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antud häälte enamus
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antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine)
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Märgitud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud 
tekst paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti 
puhul muuta olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas.
Välja jäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga [...]. Tavalises 
kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele abiks
lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti osi, mille 
kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt 
ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teatavate 
ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes 
(uuestisõnastamine)
(KOM(2008)0809 – C6-0471/2008 – 2008/0240(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2008)0809);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95, mille alusel komisjon 
esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0471/2008);

– võttes arvesse kodukorra artikleid 87 ja 55;

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. 
novembri 2008. aasta direktiiv 
2008/98/EÜ seab jäätmekäitlusalaste 
õigusaktide peamiseks prioriteediks 
jäätmetekke vältimise. „Vältimine” on 
määratletud muu hulgas kui meetmed 
kahjulike ainete sisalduse vähendamiseks 
materjalides ja toodetes. 

Or. en

Selgitus

Ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivi uuestisõnastamisel tuleks arvestada 2008. aasta 
jäätmete raamdirektiiviga kehtestatud jäätmehierarhiat. Siduva jäätmehierarhia peamine 
prioriteet on jäätmetekke vältimine. Vältimine hõlmab meetmeid kahjulike ainete sisalduse 
vähendamiseks materjalides ja toodetes. Ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivi 
uuestisõnastamine on seega hea võimalus võetud kohustuse täitmiseks midagi konkreetset ette 
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võtta, seda enam, et elektri- ja elektroonikaseadmed tekitavad jäätmekäitluses endiselt palju 
probleeme.  

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Nõukogu 25. jaanuari 1988. aasta 
resolutsioonis kaadmiumist tuleneva 
keskkonnareostuse likvideerimist 
käsitleva ühenduse tegevusprogrammi 
kohta1 kutsutakse komisjoni üles selle 
programmi jaoks viivitamata erimeetmeid 
välja töötama. Et ka inimeste tervist tuleb 
kaitsta, tuleks ellu viia üldstrateegia, 
millega piiratakse eelkõige kaadmiumi 
kasutamist ja soodustatakse 
asendusainete uuringuid. Resolutsioonis 
rõhutatakse, et kaadmiumi kasutamine 
peaks piirduma juhtudega, kus 
kasutamine on kohane ja kus ohutumaid 
võimalusi ei ole.
1 EÜT C 30, 4.2.1988, lk 1.

Or. en

Selgitus

Viide nõukogu 1988. aasta resolutsioonile (kehtiva ohtlike ainete kasutamise piiramise 
direktiivi põhjendus 4) tuleks taastada, sest see on kaadmiumist tuleneva keskkonnareostuse 
likvideerimist puudutav poliitilne viide.  

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 c) 14. novembri 1996. aasta 
resolutsioonis teemal „Komisjoni teatis 
ühenduse jäätmehoolduskava 
läbivaatamise ja jäätmepoliitikat käsitleva 
nõukogu otsuse eelnõu kohta”1 palus 
Euroopa Parlament komisjonil esitada 
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ettepanekud mitmete tähtsaimate 
jäätmevoogude direktiivide, sh elektri- ja 
elektroonikaseadmete romude direktiivi 
kohta. Samas resolutsioonis nõudis 
Euroopa Parlament, et nõukogu ja 
komisjon esitaksid ettepanekud ohtlike 
ainete, nt kloori, elavhõbeda,
polüvinüülkloriidi (PVC), kaadmiumi jt 
raskmetallide vähendamise kohta 
jäätmetes.
1 EÜT C 362, 2.12.1996, lk 241.

Or. en

Selgitus

Viide Euroopa Parlamendi 1996. aasta resolutsioonile (kehtiva ohtlike ainete kasutamise 
piiramise direktiivi põhjendus 4) tuleks lisada, sest sellega juhitakse tähelepanu sellele, et 
parlament nõudis polüvinüülkloriidile konkreetseid piiranguid juba 1996. aastal.  

Muudatusettepanek4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 d) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. 
aprilli 2004. aasta määruses (EÜ) nr 
850/2004 püsivate orgaaniliste 
saasteainete kohta1 tuletatakse meelde, et 
liikmesriigid ei suuda keskkonda ja 
inimeste tervist püsivate orgaaniliste 
saasteainete eest saasteainete piiriüleste 
mõjude tõttu piisavalt kaitsta ja seetõttu 
on ühenduse tasand sellisteks meetmeteks 
sobivam. Vastavalt resolutsioonile tuleks 
tööstuslike protsesside soovimatute 
kõrvalsaadustena tekkivate püsivate 
orgaaniliste saasteainete, nagu 
dioksiinide ja furaanide heide võimalikult 
kiiresti kindlaks teha ja seda tuleks 
võimalikult kiiresti vähendada ning seal, 
kus võimalik, tuleb heidete teke 
lõppeesmärgina lõpetada. Halogeenitud 
leegiaeglusteid või PVCd sisaldavate 
elektri- ja elektroonikaseadmete romude 
termiline töötlemine või kontrollimata 
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kõrvaldamine võib märkimisväärselt 
kaasa aidata dioksiinide ja furaanide 
tekkele. 
1 ELT L 158, 30.4.2004, lk 7.

Or. en

Selgitus

Ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivi uuestisõnastamisel tuleks arvestada ELi 
rahvusvahelist kohustust vähendada dioksiinide ja furaanide koguheidet ning peaeesmärki 
viia heide miinimumini ja see võimalusel täielikult kaotada. Suure hulga elektri- ja 
elektroonikaseadmete romude lõplik saatus on endiselt ebaselge. Kõrgel temperatuuril 
põletamine on ikka veel erand. Märkimisväärselt paljude elektri- ja elektroonikaseadmete 
romude puhul on endiselt oht, et nende käitlemine − kas ELis või kolmandates riikides − ei 
vasta normidele. Dioksiinide ja furaanide heidet saab reguleerida ainult materjali valikuga 
projekteerimisetapis.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 e) Uuringus, mille komisjon elektri- ja 
elektroonikaseadmetes sisalduvate ohtlike 
ainete kohta tellis, soovitatakse tungivalt 
broomorgaaniliste ja kloororgaaaniliste 
ühendite kasutamine järk-järgult 
lõpetada, sest need ühendid võivad 
jäätmete käitlemisel moodustada 
polübroomitud ja polüklooritud dioksiine 
ja furaane; uuringus peetakse PVC 
kasutamise järkjärgulist lõpetamist 
tähtsamaks kui selektiivset riskijuhtimist, 
mille abil vähendada PVC, selle lisandite 
ja ohtlike põlemisproduktide heidet.

Or. en

Selgitus

Öko-Institut on komisjoni jaoks ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivi puhul olulisim 
viide. Alates 2005. aastast on Öko-Institut hinnanud kõiki taotlusi erandite tegemiseks artiklis 
4 sätestatud järkjärgulisest kasutuselt kõrvaldamisest. Seetõttu tuleks põhjendustes viidata 
peamistele järeldustele, millele jõuti Euroopa Komisjoni asjakohases uuringus tulevaste 
piirangute kohta (Öko-Institut, „Study on hazardous substances in Electrical and Electronic 
Equipment, Not Regulated by the RoHS Directive”, 17. okboober 2008).
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Olemasolevad tõendid näitavad, et 
direktiivis 2002/96/EÜ sätestatud elektri-
ja elektroonikaseadmete romude (edaspidi 
„elektroonikaromud”) kogumist, 
töötlemist, ringlussevõttu ja kõrvaldamist 
käsitlevad meetmed on vajalikud selliste 
jäätmekäitlusprobleemide vähendamiseks, 
mis on seotud asjaomaste raskmetallide ja
asjaomaste leegiaeglustitega. Nendele 
meetmetele vaatamata kõrvaldatakse ka 
tulevikus suur osa elektroonikaromudest 
praeguste jäätmekõrvaldamisviiside 
kohaselt. Isegi kui elektroonikaromusid 
kogutakse eraldi ja võetakse 
ringlusprotsessi, võivad nendes sisalduvad 
elavhõbe, kaadmium, plii, kroom(VI), PBB
ja PBDE ohustada tervist ja keskkonda.

(4) Olemasolevad tõendid näitavad, et 
direktiivis 2002/96/EÜ sätestatud elektri-
ja elektroonikaseadmete romude (edaspidi 
„elektroonikaromud”) kogumist, 
töötlemist, ringlussevõttu ja kõrvaldamist 
käsitlevad meetmed on vajalikud selliste 
jäätmekäitlusprobleemide vähendamiseks, 
mis on seotud asjaomaste raskmetallide,
asjaomaste halogeenitud leegiaeglustite 
ning PVC ja selle ohtlike pehmenditega. 
Nendele meetmetele vaatamata 
kõrvaldatakse ka tulevikus suur osa 
elektroonikaromudest praeguste 
jäätmekõrvaldamisviiside kohaselt. Isegi 
kui elektroonikaromusid kogutakse eraldi 
ja võetakse ringlusprotsessi, võivad nendes 
sisalduvad elavhõbe, kaadmium, plii, 
kroom(VI), PBB ja PBDE ohustada tervist 
ja keskkonda. Broomitud leegiaeglusteid, 
klooritud leegiaeglusteid, PVCd ja selle 
ohtlikke pehmendeid sisaldavate 
elektroonikaromude ringlussevõtt ei anna 
keskkonna seisukohast mingit kasu ega 
ole majanduslikult mõistlik. Selle 
tagajärjel tuleb romud termiliselt töödelda 
või kõrvaldada, mis põhjustab tõenäoliselt 
ohte inimeste tervisele või keskkonnale, 
kas otse, st selliste ainete keskkonda 
heitmise tagajärjel või kaudselt, st ohtlike 
muundumissaaduste või põlemisprotessi 
käigus sekundaarsete ohtlike jäätmete 
tekkimise tagajärjel. 

Or. en

(Seotud IV lisa kohta tehtud muudatusettepanekuga)

Selgitus

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

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Käesoleva direktiiviga täiendatakse 
ühenduse jäätmekäitlusalaseid õigusakte, 
näiteks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2008/[…]/EÜ jäätmete kohta. 

(8) Käesoleva direktiiviga täiendatakse 
ühenduse jäätmekäitlusalaseid õigusakte, 
näiteks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2008/[…]/EÜ jäätmete kohta
ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. 
detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 
1907/2006, mis käsitleb kemikaalide 
registreerimist, hindamist, autoriseerimist 
ja piiramist (REACH-määrus)1. 
1 ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.

Or. en

Selgitus

Tuleks eraldi ära märkida, et ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv täiendab REACH-
määrust. Direktiiv ja REACH-määrus erinevad teineteisest eesmärkide, reguleerimisala, 
ajakava ja mõjuala poolest. Direktiivi eesmärk on lahendada kiiresti suureneva jäätmevooga 
seotud konkreetseid probleeme, kuid REACH-määrus käsitleb keemilisi aineid üldisemalt ega 
keskendu jäätmetele. REACH-määrus on piirkondlik õigusakt ja alles algstaadiumis, kuid 
direktiivist on juba saanud ülemaailmne norm. Peamised probleemid, mis 
elektroonikaromudega seoses tekivad, on seotud polümeeridega, mis ei kuulu REACH-
määruse reguleerimisalasse. Direktiivi tuleks edasi arendada, et selle abil oleks võimalik 
elektroonikaromude taaskasutamise ja kõrvaldamisega seotud konkreetseid probleeme 
lahendada juba kavandamise etapis.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Tuleks arvesse võtta selliste elektri- ja 
elektroonikaseadmete tehnilist arendamist, 
mis ei sisalda raskmetalle, PBDE- ja PBB-

(11) Tuleks arvesse võtta selliste elektri- ja 
elektroonikaseadmete tehnilist arendamist, 
mis ei sisalda raskmetalle, broomitud 
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ühendeid. leegiaeglusteid, klooritud leegiaeglusteid, 
PVCd ega selle ohtlikke pehmendeid.

Or. en

Selgitus

Elektroonikatööstus on teinud suuri edusamme ülemaailmses algatuses, mis seisneb 
broomitud või klooritud leegiaeglustite ja PVC kasutamise järkjärgulises lõpetamises. Suured 
elektroonikatootjad on juba lõpetanud nende ainete kasutamise mõnedes või kõigis oma 
toodetes (nt 50% uutest mobiiltelefonidest on juba väikse halogeenisisaldusega). Peaaegu 
kõik suured elektroonikatootjad on võtnud endale kohustuse järgida seda põhimõtet 
laiatarbekaupades (nt väikse halogeenisisaldusega personaalarvutite turuosa tõuseb järgmise 
paari aasta jooksul üle 40% ). Samasuguseid meetmeid on juba varem võtnud ka mõned 
kodumasinate tootjaid. 

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(12) Niipea kui on saadud teaduslikud 
tõendid ning igal juhul korrapäraste 
ajavahemike järel tuleks
ettevaatusprintsiipi arvesse võttes uurida 
muude ohtlike ainete keelamist ja nende 
asendamist keskkonnasõbralikumate
alternatiivsete ainete või tehnoloogiatega, 
mis tagavad vähemalt sama tasemega 
tarbijakaitse. Seetõttu peaks komisjon 
uurima muude ohtlike ainete negatiivset 
mõju ning asendamise võimalikkust, 
eelkõige elektri- ja elektroonikaseadmete 
tööea lõpus, et teha korrapäraste 
ajavahemike järel käesoleva direktiivi 
sätete tugevdamiseks õigusaktide 
ettepanekuid. Seda tehes peaks komisjon 
pöörama tähelepanu sidususele muude 
ühenduse õigusaktidega ja maksimaalsele 
koostoimele tööga, mida tehakse vastavalt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. 
detsembri 2006. aasta määrusele (EÜ) nr 
1907/2006, mis käsitleb kemikaalide 
registreerimist, hindamist, autoriseerimist 
ja piiramist (REACH)1. Eriti tuleks arvesse 
võtta võimalikku mõju VKEdele.
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Or. en

Selgitus

Ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivi esimene versioon osutus edudaks kogu 
maailmas. Kuid see oli siiski ainult algus, sest paljusid ohtlikke aineid ja materjale 
kasutatakse endiselt. Ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv peaks panema aluse 
tõeliselt dünaamilisele protsessile, milles toetakse ettevõtteid, kes ennetavad ohtlike ainete 
kasutamise järgjärgulist lõpetamist. Sel otstarbel tuleb teatavate ohtlike ainete negatiivsete 
mõjude ja nende ainete asendamise võimalikkuse kohta saadud teaduslikud tõendid
regulaarselt läbi vaadata.  

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(13) Tuleks lubada erandeid 
asendamisnõudest, kui asendamine ei ole 
teaduslikult ja tehniliselt võimalik, 
arvestades eelkõige VKEde olukorda, kui
asendamise negatiivne keskkonna- ja 
tervisemõju on tõenäoliselt suurem kui 
sellest tulenev tervise- või keskkonnakasu. 
Ohtlike ainete asendamist elektri- ja 
elektroonikaseadmetes tuleb teha ka viisil, 
mis on kooskõlas elektri- ja 
elektroonikaseadmete kasutajate tervise- ja 
ohutusnõuetega. Erandi kehtivusaja 
määramisel tuleks arvesse võtta 
sotsiaalmajanduslikke aspekte. Pärast 
erandi kehtivusaja lõppemist peaks olema 
võimalik anda ajapikendust ohutumate 
asendusainete nõuetekohaseks 
sertifitseerimiseks ja tarnimiseks.
Meditsiiniseadmete turuleviimiseks on vaja 
kohaldada direktiivide 93/42/EÜ ja 
98/79/EÜ kohast 
vastavushindamismenetlust, mis võib 
nõuda liikmesriikide pädevate asutuste 
määratud teavitatud asutuse osalemist. Kui 
selline teavitatud asutus teeb kindlaks, et 
meditsiiniseadmetes või in vitro 
medtsiiniseadmetes kasutamiseks mõeldud 
võimaliku asendusaine ohutus ei ole 
tõendatud, käsitatakse kõnealust juhtu 
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kuuluvate seadmete suhtes peaks olema 
võimalik kohaldada erandeid alates direktiivi 
jõustumise kuupäevast isegi juhul, kui 
direktiiv jõustub enne, kui kõnealused 
seadmed tegelikult lisatakse selle 
reguleerimisalasse.

selge sotsiaalmajandusliku, tervise- ja 
tarbija ohutusega seotud negatiivse 
mõjuna. Käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse kuuluvate seadmete 
suhtes peaks olema võimalik kohaldada 
erandeid alates direktiivi jõustumise 
kuupäevast isegi juhul, kui direktiiv 
jõustub enne, kui kõnealused seadmed 
tegelikult lisatakse selle reguleerimisalasse.

Or. en

Selgitus

Üleminek ohutumatele alternatiividele võib nõuda uusi investeeringuid. Kui aga alternatiivid 
on välja töötatud ja nende tootmismaht suurenenud, hakkavad kulud kiiresti vähenema ja 
eelised saavutavad ülekaalu. Seetõttu tuleks sotsiaalmajanduslikke aspekte võtta arvesse 
ainult erandi kehtivusaja määramisel. Asendusainete ebapiisav kättesaadavus ei tohiks olla 
erandi tegemisel absoluutseks kriteeriumiks, kuid see peaks mõjutama ajahetke, mil keeld 
täielikult jõustatakse. Usaldusväärsust ei ole vaja seada eraldi kriteeriumiseks, sest see on 
juba hõlmatud ohutuskriteeriumiga.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Eesmärk on võtta arvesse komisjoni ettepaneku artikli 5 lõiget 2, mille kohaselt on erandi 
kehtivusajaks maksimaalselt neli aastat.  
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

(Seotud artikli 2 lõike 1, artikli 4 lõike 6 ning I ja VI a lisa kohta esitatud 
muudatusettepanekutega, st reguleerimisala avatuks muutmisega (seoses II lisaga).

Seotud artikli 4 ja artikli 6 a kohta esitatud muudatusettepanekutega, mis puudutavad IV 
lisa.)

Selgitus

Komisjoni pädevuses peaks olema ainult komiteemenetluse teel erandite määramine (V, VI ja 
VIa lisa). Et II lisa („I lisas loetletud kategooriatesse kuuluvate toodete siduv loetelu”) kohta 
tehti ettepanek see välja jätta, siis tuleb see ka siit välja jätta. III ja IV lisa muutmiseks tuleks 
lubada ainult kaasotsustamismenetlust. 

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

„Sisu” peaks vastama põhjenduste sisule. Põhjenduses 4 on öeldud, et isegi kui 
elektroonikaromusid kogutakse eraldi ja võetakse ringlusprotsessi, võivad nendes sisalduvad 
elavhõbe ja kaadmium ohustada tervist ja keskkonda. Põhjenduses 5 on öeldud, et „kõige 
tõhusam viis tagada nende ainetega seotud tervise- ja keskkonnariskide olulist vähendamist [-
--] on nende ainete asendamine”. Ohtlike ainete kasutamise järkjärguline lõpetamine 
edendab seega juba iseenesest keskkonnakaitset, sest tegemist ei ole ainult keskkonnaohutu 
taaskasutamise ja kõrvaldamisega.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
elektri- ja elektroonikaseadmete, sh 
kaablite, kulumaterjali ja tarvikute suhtes, 
mis kuuluvad I lisas nimetatud 
kategooriatesse.

Or. en

(Seotud artikli 4 lõike 6, artikli 5 lõike 1 a ning I ja VI a lisa kohta esitatud 
muudatusettepanekutega, st reguleerimisala avatuks muutmisega).

Selgitus

Ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivi tuleks kohaldada mitte ainult teatavatele 
kategooriatele, vaid kõigile elektri- ja elektroonikaseadmetele ning ka kaablitele, 
kulumaterjalile ja tarvikutele. II lisa on segadusse ajav, sest selles on öeldud, et see on 
„toodete siduv loetelu”, kuid see loetelu ei ole lõplik, vaid selles on nimetatud ainult teatavad 
näited, nt „kodumasinad, sealhulgas”. See ei lahenda kategooriate erineva tõlgendamise 
probleemi. II lisa tuleks välja jätta ja seda peaks asendama elektri- ja elektroonikaseadmete 
üldine määratlus. Täiendatuna muude elektri- ja elektroonikaseadmete kategooriaga tuleks I 
lisas nimetatud kategooriad alles jätta, sest sel juhul on võimalik elektri- ja 
elektroonikaseadmete eri kategooriatele määrata eri piiranguid ja ajakavasid.

Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. I lisas nimetatud 11. kategooriasse 
kuuluvate elektri- ja 
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elektroonikaseadmete suhtes ei kohaldata 
lõiget 1 enne 1. juulit 2014.

Or. en

Selgitus

Ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivi reguleerimisala suurendamisel väljapoole 
praegust 10 kategooriat on vaja üleminekuaega, et tootjad saaksid taotleda erandite tegemist. 

Muudatusettepanek 16

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) paiksete seadmete ja 
transpordivahendite osa, mis ei ole 
elektri- ega elektroonikaseade;

Or. en

Selgitus

Kehtivas ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivis ei ole ette nähtud õigusakti 
reguleerimisalast väljajätmist. On raske mõista, miks tuleks autoraadio ohtlike ainete 
kasutamise piiramise direktiivi reguleerimisalast välja jätta, kui tavalised raadiod kuuluvad 
reguleerimisalasse. Et vältida olukorda, kus terve auto kuulub direktiivi reguleerimisalasse, 
tuleks selgelt välja öelda, et mitteelektrilisi ja mitteelektroonilisi osasid direktiiv ei hõlma.

Muudatusettepanek 17

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kehtivas ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivis ei ole ette nähtud reguleerimisalast 
väljajätmist. Ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivi kohaldatakse turuleviidavate 
elektri- ja elektroonikaseadmete suhtes (artikli 4 lõige 1). Ülalnimetatud välistuse lisamine 
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muudaks ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivi reguleerimisala ebaselgeks.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. enSelgitus

Eesmärk on täpsustada tootja määratlust vastavalt nõukogus toimunud aruteludele.

Muudatusettepanek 19

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) „ettevõtja” − tootja, volitatud 
esindaja, importija ja levitaja;

Or. en

Selgitus

Mõistet „ettevõtja” on direktiivis kasutatud mitmes kohas. Kasutada tuleks sama määratlust, 
mida on kasutatud otsuses nr 768/2008/EÜ toodete turustamise ühise raamistiku kohta.

Muudatusettepanek 20

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) „tehniline spetsifikatsioon” –
dokument, milles nähakse ette tootele, 
protsessile või teenusele esitatavaid 
tehnilisi nõudeid;
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Or. en

Selgitus

Mõistet „tehniline spetsifikatsioon” on direktiivis kasutatud mitmes kohas. Kasutada tuleks 
sama määratlust, mida on kasutatud otsuses nr 768/2008/EÜ toodete turustamise ühise 
raamistiku kohta.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikli 3 punkt k a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k a) „tagasivõtmine” – mis tahes meede, 
mille eesmärk on võtta turult tagasi toode, 
mis on seal juba lõpptarbija jaoks 
kättesaadavaks tehtud;

Or. en

Selgitus

Mõistet „tagasivõtmine” on direktiivis kasutatud mitmes kohas. Kasutada tuleks sama 
määratlust, mida on kasutatud otsuses nr 768/2008/EÜ toodete turustamise ühise raamistiku 
kohta. 

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikli 3 punkt k b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k b) „kõrvaldamine” – mis tahes meede, 
mille eesmärk on turustusahelas oleva 
toote turul kättesaadavaks tegemise 
vältimine;

Or. en

Selgitus

Mõistet „kõrvaldamine” on direktiivis kasutatud mitmes kohas. Kasutada tuleks sama 
määratlust, mida on kasutatud otsuses nr 768/2008/EÜ toodete turustamise ühise raamistiku 
kohta.
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Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt l 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(l) „homogeenne materjal” – läbini ühtse 
koostisega materjal, mida ei ole võimalik 
mehaaniliselt lahutada eri materjalideks, s.t 
et materjale ei ole põhimõtteliselt võimalik 
üksteisest kruvides, lõigates, purustades, 
jahvatades ega lihvides eraldada;

(l) „homogeenne materjal” võib tähendada 
järgmist: − materjali, mis koosneb läbini 
ühest materjalist,

− mitme materjali kombinatsiooni, mida 
ei ole võimalik mehaaniliselt lahutada eri 
materjalideks, v.a pinnakatted, või
− pinnakatet.

Or. en

(Seotud artikli 3 punkti l a (uus) kohta esitatud muudatusettepanekuga)

Selgitus

Tuleb vahet teha materjalidel, mis koosnevad läbini ainult ühest materjalist, ja materjalidel, 
mis koosnevad mitmest materjalist, mida ei ole võimalik mehaaniliselt lahutada. Pinnakatteid 
tuleks käsitleda eraldi homogeense materjalina.

Muudatusettepanek 24

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(l a) „mehaaniline lahutamine” − mitmest 
materjalist koosnevate materjalide 
eraldamine üksteisest mehaaniliste võtete, 
nt lahtikruvimise, lõikamise, purustamise, 
jahvatamise, lihvimise teel;

Or. en

Seotud artikli 3 punkti 1 kohta esitatud muudatusettepanekuga.

Selgitus

„Mehaaniline lahutamine” tuleks eraldi määratleda. 
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Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt p

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(p)„tööstuslikud seire- ja 
kontrolliseadmed” – üksnes tööstuslikuks
või erialaseks kasutamiseks ettenähtud 
seire- ja kontrolliseadmed.

(p) „tööstuslikud seire- ja 
kontrolliseadmed” – üksnes tööstuslikuks 
kasutamiseks ettenähtud seire- ja 
kontrolliseadmed.

Or. en

Selgitus

Ühenduse õigusaktides tehakse üldjuhul vahet, kas kasutajaks võivad olla tavatarbijad, 
spetsialistid või tööstus. Vahe tegemine tavatarbijate ja spetsialistide vahel on liikmesriigiti 
erinev. Vahetegemine on raske ka seetõttu, et tavatarbijate hulka kuuluvatel isikutel võib olla 
juurdepääs spetsialistidele mõeldud toodetele ja spetsialistid võivad kasutada laialt 
kasutatavaid tooteid. Suurema segaduse vältimiseks tuleks tööstuslike seire- ja 
kontrolliseadmete määraltemisel piirduda tööstusliku kasutamisega.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikli 3 punkt p a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(p a) „kulumaterjal”− koosteüksus, mida 
kasutatakse koos elektri- või 
elektroonikaseadmega ja ilma milleta ei 
saa elektri- või elektroonikaseade 
ettenähtud otstarbel talitleda; 

Or. en

Selgitus

Ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiviga nähakse ette eeskirjad, mis aitavad kaitsta 
inimeste tervist. Ohtlikke aineid sisaldavad kulumaterjalid võivad elektri- või 
elektroonikaseadme kasutamisel seada ohtu inimese tervise või elektri- ja 
elektroonikaseadmete keskkonnaohutu taaskasutamise ja kõrvaldamise. Kulumaterjalid on 
näiteks CDd, DVDd, värvikassetid, lambid (nt külmkapis). Ohtlike ainete kasutamise 
piiramise direktiivi piiranguid tuleks kohaldada ka kulumaterjalide suhtes. Seetõttu tuleks 
direktiivi lisada vastav määratlus.
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Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikli 3 punkt p b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(p b) „tarvik”− koosteüksus, mida 
kasutatakse koos elektri- või
elektroonikaseadmega ja mis ei saa ilma 
elektri- või elektroonikaseadmeta 
talitleda; 

Or. en

Selgitus

Ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv peaks hõlmama ka tarvikuid. Seetõttu tuleks 
direktiivi lisada vastav määratlus.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

Direktiivi tuleks kohaldada funktsioonide ajakohastamiseks või võimsuse suurendamiseks 
ettenähtud tagavaraosade suhtes. IV lisasse tuleb lisada alajaotis, et tulevaste piirangute 
jaoks oleks võimalik ette näha ajakava.

Muudatusettepanek 29

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

IV lisasse tuleb lisada alajaotis, et tulevaste piirangute jaoks oleks võimalik ettenäha ajakava. 

Muudatusettepanek 30

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Lõiget 1 ei kohaldata järgmiste seadmete 
remondiks, taaskasutuseks, funktsioonide 
ajakohastamiseks või võimsuse 
suurendamiseks ettenähtud tagavaraosade 
suhtes:

Or. en

(Seotud artikli 4 lõike 1 kohta esitatud muudatusettepanekuga)

Selgitus

Kui üldist reguleerimisala laiendatakse funktsioonide ajakohastamiseks või võimsuse 
suurendamiseks ettenähtud tagavaraosadele, tuleb seda arvesse võtta ka vastavas erandis. 
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Muudatusettepanek 31

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Ilma et see piiraks artikli 6 
kohaldamist, kohaldatakse lõike 1 punkti 
a turuleviidavate elektri- ja 
elektroonikaseadmete suhtes, mis 
kuuluvad I lisas nimetatud 
kategooriatesse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 10, 
alates [...*]
* sisestada direktiivi jõustumise 
kuupäevast 42 kuud hilisem kuupäev.

Or. en

Selgitus

Halogeenitud ainete ja materjalide suhtes tuleks uusi piiranguid kohaldada ainult teatavate 
elektri- või elektroonikaseadmete kategooriate osas ning selleks tuleks ette näha piisav 
üleminekuaeg. Nagu ka ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivi esimese versiooni puhul, 
tuleks uusi piiranguid kategooriates 1−7 ja 10 kohaldada jõustumisele järgneva 3,5-aastase 
ajavahemiku jooksul. Ettevõtted, kes müüvad 3. ja 4. kategooria elektri- või 
elektroonikaseadmeid, püüavad lõpetada asjaomaste halogeenitud ainete kasutamise 
hiljemalt 2012. aastaks. Järelikult peaks ka teistesse kategooriatesse kuuluvate elektri- ja 
elektroonikaseadmete tootjatel olema võimalik lõpetada kasutamine hiljemalt 2014. aastal ja 
samal ajal on neil aega taotleda erandite tegemist vastavalt artiklile 5.

Muudatusettepanek 32

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 b. Lõiget 1a ei kohaldata järgmiste 
seadmete remondiks, taaskasutuseks, 
funktsioonide ajakohastamiseks või 
võimsuse suurendamiseks ettenähtud 
tagavaraosade suhtes:
a) enne […*] turule viidud elektri- ja 
elektroonikaseadmed;
b) elektri- ja elektroonikaseadmed, mille 
suhtes on tehtud erand ja mis on turule 
viidud enne erandi kehtivusaja lõppu.
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* sisestada direktiivi jõustumise 
kuupäevast 42 kuud hilisem kuupäev.

Or. en

Selgitus

Selliste elektri- ja elektroonikaseadmete tagavaraosadele, mis on turule viidud enne uute 
piirangute kohaldamist või mille suhtes on tehtud erand ja mis on turule viidud enne erandi 
kehtivusaja möödumist, tuleks teha erand uute piirangute analoogia alusel.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

6. Lõiget 1 ei kohaldata V, VI ega VI a 
lisas loetletud kasutamisviiside suhtes.

Or. en

(Seotud artikli 2 lõike 1 ning I ja VI a lisa kohta esitatud muudatusettepanekutega, st 
reguleerimisala avatuks muutmisega).

Selgitus

Avatud reguleerimisala kehtestamine nõuab eraldiseisvat lisa, et lubada kasutusviise, mille 
puhul on tehtud erand artikli 4 lõikes 1 esitatud keelust selliste elektri- ja 
elektroonikaseadmete puhul, mis ei kuulu praegu direktiivi reguleerimisalasse, sest need ei 
kuulu ühegi kategooria alla esimesest 10 kategooriast.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui ainete, eelkõige III lisas loetletud 
ainete kasutamisega kaasneb selline 
vastuvõetamatu risk inimeste tervisele või 
keskkonnale, mida peab käsitlema 
ühenduse tasandil, kasutatakse IV lisas 
esitatud keelatud ainete loetelu 
läbivaatamisel meetodeid, mis põhinevad 

välja jäetud
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määruse (EÜ) nr 1907/2006 artiklites 69–
72 sätestatud menetlustel. Kõnealused 
meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, 
võetakse vastu artikli 18 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt. 

Or. en

(Seotud muudatusettepanekuga, millega taastatakse ohtlike ainete kasutamise piiramise 
direktiivi artikkel 6 muudetud kujul)

Selgitus

Ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivis käsitletakse ainult üht asja: ohtlike ainete 
kasutamise piiramist elektri- ja elektroonikaseadmetes. Ei see heaks kiita olukorda, kus 
direktiivi põhiolemust käsitleva otsuse tegemine toimuks komiteemenetluse teel või 
komiteemenetluse raames kasutatava, kuid veel määratlemata meetodi abil, seda enam, et 
seadusandja on selgelt volitanud komisjoni esitama selliseid ettepanekuid 
kaasotsustamismenetluse raames (artikkel 6) Sellisel juhul ei saaks uusi piiranguid praegu 
kehtestada, kuid see on vastuolus soovitustega komisjoni tellitud uuringus. Et säilitada 
direktiivi liikumapanev jõud, tuleb uued piirangud vastu võtta praegu, mitte need määramata 
ajaks edasi lükata.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Komisjon võtab V, VI ja VI a lisa
kohandamisel teaduse ja tehnika arenguga 
vastu järgmised meetmed:

Or. en

Selgitus

Komisjoni tuleks volitada ainult kohandama komiteemenetluse teel erandeid, mis põhinevad 
teaduse ja tehnika arengul. 
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Muudatusettepanek 36

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) võetakse vastu kõik II lisa  vajalikud
muudatused;

välja jäetud

Or. en

(Seotud artikli 2 lõike 1, artikli 4 lõike 6 ning I ja VI a lisa kohta esitatud 
muudatusettepanekutega, st reguleerimisala avatuks muutmisega).

Selgitus

Kui II lisa jäetakse välja, ei ole seda vaja komiteemenetluse teel muuta.

Muudatusettepanek 37

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) teatud otstarbel kasutamiseks mõeldud
elektri- ja elektroonikaseadmete materjalid 
ja komponendid lisatakse V, VI ja VI a
lisasse, kui üks järgmistest tingimustest on 
täidetud:

Or. en

Selgitus

Erandite reguleerimisala peaks olema võimalikult täpne. Avatud reguleerimisala 
kehtestamine nõuab eraldiseisvat lisa, et lubada kasutusviise, mille puhul on tehtud erand 
artikli 4 lõikes 1 esitatud keelust selliste elektri- ja elektroonikaseadmete puhul, mis ei kuulu 
praegu direktiivi reguleerimisalasse, sest need ei kuulu ühegi kategooria alla esimesest 10 
kategooriast.



PR\796736ET.doc 27/56 PE430.424v02-00

ET

Muudatusettepanek 38

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– asendusainete kättesaadavus ja 
usaldusväärsus ei ole tagatud,

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Asendusainete ebapiisav kättesaadavus ei tohiks olla erandi tegemisel absoluutseks 
kriteeriumiks. Kuna erandite kehtivusaega võib pikendada, ei pruugi asendusained tootvad 
ettevõtted investeerida tootmismahu suurendamisse, kui turuolukord on ebaselge. 
Asendusainete ebapiisava kättesaadavuse tõttu tuleks erandi kehtivusaja lõppkuupäeva ja 
kehtivusaja tegelikku lõppemise vahel kehtestada üleminekuperioodid, et tootmismahu 
suurendamiseks oleks piisavalt aega. Usaldusväärsust ei ole vaja seada eraldi 
kriteeriumiteks, sest see on juba hõlmatud ohutuskriteeriumiga kolmandas taandes.

Muudatusettepanek 39

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– asendamise negatiivne mõju 
keskkonnale, tervisele või tarbijaohutusele 
on vajaduse korral läbiviidava 
elutsüklianalüüsi põhjal otsustades
tõenäoliselt suurem kui sellest tulenev 
keskkonna-, tervise- ja tarbijaohutusealane 
kasu;

Or. en

Selgitus

Ühenduse väljakujunenud praktika kohaselt lõpetatakse raskemetallide kasutamine järk-
järgult kõikjal, kus võimalik, ning tunnistatakse sellega seotud kulusid ja jõupingutusi. 
Sotsiaalmajanduslike aspektide lisamine võimaliku põhjendusena erandite tegemiseks teeks 
sellele praktikale lõpu. Selliseid aspekte on ka väga raske hinnata, rääkimata nende 
tõestamisest. Nagu igasuguse innovatsiooni puhul, on ka üleminekuks senisest ohutumatele 
alternatiividele vaja investeeringuid. Kui aga alternatiivid on välja töötatud ja nende 
tootmismaht suurenenud, hakkavad kulud kiiresti vähenema ja eelised saavutavad ülekaalu. 
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Sotsiaalmajanduslikke aspekte tuleks arvesse võtta ainult erandi kehtivusaja määramisel. 

Muudatusettepanek 40

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Komisjon seob praegu mitmed erandite kohta tehtud ettepanekud ühte paketti. Kogu paketti 
arutatakse komiteemenetluse raames. Sel moel muutuvad erandeid (mis on sisuliselt täiesti 
sõltumatud üksteisest) käsitlevad otsused üksteisega seotuks ning tekib oht, et otsused 
muutuvad poliitilisteks või et need viivad valede kompromissideni. Iga erandi − ja erandi 
kaotamise kohta − tuleks teha eraldi objektiivne otsus ja see ei tohiks olla seotud teiste 
eranditega.

Muudatusettepanek 41

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Olenemata materjalide ja komponentide 
lisamisest V, VI ja VI a lisadesse võtavad 
ettevõtjad kõik vajalikud meetmed 
tagamaks, et tarbijate, töötajate ja 
keskkonna kokkupuudet IV lisas loetletud 
elektri- ja elektroonikaseadmetes 
sisalduvate materjalide ja 
komponentidega vähendatakse tehniliselt 
ja praktiliselt võimaliku madalaima 
tasemeni.

Or. en
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Selgitus

Tuleb selgelt märkida, et erand artiklis 4 sätestatud keelust ei vabasta ettevõtjaid kohustusest 
vähendada asjaomaste ainete kokkupuute taset kogu nende ainete elutsükli jooksul. Sama 
kohustus kehtib ka väga kõrge riskiteguriga ainete puhul, millele anti luba vastavalt REACH-
määrusele (artikli 60 lõige 10).

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Lõike 1 punkti b kohaselt vastuvõetud 
meetmed kehtivad kuni neli aastat, nende 
vastuvõtmine otsustakse iga juhtumi 
puhul eraldi ning neid võib uuendada.
Erandi kehtivusaja määramisel võtab
komisjon arvesse sotsiaalmajanduslikke 
mõjusid. Komisjon teeb hiljemalt kuus 
kuud enne erandi kehtivusaja lõppemist
otsuse kõikide uuendustaotluste kohta, mis 
esitatakse hiljemalt 18 kuud enne erandi 
kehtivusaja lõppu. Kui komisjon on 
seisukohal, et kohustusliku 
sertifitseerimise või asendusainete piisava 
kättesaadavuse tagamiseks on vaja 
rohkem aega kui erandi kehtivusaja 
lõpuni jääv aeg, annab ta pärast erandi 
kehtivusaja lõppemist ajapikendust. 
Ajapikenduse kestus otsustatakse iga 
juhtumi puhul eraldi ja see ei tohi ületada 
18 kuud pärast erandi kehtivusaja 
lõppemist.
Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, 
võetakse vastu vastavalt artikli 18 lõikes 2 
osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Or. en

Selgitus

Ettevõtjad soovivad õiguskindlust selles osas, kas erandit uuendatakse või mitte. Samuti tuleks 
komisjonile kehtestada tähtaeg otsuste tegemiseks. Pikendusaega võib anda kuni 18 kuud, et 
pärast erandi kehtivusaja lõppemist oleks võimalik teha vajalikud korraldused (näiteks 
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sertifitseerimine, asendusainete kättesaadavaks tegemine). Sellisel juhul on üleminekuaeg 
kuni 24 kuud, mis on ettevõtjate arvates piisav aeg muutustega kohanemiseks. Erandi 
kehtivusaja määramisel võetakse arvesse sotsiaalmajanduslikke aspekte.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Enne V, VI ja VI a lisa muutmist 
konsulteerib komisjon muu hulgas
ettevõtjate, ringlussevõtjate, töötlemisega 
tegelevate ettevõtjate, 
keskkonnaorganisatsioonide ning 
töövõtjate ja tarbijaühingutega.
Tulemused, mis komisjon selliste 
konsultatsioonidega seoses saab, 
avalikustatakse ja edastatakse artikli 18 
lõikes 1 osutatud komiteele. Komisjon 
koostab saadud teabe kohta aruande ja 
avalikustab selle.

Or. en

Selgitus

Tuleks täpsustada, milliseid lisasid võib komisjon komiteemenetlusega muuta. Mõistet 
„ettevõtjad” tuleks kasutada muudetud määratluste kohaselt. Viimases osas taastatakse 
muudetud kujul direktiivi esimese versiooni sätted ja kodifitseeritakse sidusrühmade avalike 
arutelude praegune praktika. 

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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Or. en

Selgitus

REACH-määrus ja ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv kujutavad endast erinevat 
lähenemist kemikaalide kasutamise piiramisele. Need õigusaktid peaksid teineteist täiendama. 
Seetõttu ei tohiks V ja VI (ning VI a) lisas sisalduvaid materjale ja komponente REACH-
määruse loanõuetest vabastada.  

Muudatusettepanek 45

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab vastu üksikasjalikud 
eeskirjad, mis käsitlevad järgmist:

Komisjon võtab mitte hiljem kui […*]
vastu üksikasjalikud eeskirjad, mis 
käsitlevad järgmist:
* sisestada direktiivi jõustumise 
kuupäevast kaheksateist kuud hilisem 
kuupäev.

Or. en

Selgitus

Ettevõtjatele õiguskindluse tagamiseks tuleks asjakohased rakendusmeetmed vastu võtta 
hiljemalt uute sätete kohaldamise ajaks.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – esimene lõik – esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– eranditaotlused, sealhulgas kõnealuste 
taotluste esitamisel nõutava tõestatava 
teabe vorming ja liigid ning põhjalik 
juhend, kaasa arvatud 
alternatiivvõimaluste analüüs elutsükli 
põhjal ning varuvõimaluste olemasolu 
korral ka määruses (EÜ) nr 1907/2006
osutatud asenduskavad, sealhulgas 
kohustuslikuks sertifitseerimiseks ning 
sobilike alternatiivide kasutuselevõtuks 
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vajalik üleminekuaeg.

Or. en

Selgitus

Erandi taotlemisel lasub tõendamiskohustus taotlejal. Komisjoni vastuvõetud üksikasjalike 
eeskirjade kohaselt tuleb kõikidelt küsida ühtesid ja samu dokumente ning teavet, mis on 
hinnatav ja tõestatav. Taotlejate käsutuses peaks olema põhjalik juhend. Koos võimaluse 
loomisega tähtajapikendusele pärast erandi kehtivuse lõppu, et anda piisavalt aega 
sertifitseerimismenetluseks ning alternatiivide kasutuselevõtuks, tuleks eranditaotlusega 
seoses anda asjakohast teavet.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – esimene lõik – teine taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– vastavus artikli 4 lõikes 2 esitatud 
maksimaalsele lubatud sisaldusele;

– vastavus artikli 4 lõikes 2 esitatud 
maksimaalsele lubatud sisaldusele, 
sealhulgas vähima koguse määramine 
ning pinnakatete erieeskirjade 
väljatöötamine; klooritud ja broomitud 
ainete keelustamise tõendusmenetlused 
peavad põhinema olemasolevatel 
rahvusvahelistel broomi ja/või kloori 
sisaldust käsitlevatel tööstusstandarditel.

Or. en

Selgitus

Vähima koguse kehtestamine aitaks kaasa maksimaalse kontsentratsiooni vastavuskatsete 
teostamisele. On vaja konkreetseid eeskirju selle kohta, kuidas rakendada pinnakatete osas 
kehtestatud piiranguid, kuna töödeldud pinnakate võib olla sisaldusest parem näitaja. Väikse 
halogeenisisaldusega elektri- ja elektroonikaseadmete vastavuskatsed oleksid lihtsamad ja 
odavamad, kui esimene kontroll tehtaks broomi/kloori sisalduse kohta, mitte teatud
halogeenitud ühendite kohta. Juba on olemas mitmeid rahvusvahelisi standardeid, mis 
järgivad seda lähenemisviisi (nt IPC-4101 polüklorobifenüül-laminaatide kohta, IEC 61249 
trükkplaatide kohta).
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Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 a
Läbivaatamine

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

Or. en

Selgitus

Ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv on ainult ühte teemat – elektri- ja 
elektroonikaseadmetes ohtlike ainete kasutamise piiramist – käsitlev direktiiv. Ohtlike ainete 
kasutamise piiramise direktiiv võeti vastu kaasotsustusmenetlusega. Edaspidised piirangud 
tuleks samuti vastu võtta kaasotsustusmenetlusega. Direktiiviga tuleks kehtestada selged
kriteeriumid tulevaseks läbivaatamiseks. Need peaksid hõlmama ringlusse ja taaskasutusse 
suunamise keskkonnamõju, töötajatele avalduvat mõju ning heitmeid keskkonda, sealhulgas 
muundumissaaduste (nagu dioksiinid) heitmeid või sekundaarsete jäätmete (nt 
põlemisprotsessi käigus tekkinud ohtlike jäätmete) tekkimist. Läbivaatamine peaks toimuma 
iga nelja aasta järel.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 b
Kohandamine REACHiga

Kui määrusega (EÜ) nr 1907/2006 
kehtestatakse uued piirangud või keelud 
ohtlike ainete kasutamisele elektri- või 
elektroonikaseadmes, tuleb käesoleva 
direktiivi asjakohaseid lisasid vastavalt 
muuta. 
Kõnealused meetmed käesoleva direktiivi 
vähemoluliste sätete muutmiseks võetakse 
vastu artikli 18 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – sissejuhatav osa (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et
(Muudatusettepaneku heakskiitmine eeldab 
vastavaid muudatusi kogu artiklis; 
lõigetest saavad punktid ning nende 
grammatilist struktuuri tuleb vastavalt 
kohandada). 

Or. en

(Seda kohaldatakse ka artiklitele 8, 9 ja 10)

Selgitus

Tegemist on komisjoni ettepanekus esineva vormilise vea parandamisega. Direktiiviga ei saa 
otseselt panna ettevõtjatele kohustusi. Sellega saab panna kohustusi üksnes liikmesriikidele, 
kes peavad tagama, et ettevõtjad võtavad teatud meetmeid.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tootjad koostavad nõutava tehnilise 
dokumentatsiooni ja viivad läbi tootmise 
sisekontrolli vastavalt otsuse nr 
768/2008/EÜ II lisa A moodulis sätestatud 
menetlusele. 

2. Tootjad koostavad nõutava tehnilise 
dokumentatsiooni ja viivad läbi tootmise 
sisekontrolli vastavalt otsuse nr 
768/2008/EÜ II lisa A moodulis sätestatud 
menetlusele, välja arvatud juhul, kui 
vastavad õigusaktid nõuavad tehnilist 
dokumentatsiooni ja 
sisekontrollimenetlusi, mis on vähemalt 
sama ranged, kui selles moodulis 
sätestatud menetlus.

Kui kõnealuse menetlusega on tõendatud 
elektri- või elektroonikaseadme vastavus 
kohaldatavatele nõuetele, koostavad 
tootjad EÜ vastavusdeklaratsiooni ning 

Kui kõnealuste menetlustega on tõendatud 
elektri- või elektroonikaseadme vastavus 
kohaldatavatele nõuetele, koostavad 
tootjad EÜ vastavusdeklaratsiooni ning 
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kinnitavad tootele CE-vastavusmärgise. kinnitavad tootele CE-vastavusmärgise.

Or. en

Selgitus

Kui vastav õigusakt on juba olemas (nt meditsiiniseadmete jaoks) ning kui see hõlmab 
vähemalt VII lisas sätestatud elemente, peaks olema vastuvõetav esitada 
vastavusdeklaratsioon vastavalt sellele õigusaktile, et vältida topelt bürokraatiat.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Inimeste tervisele, keskkonnale või 
keskkonnaohutule taaskasutamisele ja 
kõrvaldamisele avalduvate ohtude 
vältimiseks kontrollivad tootjad 
turustatavaid elektri- ja 
elektroonikaseadmeid pisteliselt, uurivad 
kaebusi, nõuetele mittevastavaid seadmeid 
ja seadmete tagasivõtmisi ning vajaduse 
korral peavad sellekohast registrit ja 
teavitavad turustajaid sellisest 
järelevalvest, kui seda peetakse 
asjakohaseks elektri- ja 
elektroonikaseadmetest tulenevaid riske 
silmas pidades.

Or. en

Selgitus

Ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv võeti vastu, et ennetada riske inimeste tervisele 
ja keskkonnale, eriti elutsükli lõpus, kuna elektri- ja elektroonikaseadmetes kasutatakse teatud 
ohtlikke aineid või materjale. See peaks kajastuma selle artikli sõnastuses.
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Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 7 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Tootjad märgivad oma nime, 
registreeritud kaubanime või registreeritud 
kaubamärgi ja kontaktaadressi kas elektri-
ja elektroonikaseadmetele või, kui see ei 
ole võimalik, nende pakendile või 
kõnealuste seadmetega kaasasolevasse 
dokumenti. Aadress peab osutama ühele 
kohale, kus tootjaga ühendust saab võtta.

7. Tootjad märgivad oma nime, 
registreeritud kaubanime või registreeritud 
kaubamärgi ja kontaktaadressi kas elektri-
ja elektroonikaseadmetele või, kui see ei 
ole võimalik, nende pakendile või 
kõnealuste seadmetega kaasasolevasse 
dokumenti. Selliseid nõudeid reguleerivate 
õigusaktide olemasolul kohaldatakse selle 
asemel neid õigusakte. Aadress peab 
osutama ühele kohale, kus tootjaga 
ühendust saab võtta.

Or. en

Selgitus

Kui vastav õigusakt on juba olemas (nt meditsiiniseadmete jaoks), tuleks kohaldada selle 
õigusakti sätteid.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Vastavusviide tuleks teha käesolevale direktiivile, mis sisaldab vastavaid viiteid ühenduse 
ühtlustamisalasele õigusele, ja mitte ainult nimetatule. [Lause ei puuduta eestikeelset tõlget]. 
Direktiiviga ei saa otseselt panna ettevõtjatele kohustusi. Sellega saab panna kohustusi 
üksnes liikmesriikidele, kes peavad tagama, et ettevõtjad võtavad teatud meetmeid.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tootja võib kirjaliku volituse alusel 
määrata volitatud esindaja.

1. Tootjal on võimalus kirjaliku volituse 
alusel määrata volitatud esindaja.

Artikli 7 lõikes 1 sätestatud kohustused ja 
tehnilise dokumentatsiooni koostamine ei 
kuulu volitatud esindaja ülesannete hulka.

Artikli 7 lõikes 1 sätestatud kohustused ja 
tehnilise dokumentatsiooni koostamine ei 
kuulu volitatud esindaja ülesannete hulka.

Or. en

Selgitus

Uuest sissejuhatavast osast tulenev sõnastuse muutus (vt muudatusettepanek 49).

Muudatusettepanek 56

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) hoida EÜ vastavusdeklaratsiooni ja 
tehnilist dokumentatsiooni riikliku 
järelevalveasutuse jaoks kättesaadavana 
kümme aastat pärast seda, kui tootja või 
importija tegi elektri- või 
elektroonikaseadme viimati turul 
kättesaadavaks;

Or. en
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Selgitus

Kümneaastane periood vajab selget algusaega. 

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Importijad märgivad oma nime, 
registreeritud kaubanime või registreeritud 
kaubamärgi ja kontaktaadressi kas elektri-
või elektroonikaseadme või, kui see ei ole 
võimalik, selle pakendile või kõnealuse 
seadmega kaasasolevasse dokumenti. 
Selliseid nõudeid reguleerivate 
õigusaktide olemasolul kohaldatakse selle 
asemel neid õigusakte.

Or. en

Selgitus

Kui vastav õigusakt on juba olemas (nt meditsiiniseadmete jaoks), tuleks kohaldada selle 
õigusakti sätteid.

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Inimeste tervisele, keskkonnale või 
keskkonnaohutule taaskasutamisele ja 
kõrvaldamisele avalduvate ohtude 
vältimiseks kontrollivad importijad 
turustatavaid elektri- ja 
elektroonikaseadmeid pisteliselt, uurivad 
kaebusi, nõuetele mittevastavaid seadmeid 
ja seadmete tagasivõtmisi ning vajaduse 
korral peavad sellekohast registrit ja 
teavitavad turustajaid sellisest 
järelevalvest, kui seda peetakse 
asjakohaseks elektri- või 
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elektroonikaseadmest tulenevaid riske 
silmas pidades.

Or. en

Selgitus

Ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv võeti vastu, et ennetada riske inimeste tervisele 
ja keskkonnale, eriti elutsükli lõpus, kuna elektri- ja elektroonikaseadmetes kasutatakse teatud 
ohtlikke aineid või materjale. See peaks kajastuma selle artikli sõnastuses.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

7. Importijad hoiavad EÜ 
vastavusdeklaratsiooni koopiat 
turujärelevalveasutuste jaoks 
kättesaadavana kümme aastat pärast seda, 
kui elektri- või elektroonikaseade oli 
viimati turul kättesaadav, ning tagavad, et 
tehniline dokumentatsioon on kõnealuste 
asutuste nõudmisel neile kättesaadav.

Or. en

Selgitus

Kümneaastane periood vajab selget algusaega. 

Muudatusettepanek 60

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Enne elektri- või elektroonikaseadme 
kättesaadavaks tegemist turul kontrollivad 
turustajad, et seade kannab CE-
vastavusmärgist, et sellega oleks kaasas 
nõutud dokumendid keeles, millest saavad 
kergesti aru selle liikmesriigi tarbijad ja 
lõppkasutajad, mille turul kõnealune 

2. Enne elektri- või elektroonikaseadme 
kättesaadavaks tegemist turul kontrollivad 
turustajad, et seade kannab CE-
vastavusmärgist, et sellega oleks kaasas 
nõutud dokumendid keeles, millest saavad 
kergesti aru selle liikmesriigi tarbijad ja 
lõppkasutajad, mille turul kõnealune 



PR\796736ET.doc 41/56 PE430.424v02-00

ET

elektri- või elektroonikaseade kättesaavaks 
tehakse, ning et tootja ja importija on 
täitnud artikli 7 lõigetes 5 ja 6 ning artikli 9 
lõikes 3 sätestatud nõuded.

elektri- või elektroonikaseade kättesaavaks 
tehakse, ning et tootja ja importija on 
täitnud artikli 7 lõigetes 6 ja 7 ning artikli 9 
lõikes 3 sätestatud nõuded.

Or. en

Selgitus

Tegemist on komisjoni ettepanekus esineva vea parandamisega. 

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiivi kohaldamisel 
käsitatakse importijat või turustajat, kes 
viib elektri- või elektroonikaseadme turule 
oma nime või kaubamärgi all või kes 
muudab juba turule viidud seadet viisil, 
mis võib mõjutada vastavust 
kohaldatavatele nõuetele, tootjana ja tema 
suhtes kohaldatakse artiklis 7 tulenevaid 
tootja kohustusi.

Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
direktiivi kohaldamisel käsitatakse 
importijat või turustajat, kes viib elektri-
või elektroonikaseadme turule oma nime 
või kaubamärgi all või kes muudab juba 
turule viidud seadet viisil, mis võib 
mõjutada vastavust kohaldatavatele 
nõuetele, tootjana ja tema suhtes 
kohaldatakse artiklis 7 tulenevaid tootja 
kohustusi.

Or. en

Selgitus

Tegemist on komisjoni ettepanekus esineva vormilise vea parandamisega (vt 
muudatusettepanek 49). Direktiiviga ei saa otseselt panna ettevõtjatele kohustusi. Sellega 
saab panna kohustusi üksnes liikmesriikidele, kes peavad tagama, et ettevõtjad võtavad teatud 
meetmeid.

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettevõtjad esitavad 
turujärelevalveasutustele nõudmise korral 

Liikmesriigid tagavad, et ettevõtjad 
esitavad turujärelevalveasutustele 
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kümne aasta kohta teabe, mille alusel on 
võimalik tuvastada järgmist:

nõudmise korral kümne aasta kohta teabe, 
mille alusel on võimalik tuvastada 
järgmist:

Or. en

Selgitus

Tegemist on komisjoni ettepanekus esineva vormilise vea parandamisega (vt 
muudatusettepanek 49). Direktiiviga ei saa otseselt panna ettevõtjatele kohustusi. Sellega 
saab panna kohustusi üksnes liikmesriikidele, kes peavad tagama, et ettevõtjad võtavad teatud 
meetmeid.

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. EÜ vastavusdeklaratsioon järgib 
näidisülesehitust, sisaldab VII lisas 
sätestatud elemente ja seda 
ajakohastatakse.

2. EÜ vastavusdeklaratsioon järgib 
näidisülesehitust, sisaldab VII lisas 
sätestatud elemente ja seda 
ajakohastatakse, välja arvatud juhul, kui 
vastava õigusaktiga nõutakse 
vastavusdeklaratsiooni, mis sisaldab 
vähemalt VII lisas toodud elemente.
Vastavusdeklaratsioon tõlgitakse sellesse 
keelde või sellistesse keeltesse, mida 
soovib liikmesriik, mille turule toode on 
viidud või mille turu jaoks tootja, 
importija või turustaja on toote 
kättesaadavaks teinud. 

Or. en

Selgitus

Kui vastav õigusakt on juba olemas (nt meditsiiniseadmete jaoks) ning kui see hõlmab 
vähemalt VII lisas sätestatud elemente, peaks olema vastuvõetav esitada see 
vastavusdeklaratsioon, et vältida topelt bürokraatiat. EÜ vastavusdeklaratsioon peab olema 
kõikide nende liikmesriikide ametlikes keeltes, mille turule elektri- ja elektroonikaseade on 
viidud või mille turu jaoks on seade kättesaadavaks tehtud.
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Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. CE-vastavusmärgise järel märgitakse 
teavitatud asutuse identifitseerimisnumber, 
kui kõnealune asutus on kaasatud tootmise 
kontrollietappi.

välja jäetud

Teavitatud asutuse 
identifitseerimisnumbri kinnitab kas 
asutus ise või tema juhiste järgi tootja või 
tema volitatud esindaja.

Or. en

Selgitus

Tegemist on komisjoni ettepanekus esineva vea parandamisega. Ohtlike ainete kasutamise 
piiramise direktiivi puhul teavitatud asutusi ei eksisteeri.

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Peaks olema võimalik näidata nõuetele vastavust vastavatel tasanditel (materjalid, 
komponendid või toode tervikuna).  Selliste katsete või mõõtmiste teostamisel saab nõuetele 
vastavust eeldada ainult juhul, kui vastavad osad on tegelikult läbinud katsed/mõõtmised. 
Katse teostamine vastavalt standarditele ei tähenda automaatselt, et katse ka läbiti.
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Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 16 a
Formaalsed vastuväited harmoneeritud 

standarditele
1. Kui liikmesriik või komisjon arvab, et 
ühtlustatud standard ei vasta täielikult 
nende standardite või nende standardite 
osade nõuetele, mis on esitatud [artiklis 
4], siis toob komisjon või asjaomane 
liikmesriik küsimuse direktiivi 98/34/EÜ 
artikliga 5 moodustatud komitee ette ja 
esitab oma argumendid. Komitee avaldab, 
olles konsulteerinud asjaomaste Euroopa 
standardiasutustega, viivitamatult oma 
arvamuse.
2. Võttes arvesse komitee arvamust, 
otsustab komisjon, kas viited asjaomastele 
ühtlustatud standarditele avaldada, mitte 
avaldada, osaliselt avaldada, säilitada, 
osaliselt säilitada või kustutada Euroopa 
Liidu Teatajas (või Euroopa Liidu 
Teatajast).
3. Komisjon teavitab asjaomast Euroopa 
standardiasutust ja taotleb vajadusel 
asjaomaste ühtlustatud standardite 
ülevaatamist.

Or. en

Selgitus

Tegemist on toodete turustamise ühist raamistikku käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
9. juuli 2008. aasta otsuse nr 768/2008/EÜ artikli R9 täpse koopiaga. Vastavalt sellele 
õiguslikule raamistikule peaks liikmesriigil või komisjonil olema võimalus esitada ühtlustatud 
standardi kohta ametlik vastuväide.
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Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad 
käesoleva direktiivi järgimiseks 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 võtavad vastu ja avaldavad 
käesoleva direktiivi järgimiseks 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 kohaldavad neid norme 
alates […].

Liikmesriigid kohaldavad neid norme 
alates […*].
* lisada kuupäev, milleks on 18 kuud pärast 
käesoleva direktiivi avaldamist Euroopa Liidu 
Teatajas 

Or. en

Selgitus

Komisjon ei täpsustanud, millal sätteid kohaldama hakatakse, kuna see sooviti jätta 
õiguslooja otsustada. Arvati, et ei ole vaja lükata meetmete kohaldamist siseriiklikku 
õigusesse ülevõtmise kuupäevast kaugemale. Seetõttu tehakse ettepanek, et liikmesriigid
kohaldaksid sätteid 18 kuu möödumisel pärast direktiivi avaldamist. 

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I Lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiiviga hõlmatud elektri- ja 
elektroonikaseadmete kategooriad

Käesoleva direktiiviga hõlmatud elektri- ja 
elektroonikaseadmete kategooriad

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

3. Infotehnoloogia- ja 
telekommunikatsiooniseadmed

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

6. Elektri- ja elektroonilised tööriistad 



PE430.424v02-00 46/56 PR\796736ET.doc

ET

7. Mänguasjad, vaba aja veetmise ja 
spordivahendid

7. Mänguasjad, vaba aja veetmise ja 
spordivahendid

8. Meditsiiniseadmed 8. Meditsiiniseadmed
9. Seire- ja kontrolliseadmed, kaasa 
arvatud tööstuslikud seire- ja 
kontrolliseadmed

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

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

Or. en

Selgitus

On keeruline näha, miks peaksid suuremõõtmelised tööstusseadmed kohaldamisalast välja 
jääma, samas kui seire- ja kontrolliseadmed, sealhulgas tööstuslikud seadmed, on hõlmatud. 
Arvestades elektri- ja elektroonikaseadmete eri kategooriatele kohaldatavate piirangute ja 
vastavate tähtaegade eri ulatust, tuleb säilitada elektri- ja elektroonikaseadmete kategooriate 
loetelu, kuid seda tuleb täiendada kategooriaga, mis hõlmab kõiki elektri- ja 
elektroonikaseadmeid, mis ei ole hõlmatud ühegi kategooriaga praegusest kümnest 
kategooriast. See tagaks avatud kohaldamisala, kaotamata võimalust eristada eri 
kategooriaid.

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisa välja jäetud

Or. en

Selgitus

Ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivi tuleks kohaldada kõikidele elektri- ja 
elektroonikaseadmetele, mitte ainult teatud kategooriatele. II lisa on väga segadust tekitav: 
selles on öeldud, et see on „toodete siduv loetelu”, kuid see loetelu ei ole lõplik, vaid selles on 
nimetatud ainult teatavad näited, nt „kodumasinad, sealhulgas”. See ei lahenda nende 
kategooriate erineva tõlgendamise probleemi. II lisa tuleks välja jätta ja seda peaks 
asendama elektri- ja elektroonikaseadmete üldine määratlus.
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Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 4 lõikes 7 osutatud ained Artiklis 6 a osutatud ained
1. Heksabromotsüklododekaan (HBCDD) 1. Arseeniühendid
2. Bis(2-etüülheksüül)ftalaat (DEHP) 2. Berüllium ja selle ühendid 
3. Butüülbensüülftalaat (BBP) 3. Antimontrioksiid
4. Dibutüülftalaat (DBP) 4. Dinikkeltrioksiid

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

Or. en

Selgitus

Komisjoni teostatud uuring tuvastas mitmed elektri- ja elektroonikaseadmetes kasutatavad 
väga ohtlikud ained, mis võivad olla inimestele ja keskkonnale väga ohtlikud. See hõlmab 
punktides 1 kuni 5 loetletud aineid. Nende puhul soovitas uuring märgistust või "praegu 
vajadus meetmete järele puudub". Broomorgaaniliste ühendite ja kloororgaaniliste ühendite 
puhul soovitas uuring kogu rühma järkjärguliselt kasutuselt kõrvaldada. Järgmine uuring 
peaks hindama eeskätt neid ühendeid, samuti broomorgaanilisi ja kloororgaanilisi ühendeid, 
mida ei ole veel soovitatud IV lisasse kanda.

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu direktiiv
IV lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Plii (0,1 %) Plii (0,1 %)
Elavhõbe (0,1 %) Elavhõbe (0,1 %)
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Kaadmium (0,01%) Kaadmium (0,01%)

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

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

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

B osa

Broomitud leegiaeglustid (0,1%)

Klooritud leegiaeglustid (0,1%)

Polüvinüülkloriid (PVC) (0,1%)

Klooritud pehmendid (0,1%)

Bis(2-etüülheksüül)ftalaat (DEHP) 
(0,1%)
Butüülbensüülftalaat (BBP) (0,1%)

Dibutüülftalaat (DBP) (0,1%)

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – sissejuhatav lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhul kui pole sedastatud teisiti, aeguvad 
käesolevas lisas loetletud kasutusviisid 
[...*]
* sisestada jõustumisest 48 kuud hilisem kuupäev
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Or. en

Selgitus

Artikli 4 lõike 1 kohasest keelust vabastatud kasutusviiside aegumistähtaeg tuleks selgelt 
sätestada, et vältida arusaamatusi seoses täpse aegumistähtajaga.

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – sissejuhatav lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhul kui pole sedastatud teisiti, aeguvad 
käesolevas lisas loetletud kasutusviisid 
neli aastat pärast artikli 4 lõikes 3 
osutatud kuupäevi.

Or. en

Selgitus
Artikli 4 lõike 1 kohasest keelust vabastatud kasutusviiside aegumistähtaeg tuleks selgelt 
sätestada, et vältida arusaamatusi seoses täpse aegumistähtajaga. Kuna kategooriatesse 8 ja 
9 kuuluvate toodete eri alamkategooriad hõlmatakse direktiiviga eri aegadel, tuleks aluseks 
võtta artikli 4 lõikes 3 osutatud kuupäevad.

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en
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Selgitus

Avatud reguleerimisala kehtestamine nõuab eraldiseisvat lisa, et lubada kasutusviise, mille 
puhul on tehtud erand artikli 4 lõikes 1 esitatud keelust selliste elektri- ja 
elektroonikaseadmete puhul, mis ei kuulu praegu direktiivi reguleerimisalasse, sest need ei 
kuulu ühegi kategooria alla esimesest 10 kategooriast. Õhukeste kaadmium telluriidil 
põhinevate fotogalvaaniliste paneelide suhtes tuleks kehtestada erand, kuna alternatiivide 
negatiivne mõju (energiamahukamate ja tehniliselt halvemate alternatiivide kasutamine) 
kaalub üles alternatiivide kasutamisest saadava kasu (kaadmiumi mittekasutamine).

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VII lisa – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Vajaduse korral viited kasutatud 
asjakohastele ühtlustatud standarditele või 
viited spetsifikatsioonidele, millega seoses 
vastavust kinnitatakse:

6. Vajaduse korral viited kasutatud 
asjakohastele ühtlustatud standarditele või 
viited tehnilistele spetsifikatsioonidele, 
millega seoses vastavust kinnitatakse:

Or. en

Selgitus

Vastavusse viimine  tehnilise spetsifikatsiooni määratlusega. 

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VII lisa – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Tegemist on komisjoni ettepanekus esineva vea parandamisega. Ohtlike ainete kasutamise 
piiramise direktiivi puhul teavitatud asutusi ei eksisteeri.
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SELETUSKIRI

"Mõned juhtivad ettevõtted on arendanud protsessi edasi, et kõrvaldada 
järkjärguliselt kasutuselt broomitud ja klooritud orgaanilised ained, kuid see ei 
ole piisav tarneahelas probleemide lahendamiseks. Me usume, et ainult 
õigusaktidega saab kogu tarneahelast järkjärguliselt kõrvaldada ohtlikud ained ja 
toota ohtlike ainete vabasid tooteid. Ettevaatuspõhimõtte järgimiseks ning oma 
ettevõtte vastutuse täitmiseks toetab Acer ennetavalt ohtlike ainete kasutamise 
piiramise direktiivi teist versiooni, et keelustada kõik klooritud ja broomitud 
orgaanilised ained."

Acer'i keskkonna areng – halogeenivabad tooted1

1. Taust

Vastavalt komisjoni teabele müüakse ainuüksi ELis igal aastal umbes 9,3 miljonit tonni 
elektri- ja elektroonikaseadmeid, millest suurima osa moodustavad suured kodumasinad ning 
IT- ja telekommunikatsiooniseadmed. Kuna turg laieneb jätkuvalt ja uuendustsüklid 
muutuvad lühemaks, asendatakse seadmed kiiremini, mistõttu on elektri- ja 
elektroonikaseadmed kõige kiiremini kasvav jäätmevoog. See jäätmevoog suureneb 
hinnangute kohaselt 2020. aastaks 12,3 miljoni tonnini.

Kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmed on keeruline jäätmevoog, mis sisaldab mitmeid 
ohtlikke aineid. Need ained või nende muundumissaadused võivad sattuda keskkonda ja 
kahjustada inimeste tervist, eriti juhul, kui jäätmeid ei käidelda õigesti. Ohud inimeste 
tervisele ja keskkonnale on jätkuvalt suurenenud arengumaades normidele mittevastava 
taaskasutamise tõttu.

Asutamislepingu artikli 174 lõike 2 kohaselt tuleks keskkonnakahjustus heastada eeskätt 
kahjustuse kohas. Jäätmete raamdirektiivis esinev jäätmehierarhia seab esikohale vältimise, 
mis on määratletud muu hulgas kui meetmed kahjulike ainete sisalduse vähendamiseks 
materjalides ja toodetes.

Praegune ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv, mis võeti vastu 2003. aastal ja põhineb 
2000. aastal tehtud ettepanekutel, püüdis kõrvaldada kasutusest elektri- ja 
elektroonikaseadmetes kasutatavate ohtlike ainete esimesed seeriad, täpsemalt teatud 
raskemetallid ja kaks rühma broomitud leegiaeglusteid. Seetõttu vähenes ladustatavate ja 
seega potentsiaalselt keskkonda heidetavate ainete hulk üle 100 000 tonni võrra. 

Ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv on olnud oluline vahend tootjatele mitte ainult 
üleeuroopalise vaid ka ülemaailmse standardi kehtestamisel. See ei ole takistanud uute 
toodete jätkuvat väljatöötamist, vaid vastupidi, tooteid muudeti selliselt, et need vastaksid 
                                               
1 http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability_main04-3.htm
Acer Group omab nelja brändi – Acer, Gateway, Packard Bell ja eMachines. Tegemist on maailmas suuruselt 
kolmanda PC-de ja teise sülearvutite tarnijaga. 2008. aasta tulu oli 16,65 miljardit USD.
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ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivile. Ning paljud ettevõtted on juba läinud sellest 
edasi ning kõrvaldavad järkjärguliselt kasutuselt halogeenitud ühendeid.

2. Olulised küsimused

Uuestisõnastamine on oluline võimalus viia neid edusamme veelgi edasi. Raportöör 
keskendub selgitustele uute kavandatavate piirangute kohta, kuna seda sooviti 4. novembril
2009. aastal toimunud parlamendikomisjoni arutelul. 

Teisi olulisi küsimusi nagu:
- avatud kohaldamisala (artikkel 2),
- ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivi ja REACHi erinevus (põhjendus 8 ja 

artikli 4 lõige 7), 
- erandite tegemise kriteeriumide muutmine (artikli 5 lõige 1),
- kriteeriumid erandi/tähtajapikenduse kestuse kohta otsuse tegemiseks (artikli 5 lõige 

2),
- tulevaste piirangute jaoks kaasotsustusmenetlus komiteemenetluse asemel (artikkel 6)

tuleks piisavalt selgitada vastavate muudatusettepanekute selgitustes. 

Nanomaterjale käsitlevate erisätete kohta tehtud ettepanekud lisatakse 2010. aasta jaanuaris 
pärast olukorra täiendavat hindamist.

2. Uued piirangud

Elektri- ja elektroonikaseadmetes kasutatavate ohtlike ainete probleemi, eri seoses 
jäätmekäitlusega, ei lahendatud ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivi esimese 
versiooniga. See oli kaasõigusloojal selge juba 2003. aastal. Ohtlike ainete kasutamise 
piiramise direktiivi artikkel 6 kohustab selgesõnaliselt komisjoni uurima elektri- ja 
elektroonikaseadmetes kasutatavate muude ohtlike ainete ja materjalide asendamise võimalust 
ning esitama vajadusel ettepanekud artikli 4 kohaldamisala laiendamiseks. 

a) Tõendid halogeenitud leegiaeglustite ja polüvinüülkloriidi (PVC) negatiivse mõju
kohta

Komisjon uuris teisi ohtlikke aineid ja materjale. Komisjon palus Öko-Institut'il uurida aineid, 
mida pole veel ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiviga reguleeritud, et valida välja 
ained, mida võiks lisada ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivi, hinnata võimalikke 
aseaineid ning teha ettepanek iga vastava aine osas poliitiliste valikuvõimaluste kohta1. Öko-
Institut vaatab alates 2005. aastast komisjoni jaoks läbi ohtlike ainete kasutamise piiramise 
direktiivi artikli 4 erandeid – seega võib Öko-Institut'i pidada ohtlike ainete kasutamise 
piiramise direktiivi piiranguid soovitavaks asutuseks.

Halogeenitud leegiaeglustid

Uuringus märgitakse järgmist: 

                                               
1  http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/pdf/hazardous_substances_report.pdf
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"käesolevas uuringus uuriti broomorgaaniliste ja kloororgaaniliste ühendite 
rühma ning autorid soovitavad tõsiselt nende kasutamise elektri- ja 
elektroonikaseadmetes järkjärguliselt lõpetada."

Peamised põhjused on järgmised: 
- võimalus dioksiinide ja furaanide tekkeks kontrollimatul põlemisel (tuleõnnetus) 

ning kaaspõlemisel madalatel temperatuuridel või halvasti toimivates põletites,  
- dioksiinide ja furaanide ning muude ohtlike põlemisproduktide tekkimist saab vältida 

ainult arenenud jäätmekõrvaldustehnoloogiate kasutamisel.

Siiski arenenud tehnoloogiaid ei ole veel isegi kõigis ELi liikmesriikides, veel vähem 
arengumaades. Ja kus nad on olemas, puuduvad tavaliselt nõuded kasutada neid nende 
jäätmevoogude jaoks.

Täiendavaid põhjusi järkjärgulise kasutuselt kõrvaldamise kohta leiab komisjoni 13. juuni 
2000. aasta elektri- ja elektroonikaseadmete romusid ning ohtlike ainete kasutamise piiramise 
direktiivi käsitleva ettepaneku seletuskirjast1: 

Elektri- ja elektroonikaseadmete romudes sisalduvad halogeenitud ained, eriti 
broomitud leegiaeglustid valmistavad muret ka ... plastkomponentide 
taaskasutamisel. Dioksiinide ja furaanide tekkimise riski tõttu keelduvad 
taaskasutuskäitised tavaliselt elektri- ja elektroonikaseadmete romudes esinevate 
leegiaeglustist plastide taaskasutamisest. Kuna leegiaeglusteid sisaldavate 
plastide tähistamine on puudulik ning leegiaeglusteid sisaldavaid plaste on 
keeruline eristada tavalisest plastist, ei käitle enamik taaskasutuskäitisi elektri- ja 
elektroonikaseadmete romudes sisalduvaid plaste. 

Halogeenitud leegiaeglustite kasutamine takistab otseselt elektri- ja 
elektroonikaseadmete romudes sisalduva plasti täielikku ringlussevõttu.

Ülalnimetatud probleeme ei ole lahendatud, sest seni on ainult kaht liiki broomitud 
leegiaeglustite (PBDE ja PBB) kasutamine järk-järgult lõpetatud. 

Polüvinüülkloriid

Komisjoni uuringus on antud järgmised soovitused: 

„PVC kasutamise järkjärguline lõpetamine peaks [---] olema tähtsam kui 
selektiivse riskijuhtimise meetmed, mille abil vähendada PVC, selle lisandite ja 
ohtlike põlemisproduktide heidet”.

Komisjon dokumenteeris PVC jäätmetega seotud probleemid viie uuringu põhjal põhjalikult 
juba 2000. aastal. Järeldustele viidati otseselt 2000. aasta ettepaneku seletuskirjas: 

                                               
1 KOM(2000) 347 lõplik
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"Elektri- ja elektroonikaseadmete romud sisaldavad märkimisväärsetes kogustes 
PVCd1. Olulised tõendid toetavad arvamust, et PVC ei sobi põletamiseks, eelkõige 
põletamise käigus tekkiva suitsugaasi koguse ja ohtlikkuse tõttu2.  Lisaks on 
praeguseks laialdast tunnistamist leidnud tõsiasi, et PVC jäätmete 
ladestuskohtades tekib plastifikaatorite, eriti ftalaatide kadu, mis võib olla 
kahjulik inimeste tervisele ja keskkonnale3. Tuleks ka märkida, et ainult väga 
väike osa PVC jäätmetest ja eriti elektri- ja elektroonikaseadmete romudest 
võetakse praegu ringlusse"4.

Kahjuks saabus PVCd puudutav tõendusmaterjal liiga hilja, et PVC ohtlike ainete kasutamise 
piiramise direktiivi sisse võtta. Kuid probleem on endiselt olemas ja sellele tuleb lahendus 
leida praegu!

b) Tootjate meetmed

Elektroonikatööstus mõistis halogeenitud ainete probleeme täielikult juba 2003. aastal. Suured 
ettevõtted võtsid ise meetmeid üleminekuks väikse halogeenisisaldusega (halogeenitud 
leegiaeglusteid ja PVCd mittesisaldavatele) seadmetele5. Praeguseks on olemas ülemaailmne 
algatus, milles on tehtud ka juba edusamme6. Greenpeace`i andmetel on selliste toodete 
turuosa mobiiltelefonide (Nokia, Sony Ericsson ja Apple) osas juba 50% ning eeldatakse, et 
personaalarvutite (Acer ja HP) osas on see 1−2 aasta pärast üle 40%. Algatus hõlmab ka 
tarneahelat (nt plastkomponentide tootjad), tänu millele on algatusse kaasatud ka teistesse 
kategooriatesse kuuluvate elektri- või elektroonikaseadmete tootjad.

Kui elektroonikatööstus oma väga keeruliste toodetega on võimeline väikse 
halogeenisisaldusega toodetele üle minema paari järgmise aasta jooksul, siis ei tohiks see muu 
hulgas olla probleem ka kiiresti arenevale koduelektroonikasektorile. Näiteks Electrolux 
müüb Rootsis PVC-vabasid külmikuid7. 

Kui vastavaid meetmeid võetakse juba projekteerimisetapis, siis tootjate sõnul sellega 
lisakulusid ei kaasne. Kuid see annab ühiskonnale märkimisväärse säästu tervisekahjustuste ja 
keskkonnakahjude osas. Kuid süsteemi tõeliselt tõhusaks toimimiseks on ettevõtjatel vaja 
kindlust, mille tagab kõige paremini selge õigusraamistik.

c) Tõendid asendusainete kohta

Halogeenitud leegiaeglustid
                                               
1 Vastavalt M. Rohr, Umwelt Wirschaftsforum, Nr 1, 1992, üle 20% elektri- ja elektroonikaseadmetes 

kasutatavast plastist on PVC.
2 PVC keskkonnaaspektid (Kopenhagen, 1996), Taani keskkonnakaitse agentuuri seisukoht Madalmaade 

ja PVC kohta (Haag, 1997), Elamuehituse, ruumiplaneerimise ja keskkonna ministeerium. PVC mõju 
põlemisel tekkiva suitsugaasi koguse ja ohtlikkuse kohta, uuring, DG ENV, Bertin Technologies, 2000.

3 PVC käitumine jäätmete ladestuskohtades, uuring, DG ENV, Argus koostöös Rostocki Ülikooliga, 
1999.

4 Prognoos, uuring, DG XI, PVC jäätmete mehhaaniline ringlussevõtt, jaanuar 2000.
5 http://www.greenpeace.org/international/campaigns/toxics/electronics/how-the-companies-line-up
6 http://thor.inemi.org/webdownload/newsroom/Presentations/NEPCON_China_2009/HFR-

Free_Conversion.pdf
7 http://www.electrolux.se/node38.aspx?productID=18360
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Komisjon väidab, et olemasolevate andmete alusel ei ole võimalik seada halogeenitud 
leegiaeglustitele lisapiiranguid. Samal ajal ütleb komisjon, et „teatud”  teave asendusainete 
kohta on olemas ja et teatavaid ohtusid (näiteks püsivus, bioakumulatsioon või toksilisus 
halogeenivabade leegiaeglustite puhul) on võimalik nende ainete kasutamisel vältida1.

Samasugune vaidlus toimus mitu aastat dekabromodifenüüleetri üle. Pärast ohutumate 
asendusainete kättesaadavuse tähelepanuta jätmist pidi komisjon 2007. aasta uuringus 
möönma, et asendusained on turul olemas ... ja et andmed näitavad, et vähemalt mõnede 
asendusainete negatiivsed mõjud keskkonnale ja inimeste tervisele on minimaalsed.

Dekabromodifenüüleetri puhul on komisjon seisukohal, et "ebakindlus, mis valitseb 
dekabromodifenüüleetri toksilisuse ja teisteks keelatud aineteks lagunemise osas, ning 
asendusainete kättesaadavus turul õigustavad selle aine keelu alla jätmist"2.

On raske mõista, miks peaks sama analüüs oleks ühel juhul keelu aluseks 
(dekabromodifenüüleetri) puhul, kuid teisel juhul mitte (teised halogeenitud leegiaeglustid).

Polüvinüülkloriid
Mõjuhinnangus ei sea komisjon PVC ohutumate asendusainete kättesaadavust kahtluse alla, 
kuid tõstatab siiski kulude küsimuse. Kui PVCga seotud väliskulusid arvesse võtta, oleks selle 
kasutamine liiga kulukas. Tõsiasi, et PVC on odav, et saa olla argumendiks PVC asendamise 
vastu, sest mitmete põhjalikult dokumenteeritud probleemide tagajärjel on selge, et PVC 
jäätmete käitlemine tekitab märkimisväärseid väliskulusid.  

3. Kokkuvõte

Ennetamine on parem kui tagajärgede kõrvaldamine. Parem on tegeleda 
keskkonnaprobleemidega seal, kus need tekivad − nii on sõnastatud aluslepingu prioriteet ja 
seda põhimõtet on rakendatud ka jäätmete raamdirektiivis.

Seetõttu teeb raportöör 
a) ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivi, PVCd ja halogeenitud leegiaeglusteid 
käsitlevate uuringute, 
b) ettevõtjate võetud meetmete ja 
c) asendusaineid puudutava teabe alusel 
ettepaneku lõpetada järk-järgult broomitud leegiaeglustite, klooritud leegiaeglustite ning PVC 
ja selle ohtlike pehmendite kasutamine.

                                               
1 Komisjoni mõjuhinnang, ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivi uuestisõnastamine, 

SEK(2008)2930
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008SC2930:EN:NOT

2 Komisjoni mõjuhinnang, ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivi uuestisõnastamine, 
SEK(2008)2930
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