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Registreerimine, teave ja aruandlus
Artiklisse 16 lisatakse:
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 9.
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.

Registreerimine, teave ja aruandlus
Artiklisse 16 lisatakse:
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.

Jäätmehierarhia kohaldamise
stiimulid
Artikkel 16a
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.

Kohandamine teaduse ja tehnika
arenguga
Artikkel 19
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.
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Kogumise sihtarvud
Artiklis 10 muudatus aruandluse osas:
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.

Töötlemine ja ringlussevõtt
Artiklis 12 muudatus aruandluse osas:
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.

Jäätmehierarhia kohaldamise
stiimulid
Artikkel 22a
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.

Läbivaatamine
Artikkel 23
1. Komisjon koostab hiljemalt 31. detsembriks
2018 aruande, milles käsitletakse käesoleva
direktiivi rakendamist ning selle mõju keskkonnale
ja siseturu toimimisele.
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Vältimine
Artikkel 4
2. a) Liikmesriigid tagavad, et pärast 1. juulit 2003 turule viidud sõidukite
materjalid ja osad ei sisalda pliid, elavhõbedat, kaadmiumi ega
kuuevalentset kroomi, välja arvatud II lisas loetletud juhud ning seal
kindlaksmääratud tingimused;
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;

Vältimine
Artikkel 4
iii) jätta II lisast välja materjalid ja osad, kui käesoleva lõike punktis
a osutatud ainete kasutamist saab vältida;
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;
c) komisjon muudab II lisa esimest korda hiljemalt 21. oktoobril
2001. Ühtegi lisas loetletud erandit ei tunnistata ühelgi juhul
kehtetuks enne 1. jaanuari 2003.

Kogumine
Artikkel 5
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.

Töötlemine
Artiklis 6 tehakse viide jäätmehierarhiale:
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.

Komisjoni õigus delegeeritud aktide
vastuvõtmiseks:
6. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 9a vastu
delegeeritud õigusakte I lisa muutmiseks, et kohandada seda tehnika
ja teaduse arenguga.

Korduvkasutamine ja
taaskasutamine

Artikkel 7 seab eesmärgid. Asendatakse lg 2 lõik:
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.

Kodeerimisstandardid/
demonteerimisandmed
Artikkel 8

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.

Aruandlus ja teave
Artikkel 9
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.

Aruandlus ja teave
Artikkel 9
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.

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.

Erinevad muudatused
Artikkel 9a – delegeeritud volituste rakendamine.
Artikkel 10a – läbivaatamine (hiljemalt
31.12.2020).
Artikkel 11 – komiteemenetlus rakendusaktide
kehtestamisel.
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