juhtimisseadmed
– suured mõõteseadmed (nt kaalud, 
statsionaarsed masinad)
– suured toodete müümise/väljastamise ja 
lihtsate teenuste osutamise automaadid 
(kaubaautomaadid, sularaha automaadid, 
taaraautomaadid, fotoautomaadid)
5. Väikesed seadmed
– väikesed seadmed toidu valmistamiseks 
ja muuks toiduainete töötlemiseks (nt 
röstrid, keeduplaadid, noad, 
keeduspiraalid, lõikurid)
– väikesed puhastusseadmed (nt 
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tolmuimejad, triikrauad jne)
– ventilaatorid, õhuvärskendajad
– väikesed kütteseadmed (nt 
soojendustekid)
– kellad, käekellad ja muud seadmed aja 
mõõtmiseks
– väikesed kehahooldusseadmed (nt 
habemeajamisaparaadid, hambaharjad, 
föönid, massaažiaparaadid)
– kaamerad
– meelelahutuselektroonika seadmed (nt 
raadiod, helivõimendid, autoraadiod, 
DVD-mängijad)
– muusikariistad ja -varustus (nt 
võimendid, lõppvõimendid, 
miksimispuldid, mikrofonid)
– väikesed valgustid ja muud seadmed 
valguse levitamiseks või suunamiseks
– mänguasjad (nt mudelrongid, 
mudellennukid jne)
– väikesed spordivahendid (nt arvutid 
jalgrattasõidu, sukeldumise, jooksmise, 
sõudmise jm tegevuse jaoks)
– väikesed vaba aja veetmise seadmed (nt 
videomängud, kalastus- ja golfivarustus 
jne)
– elektri- ja elektroonilised tööriistad, 
kaasa arvatud aiatööriistad (nt puurid, 
saed, pumbad, muruniidukid)
– väikesed seadmed voolu tootmiseks ja 
ülekandmiseks (nt generaatorid, 
akulaadijad, katkematu toite allikad 
(UPSid), vooluallikad)
– väikesed meditsiiniseadmed, kaasa 
arvatud veterinaarseadmed
– väikesed seire- ja valveseadmed (nt 
suitsuandurid, kütteregulaatorid, 
termostaadid, liikumisandurid, 
jälgimisseadmed ja -tooted, 
kaugjuhtimisseadmed)
– väikesed mõõteseadmed (nt kaalud, 
näidikuseadmed, kaugusmõõtjad, 
termomeetrid)
– väikesed toodete müümise/väljastamise 
automaadid
6. Väikesed infotehnoloogia- ja 
telekommunikatsiooniseadmed
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– suuremad sülearvutid
– väiksemad sülearvutid
– väikesed infotehnoloogia- ja 
telekommunikatsiooniseadmed (nt 
personaalarvutid, printerid, taskuarvutid, 
telefonid, mobiiltelefonid, marsruuterid, 
raadiojaamad, beebifonid, 
videoprojektorid).

Or. en

Selgitus

Mitteammendav näidiste loetelu peaks lihtsustama rühmitamist vastavalt I A lisas sätestatud 
kuuele kategooriale ja parandama süsteemi mõistetavust. See peaks soodustama direktiivi 
ühtlustatud rakendamist.

Muudatusettepanek 273
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa II – punkt 1 – taane 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– välised elektrijuhtmed välja jäetud

Or. de

Selgitus

Ettepaneku II lisas ette nähtud ettepanek väliste elektrijuhtmete eraldi eemaldamise ja 
selektiivse töötlemise kohta ei ole teostatav ning ei ole vajalik eesmärgiks seatud 
keskkonnakaitse taseme tagamisel.


