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_____________________________________________________________

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Ringmajanduse edendamiseks liidus 
tuleks lihtsustada elektri- ja 
elektroonikaseadmete järelturu tehinguid, 
mis hõlmavad seadmete remonti, osade 
vahetamist varuosadega, parandamist ja 
korduskasutust. Tuleks tagada inimeste ja 
keskkonna kaitse kõrge tase ning samuti 
elektroonikaromude taaskasutamine ja 
kõrvaldamine keskkonnaohutul viisil. 
Tuleks vältida turuosaliste liigset 
halduskoormust. Elektri- ja 
elektroonikaseadmeid, mis jäid välja 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu eelmise 
direktiivi 2002/95/EÜ6 kohaldamisalast, 
kuid mis ei vastaks direktiivi 2011/65/EL 
nõuetele, võib direktiivi 2011/65/EL 
kohaselt siiski kuni 22. juulini 2019 
jätkuvalt turul kättesaadavaks teha. Pärast 
nimetatud kuupäeva ei ole nõuetele 
mittevastavate elektri- ja 
elektroonikaseadmete esmakordne 
turulelaskmine ega järelturu tehingud enam 

(2) Ringmajanduse edendamiseks liidus 
tuleks lihtsustada elektri- ja 
elektroonikaseadmete järelturu tehinguid, 
mis hõlmavad seadmete remonti, osade 
vahetamist varuosadega, parandamist, 
korduskasutust ja uuendamist. Tuleks 
tagada inimeste ja keskkonna kaitse kõrge 
tase ning samuti elektroonikaromude 
taaskasutamine ja kõrvaldamine 
keskkonnaohutul viisil. Tuleks vältida 
turuosaliste liigset halduskoormust. 
Elektri- ja elektroonikaseadmeid, mis jäid 
välja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
eelmise direktiivi 2002/95/EÜ6 
kohaldamisalast, kuid mis ei vastaks 
direktiivi 2011/65/EL nõuetele, võib 
direktiivi 2011/65/EL kohaselt siiski kuni 
22. juulini 2019 jätkuvalt turul 
kättesaadavaks teha. Pärast nimetatud 
kuupäeva ei ole nõuetele mittevastavate 
elektri- ja elektroonikaseadmete 
esmakordne turulelaskmine ega järelturu 
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lubatud. Selline järelturu tehingute 
keelamine ei ole kooskõlas nende liidu 
meetmete üldpõhimõtetega, millega 
ühtlustatakse tooteid käsitlevaid õigusakte, 
ning seepärast tuleks see keeld välja jätta.

tehingud enam lubatud. Selline järelturu 
tehingute keelamine ei ole kooskõlas nende 
liidu meetmete üldpõhimõtetega, millega 
ühtlustatakse tooteid käsitlevaid õigusakte, 
ning seepärast tuleks see keeld välja jätta.

_________________ _________________
6 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. 
jaanuari 2003. aasta direktiiv 2002/95/EÜ, 
teatavate ohtlike ainete kasutamise 
piiramise kohta elektri- ja 
elektroonikaseadmetes (ELT L 37, 
13.2.2003, lk 19).

6 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
27. jaanuari 2003. aasta direktiiv 
2002/95/EÜ, teatavate ohtlike ainete 
kasutamise piiramise kohta elektri- ja 
elektroonikaseadmetes (ELT L 37, 
13.2.2003, lk 19).

Selgitus

Rindmajanduse laiema idee toetamiseks peaksime kasutama ka uuendamist protsessina, mille 
abil hinnata olemasolevate seadmete seisukorda, et otsustada, millised komponendid on vaja 
välja vahetada, milliseid asendada või muuta ja milliseid saab uuesti kasutada – kõik oleneb 
seadmete omaniku/kasutaja tulevastest vajadustest.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt -a (uus)
Direktiiv 2011/65/EL
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) lõikele 1 lisatakse järgmine lõik:
„Üksik delegeeritud õigusakt võib 
hõlmata piiratud arvu tehnilisi või 
vastastikku sõltuvaid meetmeid.“

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt -a a (uus)
Direktiiv 2011/65/EL
Artikkel 5 – lõige 4 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

aa) lõikele 4 lisatakse järgmine punkt:
„ba) ühe kuu jooksul pärast taotluse 
saamist esitab taotlejale, liikmesriikidele 
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ja Euroopa Parlamendile selge ajakava 
oma otsuse vastuvõtmise kohta.“

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 a (uus)
Direktiiv 2011/65/EL
Artikkel 24 – lõige 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(4a) Artikli 24 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:

2. Komisjon vaatab käesoleva direktiivi 
üldiselt läbi hiljemalt 22. juulil 2021 ning 
esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
sellekohase aruande, lisades sellele 
vajaduse korral õigusakti ettepaneku.“

„2. Komisjon vaatab käesoleva direktiivi 
üldiselt läbi hiljemalt 22. juulil 2021 ning 
esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
sellekohase aruande, lisades sellele 
õigusakti ettepaneku.“


