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(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 elektri- ja 
elektroonikaseadmete romude kohta (uuesti sõnastatud)
(KOM(2008)0810 – C7-0472/2008 – 2008/0241(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2008)0810);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 175 lõiget 1, mille alusel 
komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0472/2008);

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Lissaboni lepingu 
jõustumise mõju käimasolevatele institutsioonidevahelistele otsustamismenetlustele” 
(KOM(2009)0665);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3 ja artikli 192 lõiget 1;

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust;

– võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit ning 
õiguskomisjoni arvamust (A7-0000/2010),

1. võtab vastu allpool esitatud esimese lugemise seisukoha;

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

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 
komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Käesoleva direktiivi reguleerimisala 
peaks hõlmama kõiki tavatarbijatele 
ettenähtud elektri- ja elektroonikaseadmeid 

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

ning erialaseks kasutamiseks ettenähtud 
elektri- ja elektroonikaseadmeid.
Käesolevat direktiivi tuleks kohaldada, 
ilma et see piiraks selliste ühenduse 
ohutus- ja tervishoiunõudeid käsitlevate 
õigusaktide kohaldamist, millega kaitstakse 
kõiki 
elektroonikaromudega kokkupuutujaid, ja 
ühenduse jäätmekäitlust käsitlevate 
eriõigusaktide kohaldamist, eelkõige 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6.
septembri 2006. aasta direktiiv 
2006/66/EÜ, mis käsitleb patareisid ja 
akusid ning patarei- ja akujäätmeid, ning 
tootearendust käsitlevad ühenduse 
õigusaktid, eelkõige Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiv 2005/32/EÜ, mis 
käsitleb raamistiku kehtestamist energiat 
tarbivate toodete ökodisaini nõuete 
sätestamiseks ja millega muudetakse 
nõukogu direktiivi 92/42/EMÜ ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 
96/57/EÜ ja 2000/55/EÜ.
Reguleerimisalast tuleks välja arvata muu 
hulgas suured tööstuspaigaldised, sest 
need on alaliselt paigaldatud ja neid 
käitatakse püsivalt ühes kohas, neid 
monteerivad kokku ja lahti spetsialistid 
ning seetõttu on tegemist reguleeritud 
jäätmevooga. Lisaks tuleks välja arvata 
fotogalvaanilised moodulid, mida samuti 
paigaldavad ja eemaldavad spetsialistid 
ning mis aitavad oluliselt saavutada 
taastuvenergeetika eesmärke ja seeläbi 
vähendada CO2. Peale selle on 
päikeseenergeetika tööstus sõlminud 
vabatahtliku keskkonnakokkulepe 
eesmärgiga võtta ringlusse 85 % 
fotogalvaanilistest moodulitest. Komisjon 
peaks kontrollima, kas see kokkulepe 
annab soovitud tulemusi, ning vajaduse 
korral ja aruande põhjal lisama 
fotogalvaanilised moodulid direktiivi 
reguleerimisalasse.

Or. de
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Selgitus

Nii paigaldiste kui ka fotogalvaaniliste moodulite puhul on tegemist reguleeritud 
jäätmevoogudega, mille puhul ei ole ohtu, et need kõrvaldatakse sortimata ja töötlemata.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Seadmete ebaseadusliku veoga saab võidelda ainult liikmesriikide (kellel on selles valdkonnas 
ainupädevus) tõhusa kontrolli abil.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Kodumajapidamiste elektri- ja 
elektroonikaseadmete kasutajatel peaks 
olema võimalus 
elektroonikaromusid vähemalt tasuta 
tagastada. Tootjad peaksid rahastama
vähemalt elektroonikaromude kogumist, 
töötlemist, taaskasutamist ja kõrvaldamist.
Liikmesriigid peaksid julgustama tootjaid 
võtma endale vastutuse 
elektroonikaromude kogumise eest, 
eelkõige rahastama elektroonikaromude 
kogumist kogu jäätmete olelustsükli 
ulatuses, sealhulgas kodumajapidamiste 
elektroonikaromud, selleks et vältida 
lahuskogutud elektroonikaromude 
nõuetevastast töötlemist ja ebaseaduslikku 
eksporti ning luua võrdsed võimalused,
ühtlustades tootjapoolset rahastamist 
kogu ELis, et kõnealuste jäätmete 
kogumise kulud kanduksid 
maksumaksjatelt üle elektri- ja 
elektroonikaseadmete tarbijatele ja et viia 
rahastamine kooskõlla saastaja maksab 
põhimõttega. Tootja vastutuse põhimõtte 
parimaks kasutamiseks peaks iga tootja 
rahastama oma toodetest pärinevate 
jäätmete käitlust. Tootja peaks saama 
valida, kas ta täidab selle kohustuse 
individuaalselt või ühineb kollektiivse 
süsteemiga. Iga tootja peaks toote 
turuleviimisel esitama finantstagatise, et 
vältida peremeheta toodetest pärinevate 
elektroonikaromude käitluskulude 

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

elektroonikaromude käitluskulude 
langemist ühiskonnale või ülejäänud 
tootjatele. Kohustus rahastada vanade 
jäätmete käitlust tuleks jaotada kõikide 
olemasolevate tootjate vahel kollektiivsete 
rahastamissüsteemide abil, milles kõik 
kulude tekkimise ajal turul olevad tootjad 
osalevad proportsionaalselt.
Kollektiivsetest rahastamissüsteemidest ei 
tohi kitsal alal tegutsevaid tootjaid, 
väiketootjaid, importijaid ega uusi tulijaid 
välja jätta.

Or. de

Selgitus

Elektroonikaromude kogumine peab ka edaspidi toimuma olemasoleva ja läbiproovitud 
infrastruktuuri kaudu. Rahastamine koduuksest alates ei mõjuta seadmete kujundust ega muid 
keskkonnaeeliseid ning koormuse jaotuse muutmine ei taga kõrgemat kogumismäära.
Tähelepanuta ei tohi jätta ka tarbija kohustust osaleda romude nõuetekohases kõrvaldamises.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Tootjatel peaks olema lubatud 
ostjatele uute toodete ostmise ajal 
vabatahtlikult näidata kulusid, mis on 
seotud elektroonikaromude kogumise, 
töötlemise ja keskkonnaohutu 
kõrvaldamisega. See on kooskõlas 
komisjoni teatisega säästva tarbimise ja 
tootmise ning säästva tööstuspoliitika 
tegevuskava kohta, eelkõige seoses 
arukama tarbimise ja keskkonnasäästlike 
riigihangetega.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Kogumisel ja töötlemisel tekkivad kulud tuleb lisada toote hinnale, et luua stiimul nende 
kulude vähendamiseks. Kindlasummalised kulud ei kajasta tegelikke kulusid kasutusaja lõpus 
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ega toote mõju keskkonnale. Tarbija ei saa teavet ringlussevõetavuse ja tegelike 
töötlemiskulude kohta.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 a) Selleks et kõrvaldada olemasolevad 
siseturu toimimise takistused, tuleks 
vähendada halduskoormust, ühtlustades 
registreerimise ja aruandluse ning 
vältides üksikutes liikmesriikides 
mitmekordse registreerimise eest 
mitmekordseid tasusid. Eelkõige ei tuleks 
elektri- ja elektroonikaseadmete turule 
laskmise tingimuseks seada nõuet, et 
tootjal peab igas liikmesriigis olema 
juriidiline asukoht; kohaliku seadusjärgse 
esindaja määramisest peaks piisama. 

Or. de

Selgitus
Kehtiva elektroonikaromude direktiiviga saadud kogemused on näidanud, et 27 liikmesriigis 
kehtivad erinevad registreerimis- ja aruandlusnõuded on toonud kaasa palju bürokraatiat 
ning ootamatuid kulusid. Mõju hindamise põhjal on välditavad bürokraatiakulud 66 miljonit 
eurot aastas. Sellepärast tuleb edendada registreerimise ja aruandluse ühtlustamist ning 
riikide registrite koostalitlusvõimet, et siseturg saaks korralikult toimida.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse
kõikide elektri- ja elektroonikaseadmete 
suhtes.
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Or. de

Selgitus

Ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivil ja elektroonikaromude direktiivil on erinev 
regulatiivne eesmärk ning seetõttu tuleks nende reguleerimisalad üksteisest eraldada.
Niinimetatud avatud reguleerimisala toob kaasa suurema õiguskindluse, mis on direktiivi 
läbivaatamise peamine eesmärk, kuna põhimõtteliselt hõlmatakse kõik elektri- ja 
elektroonikaseadmed. Kategooriatel põhinev kohustuslik tootenimekiri tuleks pidevalt läbi 
vaadata, et võtta arvesse elektri- ja elektroonikaturul toimuvat tehnika arengut.

Muudatusettepanek 7

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) Suured tööstuspaigaldised.

Or. de

Selgitus

Direktiivi peamine eesmärk on tagada elektroonikaromude nõuetekohane kogumine ja 
kõrvaldamine. Suuri tööstuspaigaldisi monteerivad kokku ja lahti spetsialistid. Tegemist on 
reguleeritud jäätmevooga.

Muudatusettepanek 8

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e b) Fotogalvaanilised moodulid.

Or. de

Selgitus

Eesmärk on kasutusaja lõppu jõudnud toodete keskkonnaohutu töötlemine ja ringlussevõtt, 
mis tagatakse seeläbi, et fotogalvaanilisi mooduleid monteerivad kokku ja lahti spetsialistid.
Tegemist on reguleeritud jäätmevooga. Lisaks valmistab suur osa fotogalvaaniliste toodete 
tootjaid ette tagasivõtmist ja ringlussevõttu käsitlevat vabatahtlikku keskkonnakokkulepet, 
millele kavatsetakse alla kirjutada 2010. aasta kevadel ja mida komisjon peaks seejärel 
tunnustama (KOM(2002)0412). Fotogalvaanilised moodulid aitavad oluliselt saavutada 
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taastuvenergeetika eesmärke ja seeläbi vähendada CO2.

Muudatusettepanek 9

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt 31. detsembril 2014 esitab 
komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande, milles uuritakse 
direktiivi reguleerimisala, eriti küsimust, 
kas reguleerimisalasse tuleks lisada 
fotogalvaanilised moodulid. Komisjon 
esitab vajaduse korral kõnealuse aruande 
põhjal ettepaneku.

Or. de

Selgitus

Kuna direktiivi laiendatakse kõikidele elektri- ja elektroonikaseadmetele, tuleb 
reguleerimisala läbi vaadata. Lisaks tuleb kontrollida, kas fotogalvaaniliste moodulite 
tootjate vabatahtlik keskkonnakokkulepe, mille eesmärk on võtta 85 % fotogalvaanilistest 
moodulitest ringlusse, ka tegelikult toimib.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud



PR\807375ET.doc 13/38 PE430.635v03-00

ET

kodumajapidamistele või ettevõtetele 
müüdud seadmete osakaalu.

Or. de

Selgitus

Tootjatel ei ole võimalik ette teada, kas kahese kasutusega (tavatarbijatele või erialaseks 
kasutamiseks mõeldud) seade jõuab tavatarbija kätte või ettevõttesse. Kodumajapidamistest 
romude kogumine on enamasti kulukam. On oht, et need seadmed deklareeritakse muu kui 
kodumajapidamises kasutatava seadmena ja seetõttu on ohus kodumajapidamisseadmete 
romude rahastamine. Sellel põhjusel peaks reguleerimine ja määratlemine toimuma 
direktiivis (vt artikli 3 punkti l).

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Kuna põhimõtteliselt kuuluvad kõik elektri- ja elektroonikaseadmed direktiivi 
reguleerimisalasse, ei ole viide direktiivi 20xx/xx/EÜ (ohtlike ainete kasutamise piiramise 
direktiiv) I lisale enam vajalik.



PE430.635v03-00 14/38 PR\807375ET.doc

ET

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt l

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(l) „kodumajapidamiste 
elektroonikaromud” –
kodumajapidamistest pärinevad 
elektroonikaromud ning kaubandusest, 
tööstusest, asutustest jm pärinevad 
elektroonikaromud, mis oma laadi ja 
koguse tõttu sarnanevad 
kodumajapidamiste elektroonikaromudega, 
ning elektroonikaromud, mida saavad 
kasutada elektri- ja 
elektroonikaseadmetena nii 
kodumajapidamised kui ka muud 
kasutajad;

Or. de

Selgitus

Tootjatel ei ole võimalik ette teada, kas kahese kasutusega (tavatarbijatele või erialaseks 
kasutamiseks mõeldud) seade jõuab tavatarbija kätte või ettevõttesse. Kodumajapidamistest 
romude kogumine on enamasti kulukam. On oht, et need seadmed deklareeritakse muu kui 
kodumajapidamises kasutatava seadmena ja seetõttu on ohus kodumajapidamisseadmete 
romude rahastamine.

Muudatusettepanek 13

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. de



PR\807375ET.doc 15/38 PE430.635v03-00

ET

Selgitus

Määratlus on vajalik, sest sellised paigaldised arvatakse reguleerimisalast välja. Määratlus 
on kooskõlas paigaldise määratlusega direktiivis 2004/108/EÜ. Suuri tööstuspaigaldisi 
monteerivad kokku ja lahti spetsialistid. Tegemist on reguleeritud jäätmevooga.

Muudatusettepanek 14

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

s b) „fotogalvaanilised moodulid” –
moodulid, mis on ette nähtud 
kasutamiseks süsteemis, mis on 
kavandatud, monteeritud ja paigaldatud 
eelnevalt kindlaks määratud asukohas 
alaliseks kasutamiseks ja voolu tootmiseks 
avalikul, ärilisel ja eraotstarbel.

Or. de

Selgitus

Fotogalvaanilised moodulid, mille paigaldavad statsionaarselt ja alaliselt ning mille ka 
eemaldavad spetsialistid, kujutavad endast reguleeritud jäätmevoogu. Tagasivõtmist ja 
ringlussevõttu käsitlev vabatahtlik keskkonnakokkulepe, mille osalised on suur osa tootjaid, 
peaks tagama keskkonnaohutu töötlemise. Fotogalvaanilised moodulid aitavad oluliselt 
saavutada taastuvenergeetika eesmärke ja seeläbi vähendada CO2. Määratlus on vajalik, sest 
sellised paigaldised arvatakse reguleerimisalast välja.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Elavhõbedat sisaldavad lambid, mida uute säästulampide tõttu üha rohkem turule tuuakse, 
kätkevad suurt keskkonna- ja terviseohtu ning seepärast tuleks neid suurel määral lahus 
koguda.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Ilma et see piiraks artikli 5 lõike 1 
kohaldamist, tagavad liikmesriigid, et
saavutatakse minimaalne kogumismäär
65 %. Kogumismäär arvutatakse 
asjaomasel aastal asjaomases liikmesriigis 
artiklite 5 ja 6 kohaselt kogutud 
elektroonikaromude kogumassi alusel, 
väljendatuna protsendimäärana asjaomases 
liikmesriigis kolmel eelneval aastal 
turuleviidud elektri- ja 
elektroonikaseadmete keskmisest massist.
Kõnealune kogumismäär saavutatakse igal 
aastal ja alates 2016. aastast. Alates 2013. 
aastast kuni 2015. aasta lõpuni 
hoolitsevad liikmesriigid selle eest, et 
ühtemoodi arvutatud minimaalne 
kogumismäär 45 % saavutatakse igal 
aastal.

Or. de

Selgitus

Liikmesriik vastutab kogumise sihtarvu saavutamise eest. Tootjad ei saa kontrollida teiste 
osaliste läbiviidud kogumist, samuti ei ole võimalik sundida kollektiivset riiklikku eesmärki 
peale üksikutele tootjatele. Vastutuse muutmine ei aita saavutada paremat kogumismäära.
Pikem võrdlusaeg tasakaalustab paremini aastate lõikes kõikumisi ja toodete erinevat 
kasutusaega. Vaja on vahe-eesmärki, sest 4 kg eesmärk ei ole juba praegu enam piisav.
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Muudatusettepanek 17

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Selleks et tõendada minimaalse 
kogumismäära saavutamist, tagavad 
liikmesriigid, et neile edastatakse tasuta 
teave selliste elektroonikaromude kohta,

– mis tuuakse artikli 5 lõike 2 punkti a 
kohastesse kogumispunktidesse;
– mis tuuakse artikli 5 lõike 2 punkti b 
kohastele turustajatele;
– mille on lahus kogunud tootjad või 
nende nimel tegutsevad kolmandad isikud 
või
– mis on lahus kogutud muul viisil,

Or. de

Selgitus

Liikmesriigid vastutavad kogumise sihtarvu saavutamise eest ning nad peavad kogutud 
elektroonikaromude kogusest artikli 16 lõike 5 kohaselt teada andma. Sellepärast on tähtis, et 
neile teatataks kõikidest lahus kogutud kogustest. Nii saab jäätmevooge ka paremini jälgida.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Elavhõbedat sisaldavad lambid, eriti säästulambid, kätkevad suurt keskkonna- ja terviseohtu.
Praegu ei saavutata kõikides riikides lampide puhul kõrget kogumismäära, eriti nende 
väikese kaalu tõttu. Sellest lähtudes ja keskkonnanõudeid arvestades tuleks kaaluda sellistele 
lampidele eraldi kogumise sihtarvu kehtestamist.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kõik 
lahuskogutud elektroonikaromud 
töödeldakse.

(1) Liikmesriigid tagavad, et kõik 
lahuskogutud elektroonikaromud 
töödeldakse. Komisjon edendab 
elektroonikaromude kogumise, töötlemise 
ja ringlussevõtu ühtlustatud normide 
väljatöötamist, eriti Euroopa 
Standardikomiteele vastava ülesande 
andmise teel.

Or. de

Selgitus

Ringlussevõtunorme ei ole seni ikka veel välja töötatud. Ringlussevõtus ja seeläbi ka 
ressursside kasutamise tõhususes on suuri kvaliteedierinevusi. Lisaks põhjustavad erinevad 
normid moonutatud konkurentsitingimusi ja seetõttu tuleb luua ühtsed raamtingimused.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Elektroonikaromud, mis on eksporditud 
ühendusest määruse (EÜ) nr 1013/2006
(jäätmesaadetiste kohta) ja komisjoni 29.
novembri 2007. aasta määruse (EÜ) nr 
1418/2007 (milles käsitletakse teatavate 

2. Elektroonikaromud, mis on eksporditud 
ühendusest määruse (EÜ) nr 1013/2006
(jäätmesaadetiste kohta) ja komisjoni 29.
novembri 2007. aasta määruse (EÜ) nr 
1418/2007 (milles käsitletakse teatavate 



PR\807375ET.doc 19/38 PE430.635v03-00

ET

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse
(EÜ) nr 1013/2006 III ja IIIA lisas 
loetletud jäätmete väljavedu 
taaskasutamise eesmärgil teatavatesse 
riikidesse, mille suhtes ei kohaldata OECD 
otsust jäätmete riikidevahelise veo 
kontrolli kohta) kohaselt, võetakse 
käesoleva direktiivi artiklis 11 nimetatud 
kohustuste ja sihtarvude täitmise puhul 
arvesse ainult siis, kui eksportija tõendab, 
et töötlemine toimus käesoleva direktiivi 
nõuetega samaväärsetel tingimustel.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse
(EÜ) nr 1013/2006 III ja IIIA lisas 
loetletud jäätmete väljavedu 
taaskasutamise eesmärgil teatavatesse 
riikidesse, mille suhtes ei kohaldata OECD 
otsust jäätmete riikidevahelise veo 
kontrolli kohta) kohaselt, võetakse 
käesoleva direktiivi artiklis 11 nimetatud 
kohustuste ja sihtarvude täitmise puhul 
arvesse ainult siis, kui eksportija tõendab
enne eksportimist veenvate tõendite abil, 
et ettevalmistus korduskasutamiseks, 
ringlussevõtt ja taaskasutamine
toimus käesoleva direktiivi nõuetega 
samaväärsetel tingimustel. Pärast 
ettevalmistust korduskasutamiseks, 
ringlussevõttu või taaskasutamist tuleb 
samaväärsete tingimuste järgimist 
kinnitada.

Or. de

Selgitus
Tõendamiskohustus peab hõlmama ettevalmistust korduskasutamiseks, ringlussevõttu ja 
taaskasutamist, et vältida seda, et väljaspool ELi toimub töötlemine madalate 
keskkonnanormide alusel, ning et luua võrdsed rahvusvahelised konkurentsitingimused.
Eksportijad peavad enne ja pärast eksportimist esitama tõendid selle kohta, et vastuvõtjariigi 
töötlemis- ja taaskasutusnormid on samaväärsed. Järelkontrollist ei piisa, sest töötlemine võis 
juba toimuda tingimustel, mis ei vasta ELi normile.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 10 – lõige 3 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rakenduseeskirjad võetakse vastu 
hiljemalt [18 kuud pärast käesoleva 
direktiivi avaldamist Euroopa Liidu 
Teatajas].

Or. de

Selgitus

Rakenduseeskirjade vastuvõtmiseks on vaja kohustuslikke tähtaegu, et luua ametiasutustele ja 
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ettevõtjatele vajalik õigus- ja täitekindlus.

Muudatusettepanek 22

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) -IA lisa kategooriatesse 1 ja 4
kuuluvatest elektroonikaromudest:

– 85 % taaskasutatakse ja – 85 % taaskasutatakse ja

– 80 % valmistatakse ette 
korduskasutamiseks ja võetakse ringlusse;

– 80 % valmistatakse ette 
korduskasutamiseks ja võetakse ringlusse;

Or. de

Selgitus
Kategooriate arvu vähendamine kümnelt viiele vastab praegusele levinud tavale ja väldib 
tarbetut bürokraatiat. Selline liigendus on mõttekas ka keskkonna seisukohast, kuna 
rühmitamisel arvestatakse seadmete sarnaseid tunnuseid ja keskkonnamõju. Lampe ja 
gaaslahenduslampe ei saa korduskasutada, seetõttu ei saa määrata eesmärki 
korduskasutamise ettevalmistamiseks.

Muudatusettepanek 23

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

b) -IA lisa kategooriasse 2 kuuluvatest 
elektroonikaromudest:

– 80 % taaskasutatakse ja – 80 % taaskasutatakse ja

– 70 % valmistatakse ette 
korduskasutamiseks ja võetakse ringlusse;

– 70 % valmistatakse ette 
korduskasutamiseks ja võetakse ringlusse;

Or. de
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Selgitus
Kategooriate arvu vähendamine kümnelt viiele vastab praegusele levinud tavale ja väldib 
tarbetut bürokraatiat. Selline liigendus on mõttekas ka keskkonna seisukohast, kuna 
rühmitamisel arvestatakse sarnaseid tunnuseid ja keskkonnamõju. Lampe ja 
gaaslahenduslampe ei saa korduskasutada, seetõttu ei saa määrata eesmärki 
korduskasutamise ettevalmistamiseks.

Muudatusettepanek 24

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

c) -IA lisa kategooriasse 5 kuuluvatest 
elektroonikaromudest:

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

– 55 % valmistatakse ette 
korduskasutamiseks ja võetakse ringlusse;

Or. de

Selgitus

Kategooriate arvu vähendamine kümnelt viiele vastab praegusele levinud tavale ja väldib 
tarbetut bürokraatiat. Selline liigendus on mõttekas ka keskkonna seisukohast, kuna 
rühmitamisel arvestatakse sarnaseid tunnuseid ja keskkonnamõju. Lampe ja 
gaaslahenduslampe ei saa korduskasutada, seetõttu ei saa määrata eesmärki 
korduskasutamise ettevalmistamiseks.

Muudatusettepanek 25

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) -IA lisa kategooriasse 3 kuuluvatest 
elektroonikaromudest:
– 75 % taaskasutatakse ja
– 50 % võetakse ringlusse.



PE430.635v03-00 22/38 PR\807375ET.doc

ET

Or. de

Selgitus

Kategooriate arvu vähendamine kümnelt viiele vastab praegusele levinud tavale ja väldib 
tarbetut bürokraatiat. Selline liigendus on mõttekas ka keskkonna seisukohast, kuna 
rühmitamisel arvestatakse sarnaseid tunnuseid ja keskkonnamõju. Lampe ja 
gaaslahenduslampe ei saa korduskasutada, seetõttu ei saa määrata eesmärki 
korduskasutamise ettevalmistamiseks.

Muudatusettepanek 26

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

d) gaaslahenduslampidest 80 % võetakse 
ringlusse.

Or. de

Selgitus

Kategooriate arvu vähendamine kümnelt viiele vastab praegusele levinud tavale ja väldib 
tarbetut bürokraatiat. Selline liigendus on mõttekas ka keskkonna seisukohast, kuna 
rühmitamisel arvestatakse sarnaseid tunnuseid ja keskkonnamõju. Lampe ja 
gaaslahenduslampe ei saa korduskasutada, seetõttu ei saa määrata eesmärki 
korduskasutamise ettevalmistamiseks.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus
Elektroonikaromude kogumine peab ka edaspidi toimuma olemasoleva ja läbiproovitud 
infrastruktuuri, näiteks haldusüksuste kaudu. Rahastamine koduuksest alates ei mõjuta 
seadmete kujundust ega muid keskkonnaeeliseid ning koormuse jaotuse muutmine ei taga 
kõrgemat kogumismäära. Ka tarbija vastutab romude nõuetekohase kõrvaldamise eest.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Kogumisel ja töötlemisel tekkivad kulud tuleb lisada toote hinnale, et luua stiimul nende 
kulude vähendamiseks. Kindlasummalised kulud ei kajasta tegelikke kulusid kasutusaja lõpus 
ega toote mõju keskkonnale. Tarbija ei saa teavet ringlussevõetavuse ja tegelike 
töötlemiskulude kohta.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 16 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Teabe vahetamine peaks olema võimalik elektrooniliste vahendite abil, et vähendada 
bürokraatiat ja ettevõtete kulusid.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 16 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Registrid võimaldavad vahetada kõnealust 
teavet, sealhulgas teavet elektri- ja 
elektroonikaseadmete koguste kohta, mis 
on liikmesriigis turule viidud, ja samuti
teavet, mille abil on võimalik teha toodete 
või elektroonikaromude ühendusesisese 
veoga seotud rahaülekandeid.

Or. de

Selgitus

Ei ole vaja luua uusi finantssüsteeme, vaid ainult vahetada teavet rahaliste vahendite kohta.
Registrid ei pea ise tasusid koguma ja seejärel raha ühest liikmesriigist teise kandma, vaid 
olema koostalitlusvõimelised teabe vahetamise seisukohalt.

Muudatusettepanek 31

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga liikmesriik tagab, et tootja, kes 
turustab liikmesriigi turul elektri- ja 
elektroonikaseadmeid, kuid ei ela alaliselt 
selle territooriumil, võib määrata selles 
liikmesriigis alaliselt elava kohaliku 
seadusjärgse esindaja, kes vastutab 
liikmesriigi käesoleva direktiivi kohaste 
kohustuste täitmise eest. 

Or. de
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Selgitus
Nõue, et tootjal peab olema registrijärgne asukoht liikmesriigis, kus ta tahab elektri- või 
elektroonikaseadmeid turule viia, takistab siseturgu ja koormab eriti VKEsid. Direktiivi 
täitmiseks liikmesriigis piisab, kui on olemas kohalik esindaja, kes võtab enda kanda
direktiivist tulenevad kohustused.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Kehtestatakse registri ja aruandluse 
vorm ning aruandluse sagedus. Registri ja 
aruandluse vorm hõlmab vähemalt 
järgmist teavet:

– liikmesriigis turule viidavate elektri- ja 
elektroonikaseadmete kogus;
– seadmete liik;
– kaubamärk;
– kategooria;
– vajaduse korral garantii.
Kõnealused meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi 
sätteid, täiendades seda, võetakse vastu 
vastavalt artikli 18 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Or. de

Selgitus

Turule viidud koguseid puudutava teabe ühtlustamine lihtsustab tootjate jaoks registreerimist 
ja võimaldab andmeid liikmesriikide vahel võrrelda. Kategooria ja seadme liigi nimetamine 
on vajalik artikli 11 kohase taaskasutamise eesmärgi jaoks ja mõnes liikmesriigis garantii 
jaoks. Teave kaubamärgi kohta on oluline, et vältida süsteemi ärakasutamist. Ühtlustamine 
parandab siseturu toimimist.
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Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 20 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Sellised kontrollid hõlmavad vähemalt
turule viidud elektri- ja 
elektroonikaseadmete teatatud koguseid, 
et kontrollida artikli 12 kohase 
finantstagatise suurust,
elektroonikaromude eksporti väljapoole 
ühendust kooskõlas jäätmesaadetiste 
määrusega ja käitlusettevõtete toiminguid 
kooskõlas direktiiviga 2008/xx/EÜ
(jäätmete kohta) ja käesoleva direktiivi II 
lisaga.

Or. de

Selgitus

Seni jäävad tootjate esitatud kogused sageli rangelt kontrollimata, kuid kogused mõjutavad 
rahastamist ja tagatisi.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid teostavad 
elektroonikaromude veo üle järelevalvet I 
lisas sätestatud minimaalsete 
järelevalvenõuete kohaselt.

(2) Liikmesriigid tagavad, et kasutatud 
elektri- ja elektroonikaseadmeid, mille 
puhul kahtlustatakse, et tegemist on 
elektroonikaromudega, veetakse I lisas 
sätestatud miinimumnõuete kohaselt, 
ning teostavad veo üle asjakohaselt 
järelevalvet.

Or. de

Selgitus

Järelevalve peaks keskenduma eelkõige seadmetele, mis on ekslikult deklareeritud kasutatud 
seadmeteks, aga tegelikult on tegemist romudega, mida ei tohi vedada või tohib vedada ainult 
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eritingimustel.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
-IA lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-IA lisa
Seadmete kategooriad artikli 11 alusel

1. Jahutusseadmed ja radiaatorid
2. Ekraanid ja kuvarid
3. Lambid
4. Suured seadmed, välja arvatud 
jahutusseadmed ja radiaatorid, ekraanid 
ja kuvarid ning lambid
Suured seadmed on kõik seadmed, mida ei 
saa põhimõtteliselt teise kohta viia või mis 
on põhimõtteliselt ette nähtud 
kasutuskohta jäämiseks kogu 
kasutusajaks.
5. Väikesed seadmed, välja arvatud 
jahutusseadmed ja radiaatorid, ekraanid 
ja kuvarid ning lambid
Väikesed seadmed on kõik seadmed, mida 
saab põhimõtteliselt teise kohta viia ja mis 
ei ole põhimõtteliselt ette nähtud alaliselt 
kasutuskohta jäämiseks.

Or. de

Selgitus

Viis kategooriat vastavad juba liikmesriikide praegusele kogumistavale ja kategooriate arvu 
vähendamisega kahaneb ka bürokraatia. Rühmitamisel võetakse arvesse keskkonnaaspekte.
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Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
-IB lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-IB LISA
-IA lisa (uus) kategooriatesse kuuluvate 
seadmete näidete mitteammendav loetelu

1. Jahutusseadmed ja radiaatorid

– külmikud

– sügavkülmikud

– külmade toodete väljastamise/müümise 
automaadid

– kliimaseadmed

– õli sisaldavad radiaatorid ja muud 
soojusvahetusseadmed, mis sisaldavad 
muid soojuse ülekandmise vahendeid kui 
vesi (nt soojuspumbad ja 
kuivendusseadmed)
2. Ekraanid ja kuvarid

– ekraanid
– televiisorid
– digitaalsed pildiraamid

– kuvarid

– suuremad sülearvutid
– väiksemad sülearvutid
3. Lambid

– sirged luminofoorlambid
– kompaktluminofoorlambid
– suure valgustugevusega 
lahenduslambid, sh 
kõrgrõhunaatriumlambid ja 
metallhaliidlambid
– madalrõhunaatriumlambid

– LED-lambid
4. Suured seadmed



PR\807375ET.doc 29/38 PE430.635v03-00

ET

– suured seadmed toidu valmistamiseks ja 
muuks toiduainete töötlemiseks 
(keeduplaadid, ahjud, pliidid, 
mikrolaineahjud, statsionaarsed 
kohvimasinad)

– köögikubud

– suured puhastusseadmed (nt 
pesumasinad, pesukuivatid, 
nõudepesumasinad)

– suured kütteseadmed (nt suured 
soojapuhurid, elektrikaminad, marmor- ja 
looduskivi küttesüsteemid, ujula 
kütteseadmed ning muud suured seadmed 
tubade, voodite ja istmete soojendamiseks)

– suured kehahooldusseadmed (nt 
solaariumid, saunad, massaažitoolid)

– suured infotehnoloogia- ja 
telekommunikatsiooniseadmed (nt 
suurarvutid, serverid, statsionaarsed 
võrguseadmed, printerid, koopiamasinad, 
münditelefonid)

– suured vaba aja veetmise ja 
spordivahendid (nt elektriliste või 
elektrooniliste komponentidega 
spordivahendid, müntidega 
mänguautomaadid)
– suured valgustid ja muud seadmed 
valguse levitamiseks või suunamiseks
– suured tööstuslikud elektrilised ja 
elektroonilised tööriistad ning masinad
– suured seadmed voolu tootmiseks või 
ülekandmiseks (nt generaatorid, 
transformaatorid, katkematud toiteallikad 
(UPS), inverterid)

– suured meditsiiniseadmed

– suured seire- ja valveseadmed
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– suured mõõteseadmed (nt kaalud, 
statsionaarsed masinad)
– suured toodete müümise/väljastamise ja 
lihtsate teenuste osutamise automaadid 
(kaubaautomaadid, sularaha automaadid, 
taaraautomaadid, fotoautomaadid)
5. Väikesed seadmed

– väikesed seadmed toidu valmistamiseks 
ja muuks toiduainete töötlemiseks (nt 
röstrid, keeduplaadid, noad, 
keeduspiraalid, lõikurid)
– väikesed puhastusseadmed (nt 
tolmuimejad, triikrauad jne)
– ventilaatorid, õhuvärskendajad
– väikesed kütteseadmed (nt 
soojendustekid)
– kellad, käekellad ja muud seadmed aja 
mõõtmiseks
– väikesed kehahooldusseadmed (nt 
habemeajamisaparaadid, hambaharjad, 
föönid, massaažiaparaadid)
– väikesed infotehnoloogia- ja 
telekommunikatsiooniseadmed (nt 
personaalarvutid, printerid, taskuarvutid, 
telefonid, mobiiltelefonid, marsruuterid, 
raadiojaamad, beebifonid, 
videoprojektorid)
– kaamerad
– meelelahutuselektroonika seadmed (nt 
raadiod, helivõimendid, autoraadiod, 
DVD-mängijad)
– muusikariistad ja -varustus (nt 
võimendid, lõppvõimendid, 
miksimispuldid, mikrofonid)
– väikesed valgustid ja muud seadmed 
valguse levitamiseks või suunamiseks
– mänguasjad (nt mudelrongid, 
mudellennukid jne)
– väikesed spordivahendid (nt arvutid
jalgrattasõidu, sukeldumise, jooksmise, 
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sõudmise jm tegevuse jaoks)
– väikesed vaba aja veetmise seadmed (nt 
videomängud, kalastus- ja golfivarustus 
jne)
– elektri- ja elektroonilised tööriistad, 
kaasa arvatud aiatööriistad (nt puurid, 
saed, pumbad, muruniidukid)
– väikesed seadmed voolu tootmiseks ja 
ülekandmiseks (nt generaatorid, 
akulaadijad, katkematud toiteallikad 
(UPS), vooluallikad)
– väikesed meditsiiniseadmed, kaasa 
arvatud veterinaarseadmed
– väikesed seire- ja valveseadmed (nt 
suitsuandurid, kütteregulaatorid, 
termostaadid, liikumisandurid, 
jälgimisseadmed ja -tooted, 
kaugjuhtimisseadmed)
– väikesed mõõteseadmed (nt kaalud, 
näidikuseadmed, kaugusmõõtjad, 
termomeetrid)
– väikesed toodete müümise/väljastamise 
automaadid

Or. de

Selgitus

Mitteammendav näidiste loetelu peaks lihtsustama rühmitamist -IA lisa viide kategooriasse ja 
parandama süsteemi mõistetavust. Nii on lihtsam direktiivi ühtlaselt üle võtta.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Minimaalsed järelevalvenõuded 
elektroonikaromude veo puhul

Miinimumnõuded selliste kasutatud 
elektri- ja elektroonikaseadmete veo 
puhul, mille puhul kahtlustatakse, et 
tegemist on elektroonikaromudega
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Or. de

Selgitus

I lisa teema on kasutatud seadmeid vedavatele valdajatele kehtivad miinimumnõuded ja 
dokumenteerimiskohustused. See peaks kajastuma pealkirjas. Tegemist on täpsustusega.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 1 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alapunkte a ja b ei kohaldata, kui 
kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmed 
saadetakse rikkis toodete liitsaadetisena 
garantii alusel tootjale tagasi eesmärgiga 
neid korduskasutada.

Or. de

Selgitus

Jäätmehierarhia kohaselt tuleb toetada seadmete korduskasutamist. Sellepärast tuleb lubada 
saata kahjustatud seadmeid garantii alusel parandusse. Korrast ära seadmete vedamise 
tingimused peavad olema ranged, vältimaks seda, et tekib võimalus vedada romusid 
parandusse saatmise ettekäändel.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 2 – 2. etapp – alapunkt b – esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– eseme nimi (seadme nimi vastavalt II 
lisale ja kategooria vastavalt direktiivi 
20/xx/EÜ -IA lisale);

Or. de

Selgitus

Tegemist on tehnilise muudatusega, mis on tingitud artiklis 2 sätestatud direktiivi avatud 
reguleerimisalast, seetõttu on viide ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivile liigne.
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Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 3 – sissejuhatus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Lisaks punktis 1 nõutud dokumentidele
tuleb igale kasutatud elektri- ja 
elektroonikaseadmete saadetisele (nt 
veokonteiner, veoauto) lisada:

Or. de

Selgitus

Punktide 1 ja 3 kohased dokumendid tuleb kindlasti saadetisele lisada, et oleks võimalik 
kontrollida, kas tegemist on korduskasutatava kasutatud seadmega või romuga.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(4) Kui puuduvad punktides 1 ja 3 nõutud
asjakohased dokumendid ja asjakohane 
pakend, mis veetava seadme valdajal 
peavad olema, käsitavad liikmesriigid 
seadet ohtliku elektroonikaromuna ja 
lähtuvad sellest, et tegemist on 
ebaseadusliku saadetisega. Sellistel 
asjaoludel teavitatakse asjaomaseid 
pädevaid asutusi ja saadetist käsitletakse 
kooskõlas jäätmesaadetiste määruse 
artiklitega 24 ja 25.
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jäätmete edasisel veol, seni kuni viiakse 
läbi vajalikud uuringud, et selgitada 
transporditavate esemete staatus.

Or. de

Selgitus

Selgitatakse, et tõendamiskohustus on valdajal. Kolmas ja neljas lause ei sisalda 
reguleerivaid sätteid. Reguleerivad sätted on toodud jäätmesaadetiste määruse artiklites 24 ja 
25, millele viidatakse. Peale selle määratakse I lisas kindlaks, et tõendamiskohustus on eseme 
valdajal, ja seda ei tohi neljanda lausega küsitavaks muuta.
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SELETUSKIRI

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed kujutavad endast ELi kõige kiiremini kasvavat 
jäätmevoogu; see esitab meile mitmesuguseid väljakutseid. Esiteks tuleb arvestada 
keskkonnale ja tervisele avalduvate tagajärgedega nende seadmete ebaõige käitlemise või 
kõrvaldamise korral, teiseks kujutab toormaterjalide kadumine endast olulist probleemi.
Tõhus ja uuenduslik ümberkäimine energia, materjalide ja ressurssidega on üks 
globaliseerunud majanduse peamisi probleeme. Seetõttu kujutab jäätmete kogumise 
suurendamine ja nende nõuetekohane käitlemine kooskõlas kõnealuse direktiiviga endast 
suurt väljakutset.

Komisjoni mõjuhinnangu1 kohaselt kogutakse praegu juba 85% tekkivatest 
elektroonikaromudest. Võrreldes kogutavat hulka turule viidavate seadmete arvuga, 
kogutakse pärast uuesti kokku 65% müüdud seadmetest. Siiski ei teatata neist kogustest 
ametiasutustele ning samuti ei käidelda neid suures osas nõuetekohaselt. Üksnes 33% ulatuses 
toimub elektroonikaromude aruandlus, kogumine ja käitlemine vastavalt direktiivi nõuetele.
Selle ümbersõnastamise eesmärk on seega kõnealust määra tõsta.

Minu arvates tuleb elektroonika- ja elektriseadmete jäätmete nõuetevastase kõrvaldamise 
takistamisega tegeleda mitmes asutuses.

Ebaseaduslik vedu

Oluline lüli ebaseadusliku veo vältimisel on liikmesriigid. Nende ülesanne on hoolitseda nii 
direktiivi ülevõtmise kui ka eelkõige täitmise ja kontrollimise eest. Senini on toimunud 
ulatuslik jäätmete ebaseaduslik vedu väljapoole ELi. Liiga sageli tuvastatakse 
elektroonikaromud valesti – kasutatud, kuid töötavate toodetena – ning viiakse EList välja.
Seetõttu peab kõnealune direktiiv aitama lihtsamini eristada elektroonikaromusid ja kasutatud 
seadmeid. Nii antakse tolliasutuste käsutusse praktiline vahend, mille abil nad saavad teostada 
tõhusat kontrolli. Seetõttu on oluline märkida ära ka see, et eksportijad peavad esitama tõendi 
selle kohta, et tegemist pole elektroonikaromuga. Liikmesriigid peavad aga sadamates ja 
tollipunktides rakendama rohkem kontrolle. Et ebaseadusliku transpordi praegune maht on 
märkimisväärne, peavad liikmesriigid ilmselgelt nendel lasuva vastutuse direktiivi täitmise 
eest ka enda kanda võtma.

Kogumismäär

Oluline tegur direktiiviga sätestatud nõuetekohase käitlemise tagamisel ja ebaseadusliku 
ekspordi vähendamisel on kogumismäär. Lahus kogutavate jäätmete suur osakaal võimaldab 
hoida materjalivood ELis ning need käitlusesse või korduskasutuse ettevalmistusse suunata.
Seetõttu on kõrge kogumismäär olulise tähtsusega.

Seni kehtinud sihtarvu 4 kg elaniku kohta aastas on mõni liikmesriik täitnud, mõni on 
saavutanud aga oluliselt suurema määra. Osas riikidest on oldud selle eesmärgi saavutamisest 
2005. ja 2006. aastal veel kaugel. Kõrge kogumismäära saavutamine mis tahes viisil on 

                                               
1 Mõjuhinnang, KOM (2008)810.



PE430.635v03-00 36/38 PR\807375ET.doc

ET

selgelt liikmesriikide ülesanne. Komisjoni ülesanne on kontrollida kogumiseesmärkide 
saavutamist. Senine kogumiseesmärk 4 kg elaniku kohta aastas ei vasta eri liikmesriikides 
valitsevatele oludele – nii näiteks ületas üks liikmesriik selle eesmärgi juba 2006. aastal enam 
kui kolmekordselt. Mõnes teises riigis, kus turule tuuakse väga väike kogus elektri- ja 
elektroonikaseadmeid ning kus turud pole küllastunud, pole vana kogumiseesmärgi 
saavutamine seevastu võimalik. Seetõttu on sobivam selline kogumiseesmärk, mis väljendub 
protsendina teatud aja jooksul sellele turule viidud kogusest. See oleks kooskõlas konkreetse 
riigi oludega.

Lisaks on vajalik vahe-eesmärk juhuks, kui protsentuaalne eesmärk hakkaks siiski kehtima 
alles 2016. aastast. Samuti võimaldab vahe-eesmärk rakendada alates 2016. aastast jõustuvat 
kõrget kogumiseesmärki järkjärgult. Minu arvates on ambitsioonikas kogumiseesmärk olulise 
tähendusega, sest see aitab liikmesriikidel piirata suuri koguseid, mis liikusid siiani väljaspool 
nn elektroonikaromude süsteemi. Selleks on liikmesriikidel mitu võimalust alates 
elektroonikaromude kogujate ringi piiramisest kuni kogumispunktide arvu suurendamise ning 
tootjatele kohustuse panemiseni luua tarbijatele motivatsioonisüsteemid elektroonikaromude 
tagastamiseks. Riiklikud jäätmeturud on väga erinevalt üles ehitatud, mistõttu see direktiiv 
riiklikesse struktuuridesse sekkuda ei tohi. Siinkohal on oluline sätestada direktiivis selgelt, et 
kõik kasutatud seadmeid koguvad sidusrühmad peavad liikmesriigile kogutud koguste kohta 
tasuta aruande esitama. See peab parandama jäätmevoogude järelevalvet. Vaatlusperioodi 
pikendamine kolmele aastale aitab turu kõikumisi paremini tasakaalustada ja ka küllastumata 
turgudega paremini arvestada. Lisaks tuleb keskkonna seisukohast saavutada lahus kogutavate 
külmutus- ja jahutusseadmete ning elavhõbedat sisaldavate lampide kõrge määr ning 
komisjon peab vajadusel tegema ettepaneku eraldi kogumismäära kohta. See peab tagama 
tulevikus tähelepanu pööramise kõige rohkem keskkonda mõjutavatele toodetele, nagu 
gaaslahenduslambid ja klorofluorosüsivesiniku sisaldusega seadmed, mida seni pole 
üldmääras eraldi käsitletud.

Kuid oluline on ka tööstuse vastutustundlik tegutsemine, mitte ainult keskkonnakaitse 
huvides; see peab olema ka nende otsene huvi. Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete 
tagasivõtmise teel saavad nad tagasi väärtuslikke teiseseid toormaterjale. Praegu ei satu 
väärtuslikke materjale sisaldavad seadmed sageli tagasi tootjate kätte, mistõttu tuleks tarbijaid 
motiveerida tagastama elektroonikaromud tootjale. Tootjate vastutus nõuab uuendusi ja aitab 
seeläbi kaasa pikaajalise konkurentsivõime kindlustamisele.

Kogumiseesmärgiga seotud vastutus

Asjaolu, et kogumiseesmärgi saavutamise eest vastutavad liikmesriigid, mitte tootjad, ei 
vähenda tootjate vastutust – vastupidi. Õigusliku vastutuse jätmine kogumiseesmärgi 
saavutamise eest ainult tootjatele ei too tõenäoliselt kaasa oluliselt suurema määra 
saavutamist. Kindlasti on tootjatel tootja vastutuse tõttu suur vastutus elektroonikaromude 
kogumisel. Siiski ei tule nad sellega üksi toime. Tõendatud on, et mitte kõik 
elektroonikaromud ei satu tootjate rahastatavasse kogumissüsteemi. Toode pole selle jäätmeks 
muutumise hetkel enam tootja valduses. Tootjatel pole peale tagastamise motiveerimise muid 
võimalusi kohustada teisi sidusrühmi (näiteks romude käitlejaid) tooteid tagastama. Juhul kui 
tootjatele pandaks vastutus kogumiseesmärgi saavutamise eest, tuleks neile panna ka vastutus 
kogumise eest. ELi pädevusse ei kuulu aga sekkumine riiklikesse jäätmesüsteemidesse.
Kogumine peab olema võimalik olemasolevate edukate infrastruktuuride raames. Lisaks pole 
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selge, kuidas realiseerida kollektiivne riiklik eesmärk üksiku tootja suhtes õiguslikust 
aspektist. Hoopis liikmesriigid peaksid saavutama ambitsioonika kogumiseesmärgi kõigi 
nende käsutuses olevate vahendite abil. Selle võimalikkust näitavad mõnes riigis juba 
saavutatud määrad.

Tarbija vastutus

Ka tarbijatel lasub elektroonikaromude kõrvaldamisel oluline osa vastutusest. Liiga palju 
seadmeid seisab kas kasutuna sahtlites või visatakse need nõuetevastaselt olmejäätmete hulka.
Tootjate motivatsioonisüsteemid saavad siin kindlasti kaasa aidata sellele, et tarbijad viiksid 
oma seadmed nõuetekohasesse käitlusesse. Kuid tarbijatel lasub samuti vastutus seadmete 
tagasiviimisel kogumiskohtadesse või müüjale. Seda vastutust ei saa ega tohi tarbijalt ära 
võtta. Sellega seoses ei saa nõustuda ka tarbija koduukselt jäätmete kogumise rahastamisega.
See tähendaks sekkumist ka end tõestanud kogumisstruktuuridesse, näiteks kohalike 
omavalitsuste struktuuridesse, ilma et see tooks tingimata kaasa suurema keskkonnakasu, st 
väiksemamahulise elektroonikaromude liikumise väljaspool ametlikku kogumissüsteemi.

Registreerimine

Esimesed direktiivi jõustumise järgsed aastad näitasid, et direktiivi erinev rakendamine 
liikmesriikides tõi osaliselt kaasa suured bürokraatlikud takistused ning seega ka kulud. Need 
takistavad oluliselt vaba siseturgu. Komisjoni mõjuhinnangu1 kohaselt võib siinkohal säästa 
aastas 66 miljonit eurot kulusid. See puudutab eriti liikmesriikide eri nõudeid 
registreerimisele. Ka aruandluskohustus on eri riikides väga erinevalt reguleeritud. Seetõttu 
on tervitatav komisjoni ettepanek, mis lihtsustab koostalitlusvõime abil andmete vahetamist 
liikmesriikide vahel. Seda tuleks veelgi edendada internetis registreerimise võimaldamise teel.
Registrite koostalitlusvõime takistab ka mitmekordsete tasude kehtestamist ja tootjate 
mitmekordset koormamist. Registreerimis- ja aruandlusvormide ühtlustamine aitab olulisel 
määral vähendada halduskulusid ja ühtsustada direktiivi rakendamist. Sellega seoses on 
oluline liikmesriikide alusandmete ühtlustamine, sest praegu pole riiklikud andmed piisavalt 
võrreldavad. Nii toimub liikmesriikides erinevalt näiteks kaalu arvestamine. Siseturu 
takistamine paljude liikmesriikide nõude tõttu, mille kohaselt peab seadmete turuleviimiseks 
olema tootjal liikmesriigis filiaal, tuleb lõpetada. Piisab sellest, kui tootja kohustused võtab 
üle kohalik volitatud isik. Direktiivis tootjatele pandud kohustuste täitmine liikmesriigi poolt 
on endiselt tagatud ning eelkõige vabanevad koormusest väikesed ja keskmise suurusega 
ettevõtted.

Seadmekategooriad

Lisaks lihtsustab olukorda senise kümne seadmekategooria vähendamine viiele. See vastab 
praegusele praktikale ja väldib ebavajalikke halduskulusid. Kategooriad lähtuvad 
keskkonnast, sest rühmadel on sarnane koostis ning arvestatakse nende keskkonnamõjuga.
Kohaldamisalas pole kategooriad enam asjakohased, vaid omavad tähtsust üksnes 
taaskasutamise määra, ringlussevõtumäära ja korduskasutuse määra osas.

Kohaldamisala

                                               
1 Mõjuhinnang, KOM (2008)810.
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Kogemused direktiiviga on näidanud, et liikmesriigid on tõlgendanud ja rakendanud selle 
kohaldamisala äärmiselt erinevalt. Seetõttu ei ole enam seadme direktiivi nõuetele vastavuse 
kindlakstegemisel otsustava tähtsusega rühmitamine üksikutesse kategooriatesse, vaid 
põhimõtteliselt kõik kohaldamisalasse kuuluvad elektri-ja elektroonikaseadmete jäätmed. See 
täidab direktiivi ümbersõnastamise ühe olulise eesmärgi: luua õiguslik selgus. Kohaldamisala 
erandid peab seadusandja ise direktiivis kindlaks määrama. Lõplik tootenimekiri ei pruugi 
osutuda täielikuks, sest elektri- ja elektroonikaseadmete sektori näol on tegemist kiiresti 
muutuva turuga, mistõttu tuleks direktiivi pidevalt täiendada, ilma et see pruugiks üldse 
kunagi ajakohane olla.

Kahesuguse kasutusega seadmed

Lisaks muudetakse selgemaks ka kahesuguse kasutusega seadmeid käsitlev osa. Seadmeid, 
mida saab kasutada nii isiklikuks kasutamiseks kui ka tööalaselt, on praegu keeruline jagada 
ettevõtjalt tarbijale ning ettevõtjalt ettevõtjale suunatud seadmeteks. Paljude seadmete puhul 
pole ette teada, kas seda hakkab kasutama tarbija või ettevõte. Elektroonikaromude kogumine 
eramajapidamistest on aga enamasti kallim. Tekib oht, et need seadmed tuvastatakse 
mittemajapidamisseadmetena ning seetõttu tekib majapidamisseadmete rahastamise oht.
Seetõttu peab seadusandja leidma lihtsa ja selge reguleerimise viisi.

Kogumise, käitlemise ja ringlussevõtustandardid

Praegu valitsevad elektroonikaromude kogumisel, käitlemisel ja ringlussevõtul suured 
kvaliteedierinevused. Siin on keskkonna huvides vaja tingimata tegutseda. Nõuetevastane 
kogumine, käitlemine ja ringlussevõtt mõjutavad oluliselt keskkonda. Lisaks raskendavad 
kvaliteedierinevused konkurentsi. Standardite väljatöötamine kogumise, käitlemise ja 
ringlussevõtu valdkonnas aitaks selle vastu võidelda. Lisaks on selgunud, et mõnes 
liikmesriigis pole veel piisaval hulgal sobilikke ringlussevõtusüsteeme ning et osaliselt 
takistatakse kollektiivsete kogumissüsteemide vaba konkurentsi.

Esitatud kulud

Kogumise ja käitlemisega tekkivad kulud peavad sisalduma tootja hinnas. See peab tootjat 
motiveerima neid kulusid vähendama. Diferentseerimata fikseeritud tasu sama liigi eri toodete 
puhul, nagu sageli on kehtestatud riikides, kus kulud on eraldi välja toodud, ei anna tarbijale 
teavet tegelike ringlussevõtu- ja käitluskulude kohta. Fikseeritud tasu ei kajasta kasutusaja 
lõpul tekkivaid tegelikke kulusid ega toote keskkonnamõju. Lisaks pole esitatavates kuludes 
arvestatud seadmetega, millel on pärast kasutuse lõppu positiivne väärtus. Kõnealune vahend 
on osutunud tarbija teavitamisel toote ringlussevõetavusest ebatõhusaks.

Muudatusettepanekute eesmärk on saavutada suurem lahuskogumise määr, vähendada 
elektroonikaromude kadusid elektroonikaromude süsteemi raames, vältida ebaseaduslikku 
vedu ning lisaks saavutada elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete käitlemise kõrge tase.
Peale selle tuleb kaotada praegused riiklikud bürokraatlikud nõuded ning seega kõrvaldada 
siseturu takistused.


