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Muudatusettepanek 39
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) On vaja sätestada üleminekukord, mis 
võimaldab teha turul kättesaadavaks ja 
võtta kasutusele elektriseadmed, mis on 
juba turule lastud kooskõlas direktiiviga 
2006/95/EÜ.

(25) Tootjatele ja importijatele tuleb anda 
mõistlikult pikk, kuid piiratud aeg 
kasutada õigusi, mis kehtisid enne 
käesolevat direktiivi riiklikku õigusse 
ülevõtvate siseriiklike eeskirjade 
kohaldamise kuupäeva, näiteks õigus 
müüa oma toodetud toodete varusid. On 
vaja sätestada üleminekukord, mis 
võimaldab teha turul kättesaadavaks ja 
võtta kasutusele elektriseadmed, mis on 
juba turule lastud kooskõlas direktiiviga 
2006/95/EÜ.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) Käesoleva direktiiviga seotud 
ühtlustatud standardite puhul tuleks 
samuti täielikult arvesse võtta Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni puuetega 
inimeste õiguste konventsiooni, mille 
Euroopa Liit 23. detsembril 2010 
allkirjastas.

Or. en
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Muudatusettepanek 41
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Tootjad märgivad oma nime, 
registreeritud kaubanime või registreeritud 
kaubamärgi ja kontaktaadressi kas 
elektriseadmele või, kui see ei ole 
võimalik, pakendile või elektriseadmega 
kaasasolevasse dokumenti. Aadress peab 
osutama ühele kohale, kus tootjaga 
ühendust saab võtta.

6. Tootjad märgivad oma nime, 
registreeritud kaubanime või registreeritud 
kaubamärgi ja veebiaadressi keeles, mis on 
tarbijate ja turujärelevalveasutuste jaoks 
kergesti arusaadav, ja kontaktaadressi kas 
elektriseadmele või, kui see ei ole 
võimalik, pakendile või elektriseadmega 
kaasasolevasse dokumenti. Aadress peab 
osutama ühele kohale, kus tootjaga 
ühendust saab võtta.

Or. en

Muudatusettepanek 42
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Importijad märgivad oma nime, 
registreeritud kaubanime või registreeritud 
kaubamärgi ja kontaktaadressi kas 
elektriseadmele või, kui see ei ole 
võimalik, pakendile või elektriseadmega 
kaasasolevasse dokumenti.

3. Importijad märgivad oma nime, 
registreeritud kaubanime või registreeritud 
kaubamärgi ja veebiaadressi keeles, mis on 
tarbijate ja turujärelevalveasutuste jaoks 
kergesti arusaadav, ja kontaktaadressi kas 
elektriseadmele või, kui see ei ole 
võimalik, pakendile või elektriseadmega 
kaasasolevasse dokumenti.

Or. en

Muudatusettepanek 43
Ashley Fox
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. ELi vastavusdeklaratsioon järgib 
käesoleva direktiivi IV lisas sätestatud 
näidise ülesehitust, sisaldab moodulis A 
vastavalt käesoleva direktiivi III lisale 
määratletud elemente, ning seda 
ajakohastatakse pidevalt.
Vastavusdeklaratsioon tõlgitakse keelde 
või keeltesse, mida nõuab liikmesriik, kus 
elektriseade turule lastakse või 
kättesaadavaks tehakse.

2. ELi vastavusdeklaratsioon järgib 
käesoleva direktiivi IV lisas sätestatud 
näidise ülesehitust, sisaldab moodulis A 
vastavalt käesoleva direktiivi III lisale 
määratletud elemente, ning seda 
ajakohastatakse pidevalt.
Vastavusdeklaratsioon võidakse taotluse 
korral tõlkida keelde või keeltesse, mida 
nõuab liikmesriik, kus elektriseade turule 
lastakse või kättesaadavaks tehakse.

Or. en

Muudatusettepanek 44
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. ELi vastavusdeklaratsioon järgib 
käesoleva direktiivi IV lisas sätestatud 
näidise ülesehitust, sisaldab moodulis A 
vastavalt käesoleva direktiivi III lisale 
määratletud elemente, ning seda 
ajakohastatakse pidevalt.
Vastavusdeklaratsioon tõlgitakse keelde 
või keeltesse, mida nõuab liikmesriik, kus 
elektriseade turule lastakse või 
kättesaadavaks tehakse.

2. ELi vastavusdeklaratsioon järgib 
käesoleva direktiivi IV lisas sätestatud 
näidise ülesehitust, sisaldab moodulis A 
vastavalt käesoleva direktiivi III lisale 
määratletud elemente, ning seda 
ajakohastatakse pidevalt.
Vastavusdeklaratsioon võidakse taotluse 
korral tõlkida keelde või keeltesse, mida 
nõuab liikmesriik, kus elektriseade turule 
lastakse või kättesaadavaks tehakse.

Or. en

Muudatusettepanek 45
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui kahe kuu jooksul lõikes 4 osutatud 
teabe kättesaamisest ei ole teised 
liikmesriigid ega komisjon esitanud 
vastuväiteid seoses liikmesriigi ajutise 
meetmega, siis loetakse meede 
põhjendatuks.

7. Kui kolme kuu jooksul lõikes 4 osutatud 
teabe kättesaamisest ei ole teised 
liikmesriigid ega komisjon esitanud 
vastuväiteid seoses liikmesriigi ajutise 
meetmega, siis loetakse meede 
põhjendatuks.

Or. en

Muudatusettepanek 46
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad [lisada kuupäev –
kaks aastat pärast vastuvõtmist] vastu 
õigusnormid, mis on vajalikud artikli 2, 
artikli 3 lõike 1, artiklite 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, artikli 13 lõike 1, artiklite 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ja 24 ning III ja 
IV lisa järgimiseks. Nad edastavad 
kõnealuste normide teksti ning kõnealuste 
normide ja käesoleva direktiivi vahelise 
vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid võtavad [lisada kuupäev –
kolm aastat pärast vastuvõtmist] vastu 
õigusnormid, mis on vajalikud artikli 2, 
artikli 3 lõike 1, artiklite 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, artikli 13 lõike 1, artiklite 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ja 24 ning III ja 
IV lisa järgimiseks. Nad edastavad 
kõnealuste normide teksti ning kõnealuste 
normide ja käesoleva direktiivi vahelise 
vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Or. en

Muudatusettepanek 47
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seadmed, mis on projekteeritud üksnes 
teadus- ja arendustegevuse eesmärgil 
ning mis on kättesaadavad vaid 
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ettevõtetevahelises süsteemis.

Or. de

Selgitus

Eraisikutest lõpptarbijatel ei ole mingit juurdepääsu teadus- ja arendustegevuse toodetele. 
Hiljuti toimunud ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivi ja elektri- ja 
elektroonikaseadmete romusid käsitleva direktiivi läbivaatamise käigus jäeti need seadmed 
direktiivide kohaldamisalast välja. Ebaselguse kaotamiseks tuleks eelnimetatud toodete 
direktiivide kohaldamisala ühtlustada.

Muudatusettepanek 48
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
IV lisa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Nr xxxxxx (toote kordumatu 
identifitseerimisnumber):

1. Nr xxxxxx (deklaratsiooni kordumatu 
identifitseerimisnumber)

Or. en

Muudatusettepanek 49
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
IV lisa – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Deklareeritav toode (elektriseadme 
identifitseerimine, mis võimaldab toodet 
jälgida. Lisada tuleb piisavalt selge 
värviline kujutis, mis võimaldab 
elektriseadet identifitseerida).

4. Deklareeritav toode (elektriseadme 
identifitseerimine, mis võimaldab toodet 
jälgida. Lisaks võib see vajaduse korral 
hõlmata piisavalt selget fotot, mis 
võimaldab elektriseadet identifitseerida).

Or. en

(Vt otsuse 768/2008/EÜ III lisa punkti 4 sõnastust.)


