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EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU, 

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 192 lõiget 1, 

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut, 

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele, 

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust1, 

võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust2, 

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt3 

                                                 
1 ELT C 264, 20.7.2016, lk 98. 
2 ELT C 17, 18.1.2017, lk 46. 
3  Euroopa Parlamendi … seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja 

nõukogu … otsus. 
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ning arvestades järgmist: 

(1) Jäätmekäitlust tuleks liidus parandada, et kaitsta, säilitada ja parandada keskkonna 

kvaliteeti, kaitsta inimeste tervist, tagada loodusvarade heaperemehelik, tõhus ja 

mõistlik kasutamine ning edendada ringmajanduse põhimõtteid. 

(2) Väikeettevõtjate regulatiivse koormuse vähendamiseks tuleks lihtsustada neile 

lubade andmise ja nende registreerimise nõudeid. 
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(3) Liikmesriikides iga kolme aasta tagant koostatavad rakendamisaruanded ei ole 

osutunud tõhusaks vahendiks, millega kontrollida nõuete täitmist või tagada, et 

direktiive on rakendatud hästi, ning need tekitavad tarbetut halduskoormust. Seetõttu 

on asjakohane tunnistada kehtetuks sätted, mis kohustavad liikmesriike koostama 

selliseid aruandeid. Selle asemel peaks nõuetele vastavuse seire tuginema üksnes 

andmetele, mida liikmesriigid esitavad igal aastal komisjonile. 

(4) Liikmesriikide esitatud andmed on komisjoni jaoks olulised, et hinnata liidu 

jäätmeõiguse järgimist liikmesriikides. Andmete kvaliteeti, usaldusväärsust ja 

võrreldavust tuleks parandada. Selleks tuleks kehtestada üks ühine koht kõigi 

jäätmeandmete sisestamiseks, jätta välja aegunud aruandlusnõuded, hinnata 

liikmesriikide aruandlusmeetodikaid ja võtta kasutusele andmekvaliteedi kontrolli 

aruanne.  

(5) Jäätmekäitluse andmete usaldusväärne esitamine on äärmiselt oluline, et tagada tõhus 

rakendamine ja andmete võrreldavus liikmesriikide vahel. Seepärast peaksid 

liikmesriigid Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivides 2000/53/EÜ1, 

2006/66/EÜ2 ja 2012/19/EL3 sätestatud sihtmäärade saavutamist käsitlevate 

aruannete koostamisel lähtuma komisjoni väljatöötatud kõige uuematest normidest 

ning liikmesriikides nende direktiivide rakendamise eest vastutavate pädevate 

asutuste välja töötatud metoodikast. 

                                                 
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. septembri 2000. aasta direktiiv 2000/53/EÜ 

kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta (EÜT L 269, 21.10.2000, lk 34). 
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. septembri 2006. aasta direktiiv 2006/66/EÜ, 

mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid ning millega 

tunnistatakse kehtetuks direktiiv 91/157/EMÜ (ELT L 266, 26.9.2006, lk 1). 
3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta direktiiv 2012/19/EL elektri- 

ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) kohta 

(ELT L 197, 24.7.2012, lk 38). 
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(6) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2008/98/EÜ1 sätestatud 

jäätmehierarhia määrab ära prioriteetide järjestuse jäätmetekke vältimist ja 

jäätmete käitlemist käsitlevates liidu õigusaktides. Käesoleva direktiivi eesmärki 

järgides peaksid liikmesriigid võtma vajalikke meetmeid jäätmehierarhia 

prioriteetide arvesse võtmiseks ning tagama nende praktilise elluviimise.  

(7) Arvestades liidu kohustust minna üle ringmajandusele, tuleks 

direktiivid 2000/53/EÜ, 2006/66/EÜ ja 2012/19/EL läbi vaadata ja neid vajaduse 

korral muuta, võttes arvesse nende rakendamist ja kaaludes muu hulgas võimalust 

kehtestada asjaomastes jäätmevoogudes sisalduvate konkreetsete materjalide 

puhul sihtmäärad. Direktiivi 2000/53/EÜ läbivaatamisel tuleks tähelepanu pöörata 

ka selliste romusõidukite probleemile, mida ei käsitata romusõidukitena, 

sealhulgas selliste kasutatud sõidukite veole, mille puhul on kahtlus, et need on 

romusõidukid, ning romusõidukite kontaktisikutele mõeldud suuniste nr 9 

(romusõidukite saadetiste kohta) kohaldamisele. Direktiivi 2006/66/EÜ 

läbivaatamisel tuleks arvesse võtta ka tehnilist arengut seoses uut tüüpi 

patareidega, milles ei kasutata ohtlikke aineid. 

▌ 

                                                 
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiiv 2008/98/EÜ, 

mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid 

(ELT L 312, 22.11.2008, lk 3). 
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(8) Direktiivi 2000/53/EÜ muutmiseks ja täiendamiseks ning direktiivi 2012/19/EL 

muutmiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte käesoleva direktiiviga 

muudetud direktiivi 2000/53/EÜ artikli 4 lõike 2 punkti b, artikli 5 lõike 5, artikli 6 

lõike 6 ja artikli 8 lõike 2 kohta ning käesoleva direktiiviga muudetud 

direktiivi 2012/19/EL artikli 19 kohta. On eriti oluline, et komisjon viiks oma 

ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 

tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 

2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes1 sätestatud 

põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide 

ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik 

dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev 

juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse 

delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist. 

                                                 
1  ELT L 123, 12.5.2016, lk 1. 



 

AM\1150926ET.docx 7/26 PE598.520v02-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

(9) Selleks et tagada käesoleva direktiiviga muudetud direktiivi 2000/53/EÜ artikli 7 

lõike 2 ja artikli 9 lõike 1d ning käesoleva direktiiviga muudetud 

direktiivi 2012/19/EL artikli 16 lõike 9 ühetaolised rakendamistingimused, tuleks 

komisjonile anda rakendamisvolitused. Neid volitusi tuleks teostada kooskõlas 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/20111. 

                                                 
1  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) 

nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 

liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 

rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13). 
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(10) Kuna käesoleva direktiivi eesmärke, nimelt parandada liidus jäätmekäitlust ning 

seega kaitsta, säilitada ja parandada keskkonna kvaliteeti ja tagada loodusvarade 

heaperemehelik ja mõistlik kasutamine, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, 

küll aga saab neid meetmete ulatuse või toime tõttu paremini saavutada liidu 

tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 

sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud 

proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv nimetatud 

eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale. 

(11) Direktiive 2000/53/EÜ, 2006/66/EÜ ja 2012/19/EL tuleks seetõttu vastavalt muuta. 

(12) Kooskõlas liikmesriikide ja komisjoni 28. septembri 2011. aasta ühise poliitilise 

deklaratsiooniga selgitavate dokumentide kohta1 kohustuvad liikmesriigid 

põhjendatud juhtudel lisama ülevõtmismeetmeid käsitlevale teatele ühe või mitu 

dokumenti, milles selgitatakse seost direktiivi osade ja ülevõtvate liikmesriigi 

õigusaktide vastavate osade vahel. Käesoleva direktiivi puhul leiab seadusandja, et 

nimetatud dokumentide edastamine on põhjendatud, 

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI: 

                                                 
1 ELT C 369, 17.12.2011, lk 14. 
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Artikkel 1 

Direktiivi 2000/53/EÜ muutmine 

Direktiivi 2000/53/EÜ muudetakse järgmiselt. 

1) Artikli 4 lõike 2 punkt b asendatakse järgmisega:  

„b) komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 9a vastu delegeeritud õigusakte 

II lisa muutmiseks, et kohandada seda korrapäraselt teaduse ja tehnika 

arenguga ning võimaldada järgmist:  

i) vajaduse korral määrata kindlaks käesoleva lõike punktis a osutatud 

ainete maksimaalne lubatav sisaldus sõidukite konkreetsetes 

materjalides ja osades; 

ii) teha sõidukite teatavate materjalide ja osade puhul erand käesoleva 

lõike punktist a, kui selles punktis osutatud ainete kasutamine on 

vältimatu; 

iii) jätta II lisast välja materjalid ja osad, kui käesoleva lõike punktis a 

osutatud ainete kasutamist saab vältida; 
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iv) määrata alapunktide i ja ii kohaselt kindlaks sõiduki need materjalid ja 

osad, mis on enne edasist töötlemist eemaldatavad, ning nõuda, et need 

märgistatakse või tehakse identifitseeritavaks muul asjakohasel viisil.  

Komisjon võtab vastu eraldi delegeeritud õigusakti iga alapunktides i–iv 

osutatud aine, materjali või osa kohta;“. 

2) Artikli 5 lõige 5 asendatakse järgmisega: 

„5. Liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid tagamaks, et pädevad asutused 

tunnustavad vastastikku teistes liikmesriikides käesoleva artikli lõike 3 

kohaselt välja antud lammutustõendeid.  

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 9a vastu delegeeritud õigusakte 

käesoleva direktiivi täiendamiseks, kehtestades lammutustõendile esitatavad 

miinimumnõuded.“ 
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3) Artiklit 6 muudetakse järgmiselt: 

a) lõige 1 asendatakse järgmisega: 

„1. Liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid tagamaks, et kõik 

romusõidukid ladustatakse (ka ajutiselt) ning neid käideldakse 

jäätmehierarhia ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivi 2008/98/EÜ* artiklis 4 ette nähtud üldnõuete kohaselt ning 

kooskõlas käesoleva direktiivi I lisas sätestatud tehniliste 

miinimumnõuetega, ilma et see piiraks liikmesriigi tervise- ja 

keskkonnaalaste õigusnormide kohaldamist. 

_______________________ 

* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta 

direktiiv 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse 

kehtetuks teatud direktiivid (ELT L 312, 22.11.2008, lk 3).“; 

b) lõige 6 asendatakse järgmisega: 

„6. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 9a vastu delegeeritud 

õigusakte I lisa muutmiseks, et kohandada seda tehnika ja teaduse 

arenguga.“ 
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4) Artikli 7 lõike 2 kolmas lõik asendatakse järgmisega: 

„Komisjon võib vastu võtta rakendusakte üksikasjalike normide kohta, mida on 

vaja, et kontrollida, kas liikmesriigid täidavad käesoleva lõike esimeses lõigus 

sätestatud sihtmäärasid. Selliste normide koostamisel võtab komisjon arvesse kõiki 

olulisi asjaolusid, sealhulgas andmete kättesaadavust ning romusõidukite ekspordi 

ja impordi küsimusi. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 11 

lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.“ 

5) Artikli 8 lõige 2 asendatakse järgmisega:  

„2. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 9a vastu delegeeritud õigusakte 

käesoleva direktiivi täiendamiseks, kehtestades käesoleva artikli lõikes 1 

osutatud standardid. Standardite väljatöötamisel võtab komisjon arvesse 

asjaomaste rahvusvaheliste foorumite tööd kõnealuses valdkonnas. Komisjon 

osaleb selles töös vastavalt vajadusele.“ 

6) Artiklit 9 muudetakse järgmiselt: 

a) lõige 1 jäetakse välja; 
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b) lisatakse järgmised lõiked: 

„1a. Liikmesriigid esitavad komisjonile iga kalendriaasta kohta artikli 7 

lõike 2 rakendamise andmed.  

Nad esitavad need andmed elektrooniliselt 18 kuu jooksul pärast selle 

aruandeaasta lõppu, mille kohta andmeid kogutakse. Andmed tuleb 

esitada vormis, mille komisjon on kehtestanud vastavalt käesoleva artikli 

lõikele 1d.  

Esimene aruandlusperiood algab esimesel täispikal kalendriaastal 

pärast seda, kui võetakse vastu rakendusakt, millega kehtestatakse 

andmete esitamise vorm vastavalt käesoleva artikli lõikele 1d, ning see 

hõlmab kõnealuse aruandlusperioodi andmeid. 

1b. Lõike 1a kohaselt liikmesriikide esitatud andmetele lisatakse 

kvaliteedikontrolli aruanne. 

1c. Komisjon vaatab lõike 1a kohaselt esitatud andmed üle ja avaldab 

aruande selle ülevaatuse tulemuste kohta. Aruandes hinnatakse 

liikmesriigi andmekogumise korraldust, andmeallikaid ja metoodikat, 

samuti andmete täielikkust, usaldusväärsust, ajakohasust ja järjepidevust. 

Hinnang võib sisaldada konkreetseid soovitusi olukorra parandamiseks. 

Aruanne koostatakse pärast seda, kui liikmesriigid on esimest korda 

andmeid esitanud, ja seejärel iga nelja aasta järel. 
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1d. Komisjon võtab vastu rakendusakti, millega kehtestatakse käesoleva 

artikli lõikes 1a osutatud andmete esitamise vorm. Nimetatud 

rakendusakt võetakse vastu kooskõlas artikli 11 lõikes 2 osutatud 

kontrollimenetlusega.“ 
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7) Lisatakse järgmine artikkel: 

„Artikkel 9a 

Delegeeritud volituste rakendamine 

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.  

2. Artikli 4 lõike 2 punktis b, artikli 5 lõikes 5, artikli 6 lõikes 6 ning artikli 8 

lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 

komisjonile viieks aastaks alates … [muutmisdirektiivi jõustumise kuupäev]. 

Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud 

enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse 

automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa 

Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud 

enne iga ajavahemiku lõppemist. 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 4 lõike 2 punktis b, artikli 5 

lõikes 5, artikli 6 lõikes 6 ja artikli 8 lõikes 2 osutatud volituste delegeerimise 

igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud 

volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle 

avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal 

kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust. 

4. Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 

13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome 

kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud 

ekspertidega.  
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5. Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle 

samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.  

6. Artikli 4 lõike 2 punkti b, artikli 5 lõike 5, artikli 6 lõike 6 ja artikli 8 lõike 2 

alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa 

Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti 

teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes 

vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja 

möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa 

Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu 

võrra. 

_______________ 

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“ 

8) Lisatakse järgmine artikkel: 

„Artikkel 10a 

Läbivaatamine 

Hiljemalt 31. detsembriks 2020 vaatab komisjon käesoleva direktiivi läbi ja esitab 

seejärel Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, millele on kohasel juhul 

lisatud seadusandlik ettepanek.“ 



 

AM\1150926ET.docx 17/26 PE598.520v02-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9) Artikkel 11 asendatakse järgmisega: 

„Artikkel 11 

Komiteemenetlus 

1. Komisjoni abistab komitee. Nimetatud komitee on komitee Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 182/2011* tähenduses. 

2. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 

artiklit 5. 

Kui komitee arvamust ei esita, ei võta komisjon rakendusakti eelnõu vastu ja 

kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011* artikli 5 lõike 4 kolmandat lõiku. 

_______________________ 

* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) 

nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 

liikmesriikide tehtava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 

rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).“ 
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Artikkel 2 

Direktiivi 2006/66/EÜ muutmine 

Direktiivi 2006/66/EÜ muudetakse järgmiselt. 

1) Artikli 10 lõige 3 asendatakse järgmisega: 

„3. Liikmesriigid kontrollivad kogumise määrasid igal aastal vastavalt käesoleva 

direktiivi I lisas sätestatud skeemile. Ilma et see piiraks Euroopa Parlamendi 

ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2150/2002* kohaldamist, edastavad 

liikmesriigid komisjonile aruanded elektrooniliselt 18 kuu jooksul pärast 

selle aruandeaasta lõppu, mille kohta andmeid kogutakse. Aruannetes 

näitavad liikmesriigid, kuidas kogumise määra arvutamiseks vajalikud 

andmed saadi. 

_______________________ 

* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2002. aasta määrus (EÜ) 

nr 2150/2002 jäätmestatistika kohta (EÜT L 332, 9.12.2002, lk 1).“ 
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2) Artikli 12 lõige 5 asendatakse järgmisega: 

„5. Liikmesriigid annavad igal kalendriaastal aru ringlussevõtu saavutatud 

taseme kohta ja selle kohta, kas III lisa B osas osutatud ringlussevõtu 

määrad on saavutatud. Nad esitavad need andmed elektrooniliselt 

komisjonile 18 kuu jooksul pärast selle aruandeaasta lõppu, mille kohta 

andmeid kogutakse.“; 

3) Artikkel 22 jäetakse välja. 
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4) Lisatakse järgmine artikkel: 

„Artikkel 22a 

Jäätmehierarhia kohaldamise stiimulid 

Et aidata saavutada käesolevas direktiivis sätestatud eesmärke, võivad liikmesriigid 

kasutada majandushoobasid ja muid meetmeid, et luua stiimuleid jäätmehierarhia 

kohaldamiseks, näiteks direktiivi 2008/98/EÜ IVa lisas nimetatud vahendeid või 

muid asjakohaseid vahendeid ja meetmeid.“ 
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5) Artiklit 23 muudetakse järgmiselt: 

a) lõige 1 asendatakse järgmisega: 

„1. Komisjon koostab hiljemalt 31. detsembriks 2018 aruande, milles 

käsitletakse käesoleva direktiivi rakendamist ning selle mõju 

keskkonnale ja siseturu toimimisele.“; 

b) lõike 2 sissejuhatav osa asendatakse järgmisega: 

„2. Komisjoni aruanne sisaldab käesoleva direktiivi järgmiste aspektide 

hinnangut:“. 
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Artikkel 3 

Direktiivi 2012/19/EL muutmine 

Direktiivi 2012/19/EL muudetakse järgmiselt. 

1) Artiklit 16 muudetakse järgmiselt: 

a) lõige 5 jäetakse välja; 

b) lisatakse järgmised lõiked ▌: 

„6. Liikmesriigid esitavad komisjonile iga kalendriaasta kohta ▌lõike 4 

rakendamise andmed.  

Nad esitavad need andmed elektrooniliselt 18 kuu jooksul pärast selle 

aruandeaasta lõppu, mille kohta andmeid kogutakse. Andmed tuleb 

esitada vormis, mille komisjon on kehtestanud vastavalt lõikele 5d.  

Esimene aruandlusperiood algab esimesel täispikal kalendriaastal 

pärast seda, kui võetakse vastu rakendusakt, millega kehtestatakse 

aruandlusvorm vastavalt lõikele 9, ning see hõlmab andmeid kõnealuse 

aruandlusperioodi kohta. 

7. Lõike 6 kohaselt liikmesriikide esitatud andmetele lisatakse 

kvaliteedikontrolli aruanne. 



 

AM\1150926ET.docx 23/26 PE598.520v02-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

8. Komisjon vaatab lõike 6 kohaselt esitatud andmed üle ja avaldab aruande 

selle ülevaatuse tulemuste kohta. Aruanne hõlmab hinnangut liikmesriigi 

andmekogumise korralduse, andmeallikate ja metoodika, samuti andmete 

täielikkuse, usaldusväärsuse, ajakohasuse ja järjepidevuse kohta. 

Hinnang võib sisaldada konkreetseid soovitusi olukorra parandamiseks. 

Aruanne koostatakse pärast seda, kui liikmesriigid on esimest korda 

andmeid esitanud, ja seejärel iga nelja aasta järel. 

9. Komisjon võtab vastu rakendusakti, millega kehtestatakse käesoleva 

artikli lõikes 6 osutatud andmete esitamise vorm. Nimetatud rakendusakt 

võetakse vastu kooskõlas artikli 21 lõikes 2 osutatud 

kontrollimenetlusega.“ 
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2) Lisatakse järgmine artikkel: 

„Artikkel 16a 

Jäätmehierarhia kohaldamise stiimulid 

Et aidata saavutada käesolevas direktiivis sätestatud eesmärke, võivad liikmesriigid 

kasutada majandushoobasid ja muid meetmeid, et luua stiimuleid jäätmehierarhia 

kohaldamiseks, näiteks direktiivi 2008/98/EÜ IVa lisas nimetatud vahendeid või 

muid asjakohaseid vahendeid ja meetmeid.“ 

3) Artikli 19 esimene lõik asendatakse järgmisega: 

„Komisjonil on õigus võtta kooskõlas käesoleva direktiivi artikliga 20 vastu 

delegeeritud õigusakte muudatuste kohta, mida on vaja käesoleva direktiivi IV, 

VII, VIII ja IX lisa kohandamiseks teaduse ja tehnika arenguga. Iga muudetava 

lisa kohta võtab komisjon vastu eraldi delegeeritud õigusakti. Käesoleva direktiivi 

VII lisa muutmisel võetakse arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiiviga 2011/65/EL* ette nähtud erandeid. 

________________ 

* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2011. aasta direktiiv 2011/65/EL 

teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja 

elektroonikaseadmetes (ELT L 174, 1.7.2011, lk 88).“ 

▌ 
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Artikkel 4 

Ülevõtmine 

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja 

haldusnormid hiljemalt … [24 kuud pärast käesoleva muutmisdirektiivi jõustumise 

kuupäeva]. Liikmesriigid teatavad nendest viivitamata komisjonile. 

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad ▌nende ametlikul 

avaldamisel nendesse või nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise 

viitamise viisi näevad ette liikmesriigid. 

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas 

valdkonnas nende poolt vastu võetud põhiliste õigusnormide teksti. Komisjon 

teavitab sellest teisi liikmesriike. 

 

Artikkel 5 

Jõustumine 

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu 

Teatajas. 
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Artikkel 6 

Adressaadid 

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele. 

…, 

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel 

president eesistuja 

Or. en 

 


