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Avalik konsultatsioon ohtlike ainete piiramist 
käsitleva direktiivi hindamise üle

Tärniga (*) märgitud väljad on kohustuslikud.

Sissejuhatus

Üha suurenev elektri- ja elektroonikatoodete (nt mobiiltelefonid, arvutid, kodumasinad) kasutamine põhjustab 
elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete koguse suurenemist.
Jäätmete kogumisel, töötlemisel ja kõrvaldamisel võib toodetest eralduda kahjulikke (ohtlikke) aineid, nagu plii, 
elavhõbe ja kaadmium. Niisuguseid ohtlikke aineid võib eralduda ka toodete kasutamisel.

Selliste probleemide lahendamiseks piiratakse ELi õigusaktidega teatavate ohtlike ainete kasutamist elektri- ja 
elektroonikaseadmetes (ohtlike ainete piiramise direktiiv 2011/65/EL). Praegu on keelatud järgmise kümne aine 
kasutamine: plii, kaadmium, elavhõbe, kuuevalentne kroom (kroom (VI)), polübroomitud bifenüülid (PBB) ja 
polübroomitud difenüüleetrid (PBDE), bis(2‑etüülheksüül)ftalaat (DEHP), bensüülbutüülftalaat (BBP), dibutüülftala
at (DBP) ja diisobutüülftalaat (DIBP). Kui ei ole lubatud erandit, peavad kõik elektri- ja elektroonikakomponendid
vastama kõnealustele nõuetele.

Õigusaktid kaitsevad inimeste tervist ja keskkonda. Samuti aitavad need kaasa kaupade vabale liikumisele, 
annavad panuse uuenduslike toodete ja tehnoloogiate väljatöötamisse Euroopa Liidus ning innustavad ka 
kolmandaid riike võtma vastu sarnaseid õigusakte..

Käesoleva konsultatsiooni eesmärk on koguda tarbijate, kodanikuühiskonna ja muude organisatsioonide 
seisukohti selle kohta, kuidas ohtlike ainete kasutamise piiramine elektroonikatoodetes tegelikkuses toimib.
Arvamused aitavad komisjonil hinnata, mis toimib hästi ja mis mitte ning miks.

Teie andmed

Minu vastus on järgmises keeles:
bulgaaria
eesti
hispaania
hollandi
horvaadi
iiri
inglise
itaalia
kreeka
läti
leedu
malta
poola
portugali
prantsuse
rootsi
rumeenia

*
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rumeenia
saksa
slovaki
sloveeni
soome
taani
tšehhi
ungari

Vastan kui
akadeemiline või teadusasutus
ettevõtjate ühendus
ettevõtja/äriorganisatsioon
tarbijaorganisatsioon
ELi kodanik
keskkonnaorganisatsioon
ELi mittekuuluva riigi kodanik
vabaühendus
avaliku sektori asutus
ametiühing
muu

Eesnimi

Perekonnanimi

E-posti aadress (seda ei avalikustata)

Tegevustasand
rahvusvaheline
kohalik
riiklik
piirkondlik

Palun täpsustage, kas olete peamiselt seotud
ohtlike ainete piiramise direktiivi rakendamisega
ohtlike ainete piiramise direktiivi täitmise tagamise ja/või selle järelevalvega
kõige eelnimetatuga
muuga

Kui vastasite „muuga“, siis palun täpsustage:

*

*

*

*

*
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Organisatsiooni nimi
kuni 255 tähemärki

Organisatsiooni suurus
mikroorganisatsioon (1-9 töötajat)
väikeorganisatsioon (10-49 töötajat)
keskmise suurusega organisatsioon (50-249 töötajat)
suurorganisatsioon (250 või rohkem töötajat)

Palun täpsustage, kas teie aastakäive on
kuni 2 miljonit eurot
kuni 10 miljonit eurot
kuni 43 miljonit eurot
rohkem kui 43 miljonit eurot
Ma ei soovi seda teavet avalikustada

Palun täpsustage, kas olete peamiselt seotud järgmisega:
tooraine tarnimine
elektrilistes ja elektroonilistes lõpptoodetes kasutatavate komponentide 
valmistamine
elektriliste ja elektrooniliste lõpptoodete tootmine
turustamine/ importimine
jäätmete käitlemine
muu

Kui vastasite „muu“, siis palun täpsustage:

Milliste allpool loetletud elektri- ja elektroonikaseadmete kategooriatega, mis 
on hõlmatud ohtlike ainete piiramise direktiiviga, Te kokku puutute (saate 
valida kuni kolm):

suured kodumasinad, nagu külmikud, mikrolaineahjud, pesumasinad ja 
kliimaseadmed
väikesed kodumasinad, nagu tolmuimejad, triikrauad, elektrilised noad, 
seadmed juuste lõikamiseks ja kuivatamiseks ning hambaharjad
infotehnoloogia- ja telekommunikatsiooniseadmed, nagu printerid, arvutid, 
telefonid ja muud tooted või seadmed, mis edastavad heli, pilte või muud 
teavet sidevahendite kaudu
tarbekaubad, nagu raadiod, telerid, videokaamerad ja helivõimendid
valgustid, nagu sirged luminofoorlambid, kompaktluminofoorlambid, suure 
valgustugevusega lahenduslambid ja madalrõhunaatriumlambid
elektri- ja elektrontööriistad, nagu puurid, saed, õmblusmasinad ning niidukid 

*

*

*
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valgustugevusega lahenduslambid ja madalrõhunaatriumlambid
elektri- ja elektrontööriistad, nagu puurid, saed, õmblusmasinad ning niidukid 
ja muud aiatööriistad
mänguasjad, vaba aja veetmise ja spordivahendid, nagu elektrirongid, 
käeshoitavad videomängukonsoolid või elektriliste või elektrooniliste 
komponentidega spordivahendid
meditsiiniseadmed, nagu kiiritusravi-, dialüüsi-, kardioloogia- ja 
laboriseadmed.
in vitro diagnostika meditsiiniseadmed
seire- ja valveseadmed, nagu näiteks suitsuandurid, kütteregulaatorid ja 
termostaadid
tööstuslikud seire- ja valveseadmed, nagu juhtpaneelid
automaadid, nagu kuumade jookide, tahkete toodete ja rahaautomaadid
muud ülaltoodud kategooriatesse mittekuuluvad seadmed

Kui vastasite „muu“, siis palun täpsustage:

Millises valdkonnas Teie organisatsioon peamiselt tegutseb?
Tervishoid
Keskkond
muu

Kui vastasite „muu“, siis palun täpsustage:

Organisatsioonile läbipaistvusregistris määratud tunnusnumber:
kuni 255 tähemärki
Kontrollige, kas Teie organisatsioon on registreeritud . See on vabatahtlik andmebaas organisatsioonidele, kes läbipaistvusregistris
soovivad mõjutada ELi otsustusprotsessi.

Päritoluriik
Märkige enda või oma organisatsiooni päritoluriik.

Afganistan Grenada Lõuna-Korea Saint Lucia
Ahvenamaa Gröönimaa Lõuna-Sudaan Saint-Martin
Albaania Gruusia Luksemburg Saint-Pierre ja 

Miquelon
Alžeeria Guadeloupe Macau Saint Vincent 

ja Grenadiinid
Ameerika 
Samoa

Guam Madagaskar Saksamaa

Ameerika 
Ühendriigid

Guatemala Madalmaad Sambia

Andorra Guernsey Malaisia Samoa
Angola Guinea Malawi San Marino

Anguilla Guinea-Bissau Maldiivid São Tomé ja 

*

*

*

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?redir=false&locale=en


5

Anguilla Guinea-Bissau Maldiivid São Tomé ja 
Príncipe

Antarktika Guyana Mali Saudi Araabia
Antigua ja 
Barbuda

Haiti Malta Seišellid

Araabia 
Ühendemiraadid

Heardi ja 
McDonaldi 
saarte ala

Mani saar Senegal

Argentina Hiina Maroko Serbia
Armeenia Hispaania Marshalli 

saared
Sierra Leone

Aruba Honduras Martinique Singapur
Aserbaidžaan Hongkong Mauritaania Sint-Maarten
Austraalia Horvaatia Mauritius Slovakkia
Austria Ida-Timor Mayotte Sloveenia
Bahama Iirimaa Mehhiko Somaalia
Bahrein Iisrael Mikroneesia Soome
Bangladesh India Moldova Sri Lanka
Barbados Indoneesia Monaco Sudaan
Belau Iraak Mongoolia Suriname
Belgia Iraan Montenegro Süüria
Belize Island Montserrat Svaasimaa
Benin Itaalia Mosambiik Svalbard ja 

Jan Mayen
Bermuda Jaapan Myanmar/Birma Šveits
Bhutan Jamaika Namiibia Taani
Boliivia Jeemen Nauru Tadžikistan
Bonaire, Sint 
Eustatius ja 
Saba

Jersey Nepal Tai

Bosnia ja 
Hertsegoviina

Jordaania Nicaragua Taiwan

Botswana Jõulusaar Nigeeria Tansaania
Bouvet’ saar Kaimanisaared Niger Togo
Brasiilia Kambodža Niue Tokelau
Briti India 
ookeani ala

Kamerun Norfolki saar Tonga

Briti 
Neitsisaared

Kanada Norra Trinidad ja 
Tobago

Brunei Kasahstan Omaan Tšaad
Bulgaaria Katar Paapua Uus-

Guinea
Tšehhi 
Vabariik

Burkina Faso Keenia Pakistan Tšiili
Burundi Kesk-Aafrika 

Vabariik
Palestiina Tuneesia

Clipperton Kiribati Panama Türgi
Cooki saared Kolumbia Paraguay Türkmenistan

Costa Rica Komoorid Peruu Turksi ja 
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Costa Rica Komoorid Peruu Turksi ja 
Caicose 
saared

Curaçao Kongo Pitcairn ja 
sõltkonnad

Tuvalu

Djibouti Kongo 
Demokraatlik 
Vabariik

Põhja-Korea Uganda

Dominica Kookossaared Põhja-
Makedoonia

Ühendkuningrii
k

Dominikaani 
Vabariik

Kõrgõzstan Põhja-
Mariaanid

Ühendriikide 
hajasaared

Ecuador Kosovo Poola Ühendriikide 
Neitsisaared

Eesti Kreeka Portugal Ukraina
Egiptus Küpros Prantsuse 

Antarktilised ja 
Lõunaalad

Ungari

Ekvatoriaal-
Guinea

Kuuba Prantsuse 
Guajaana

Uruguay

Elevandiluuranni
k

Kuveit Prantsuse 
Polüneesia

Usbekistan

El Salvador Lääne-Sahara Prantsusmaa Uus-
Kaledoonia

Eritrea Laos Puerto Rico Uus-Meremaa
Etioopia Läti Réunion Valgevene
Fääri saared Leedu Roheneemesaa

red
Vanuatu

Falklandi saared Lesotho Rootsi Vatikani 
Linnriik

Fidži Libeeria Rumeenia Venemaa
Filipiinid Liechtenstein Rwanda Venezuela
Gabon Liibanon Saalomoni 

saared
Vietnam

Gambia Liibüa Saint-
Barthélemy

Wallis ja 
Futuna

Ghana Lõuna-Aafrika Saint Helena, 
Ascension ja 
Tristan da 
Cunha

Zimbabwe

Gibraltar Lõuna-Georgia 
ja Lõuna-
Sandwichi 
saared

Saint Kitts ja 
Nevis

Avaldamise privaatsussätted
Komisjon avaldab selle avaliku konsultatsiooni raames laekunud vastused. Saate valida, kas andmed avalikustada või jääda 
anonüümseks.

Anonüümne

*
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Anonüümne
Avalikustatakse ainult see, kellena vastate, Teie päritoluriik ja vastus. Teisi 
isikuandmeid (nimi, organisatsiooni nimi ja suurus, tunnusnumber 
läbipaistvusregistris) ei avaldata.
Avalik 
Koos Teie vastusega avaldatakse ka Teie isikuandmed (nimi, 
organisatsiooni nimi ja suurus, tunnusnumber läbipaistvusregistris, 
päritoluriik).

Olen nõus isikuandmete kaitse põhimõtetega

Valige väide (väited), mis Teid kõige paremini iseloomustavad.
(Teie valiku(te)st sõltub, millistele küsimustiku osadele saate vastata.)

Teil on üldine huvi elektri- ja elektroonikaseadmetes leiduvate ohtlike ainete 
vastu.
Teil on eriteadmised elektri- ja elektroonikaseadmetes leiduda võivate 
ohtlike ainete ja/või direktiivi 2011/65/EL kohta.

Küsimustik isikutele, kellel on üldine huvi elektri- ja 
elektroonikaseadmetes leiduvate ohtlike ainete vastu

1. Kas õigusaktid on aidanud vähendada ohtlike ainete kasutamist elektri- ja 
elektroonikaseadmetes?

Jah
Ei
Ei oska öelda

2. Kas õigusaktid on aidanud tagada elektri- ja elektroonikaseadmete vaba 
liikumist kogu ELis?

Jah
Ei
Ei oska öelda

3. Kas teate, mida tähendab, kui elektri- või elektroonikaseade on 
märgistatud allpool esitatud sümboliga?

Jah
Ei

Kui ostate uue telefoni, arvuti või muu elektri- või elektroonilise toote, võite leida 
neil CE-märgise. See märgis tähendab, et vastutav ettevõtja on toote hinnanud 
vastavaks kõrgetele ohutus-, tervise- ja keskkonnakaitsenõuetele, mis on 
kehtestatud ELi õigusaktidega, ning toodet saab müüa kogu Euroopa 

*

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/specific-privacy-statement_en
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kehtestatud ELi õigusaktidega, ning toodet saab müüa kogu Euroopa 
Majanduspiirkonnas (ELi liikmesriigid ning Norra, Island ja Liechtenstein).

kuni 500 tähemärki

4. Kas olete enda arvates teadlik ohtudest, mida võivad põhjustada elektri- ja 
elektroonikaseadmetes leiduvad ohtlikud ained inimeste tervisele ja 
keskkonnale?

Väga teadlik
Teadlik
Ei ole üldse teadlik
Ei oska öelda

5. Kust Te tavaliselt leiate teavet ohtude kohta, mida võivad põhjustada 
elektri- ja elektroonikaseadmetes leiduvad ohtlikud ained?

Nende ettevõtete kaudu, kes tooteid toodavad või 
müüvad
Vabaühenduste või tarbijaorganisatsioonide kaudu
Massiteabevahendite kaudu
Internetist
Avaliku sektori asutuste kaudu
Pereliikmete, sugulaste või sõprade kaudu
Muu
Ei oska öelda

Kui vastasite „muu“, siis palun täpsustage:
kuni 500 tähemärki

6. Kas Teie arvates oleks vaja veel mingit liiki teavet, et suurendada 
teadlikkust ohtudest, mida võivad põhjustada elektri- ja 
elektroonikaseadmetes leiduvad ohtlikud ained?

kuni 500 tähemärki

7. Kui oluline on Teile elektri- ja elektroonikaseadmete ostmisel, et need ei 
sisaldaks ohtlikke aineid, nagu plii, elavhõbe või kaadmium?

Väga oluline
Oluline
Täiesti ebaoluline
Ei oska öelda

8. Kas Teie arvates on vaja piirata ohtlike ainete kasutamist elektri- ja 
elektroonikaseadmetes, ? ümbritsevat keskkondaet kaitsta

Jah

Ei
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Ei
Ei oska öelda

Kui jah, siis kas isegi sel juhul, kui sellised piirangud võivad Teie jaoks kaasa 
tuua senisest kõrgemad elektri- ja elektroonikaseadmete hinnad?

Jah
Ei
Ei oska öelda

Kui jah, siis kui palju rohkem olete valmis maksma elektri- ja 
elektroonikaseadmete eest, et oleks tagatud, et need seadmed ei ole 
keskkonnale kahjulikud?

Olen valmis maksma kuni 5% rohkem
Olen valmis maksma 5-10% rohkem
Olen valmis maksma enam kui 10% rohkem
Ei oska öelda

9. Kas Teie arvates on vaja piirata ohtlike ainete kasutamist elektri- ja 
elektroonikaseadmetes,  inimeste tervist?et kaitsta

Jah
Ei
Ei oska öelda

Kui jah, siis kas isegi sel juhul, kui sellised piirangud võivad Teie jaoks kaasa 
tuua senisest kõrgemad elektri- ja elektroonikaseadmete hinnad?

Jah
Ei
Ei oska öelda

Kui jah, siis kui palju rohkem olete valmis maksma elektri- ja 
elektroonikaseadmete eest, et oleks tagatud, et need seadmed ei ole tervisele 
kahjulikud?

Olen valmis maksma kuni 5% rohkem
Olen valmis maksma 5-10% rohkem
Olen valmis maksma enam kui 10% rohkem
Ei oska öelda

10. Mil määral nõustute järgmiste väidetega?

TÄIELIKULT 
NÕUS

NÕUS
EI 

OLE 
NÕUS

ÜLDSE 
EI OLE 
NÕUS

EI 
OSKA 
ÖELDA

ELi õigusnormid ohtlike ainete kohta 
elektri- ja elektroonikaseadmetes aitavad 
vähendada keskkonnakahju
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ELi õigusnormid ohtlike ainete kohta 
elektri- ja elektroonikaseadmetes Euroopa 
tasandil aitavad vähendada kahju inimeste 
tervisele

ELi õigusnormid ohtlike ainete kohta 
elektri- ja elektroonikaseadmetes Euroopa 
tasandil aitavad tagada elektri- ja 
elektroonikaseadmete jäätmete 
keskkonnaohutu kogumise ja töötlemise

11. Kas olete teadlik mõnest hiljutisest juhtumist Teie riigis, kus elektri- ja 
elektroonikaseadmetes sisalduvad ohtlikud ained avaldasid kahjulikku mõju 
inimeste tervisele või keskkonnale?

Jah
Ei

Kui jah, siis palun kirjeldage, mida Te teate hiljutis(t)e juhtumi(te) kohta:
kuni 1000 tähemärki

12. Kas tunnete end ohutult, kasutades elektri- ja elektroonikaseadmeid, mis 
on toodetud

VÄGA OHUTULT OHUTULT ÜLDSE MITTE OHUTULT EI OSKA ÖELDA

ELis

väljaspool ELi

13. Kas Teie arvates on Euroopas toodetavate ja müüdavate elektri- ja 
elektroonikaseadmete keemiline ohutus 10 aasta taguse olukorraga 
võrreldes...

paranenud
jäänud enam-vähem samaks
kahanenud
Ei oska öelda

14. Kas viite elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed ringlussevõtu-
/kogumispunktidesse?

Jah, alati
Jah, kuid ainult suured seadmed (mille mis tahes väline mõõt on üle 50 cm)
Enamasti
Harva
Ei, mitte kunagi

15. Kui oluline on elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete 
ringlussevõtmine?

Väga oluline
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Väga oluline
Oluline
Ebaoluline
Ei oska öelda

16. Kui oluline on püüda elektri- ja elektroonikaseadet uue ostmise asemel 
parandada?

Väga oluline
Oluline
Ebaoluline
Ei oska öelda

17. Milliseid järgmistest toodetest prooviksite parandada enne uue toote 
ostmist?

Mobiiltelefon
Arvuti
Teler
Pesumasin
Külmik
Tolmuimeja
Juukseföön
Kuularid
Muu
Ei oska öelda

Kui vastasite „muu“, siis palun täpsustage:
kuni 500 tähemärki

18. Palun märkige , miks Te ei püüa kõigepealt seadet peamised põhjused
parandada, vaid ostate uue elektri- või elektroonikaseadme.

Varuosi on raske saada
Varaosad on liiga kallid
Parandusteenust on raske leida
Parandamine on liiga kallis
Tahan vana toote asemele uusimat, mis on turul saada
Muu
Ei oska öelda

Kui vastasite „muu“, siis palun täpsustage:
kuni 500 tähemärki

19. Kes peaks Teie arvates tagama elektri- ja elektroonikaseadmete keemilise 
ohutuse ELis?

Euroopa Liidu ametiasutused
Riiklikud asutused
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Euroopa Liidu ametiasutused
Riiklikud asutused
Tootjad ise
Ei oska öelda
Muu

Kui vastasite „muu“, siis palun täpsustage:
kuni 500 tähemärki
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20. Ilma ELi õigusaktideta, kui meetmeid võetaks üksnes riigi tasandil, milline 
oleks Teie arvates Teie riigis olukord

PALJU 
PAREM

PAREM SAMASUGUNE HALVEM
PALJU 

HALVEM

EI 
OSKA 
ÖELDA

inimeste tervise 
kaitse seisukohast

keskkonnakaitse 
seisukohast
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Küsimustik huvirühmadele ja üksikisikutele, kellel on eriteadmised 
ohtlike ainete kasutamise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes

Tulemuslikkus
Järgmiste küsimuste eesmärk on hinnata direktiivi tulemuslikkust, tehes kindlaks, mil määral on saavutatud 
selle eesmärgid ning millised tegurid mis aitavad kaasa või takistavad selliste eesmärkide saavutamist. 
Lisaks on küsimuste eesmärk teha kindlaks, kas on ilmnenud, et direktiivil on olnud ootamatu või soovimatu 
mõju.

Inimeste tervis ja keskkond

1. Kas ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv on aidanud vähendada 
ohtlike ainete kasutamist turule lastavates elektri- ja elektroonikaseadmetes?

Jah Ei
Ei oska 

öelda

ELis toodetavad ja müüdavad elektri- ja elektroonikaseadmed

ELis toodetavad ja väljaspool ELi müüdavad elektri- ja 
elektroonikaseadmed

EList väljaspool toodetavad ja ELis müüdavad elektri- ja 
elektroonikaseadmed

Kui jah, siis märkige, mil määral on asjaomas(t)e aine(te) sisaldus vähenenud:
SUUREL 
MÄÄRAL

VÄHESEL 
MÄÄRAL

MÕJU 
PUUDUB

EI OSKA 
ÖELDA

Plii

Elavhõbe

Kaadmium

Kuuevalentne kroom

Polübroomitud fenüülid (PBB)

Polübroomitud difenüüleetrid 
(PBDEd)

Bis(2-etüülheksüül)ftalaat 
(DEHP)

Bensüülbutüülftalaat (BBP)

Dibutüülftalaat (DBP)

Diisobutüülftalaat (DIBP)

2. Kas ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv on aidanud kaitsta 
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2. Kas ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv on aidanud kaitsta 
inimeste tervist?

Jah
Vähesel määral
Ei
Ei oska öelda

Millised tegurid on aidanud kaasa inimeste tervise kaitsmisele või on seda 
takistanud?

kuni 500 tähemärki

3. Kas ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv on aidanud vähendada 
keskkonnakahju?

Jah
Vähesel määral
Ei
Ei oska öelda

Millised tegurid on aidanud kaasa keskkonnakahju vähendamisele või on 
seda takistanud?

kuni 500 tähemärki

4. Kas ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv on aidanud tagada elektri- 
ja elektroonikaseadmete vaba liikumist kogu ELis?

Jah
Vähesel määral
Ei
Ei oska öelda

Palun täpsustage:
kuni 500 tähemärki

5. Kas ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv on hõlbustanud elektri- ja 
elektroonikaseadmete jäätmete keskkonnahoidlikku kogumist ja töötlemist?

Jah
Vähesel määral
Ei
Ei oska öelda

Millised tegurid on elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete 
keskkonnahoidlikku kogumist ja töötlemist hõlbustanud või on seda 
takistanud?
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kuni 500 tähemärki

6. Mil määral nõustute järgmiste väidetega elektri- ja elektroonikaseadmete 
jäätmete kogumise ja ringlussevõtu kohta?

TÄIELIKULT 
NÕUS

NÕUS
EI 

OLE 
NÕUS

ÜLDSE 
EI OLE 
NÕUS

EI 
OSKA 
ÖELDA

Ma tean, mida teha elektri- ja 
elektroonikaseadmete jäätmetega

Elektri- ja elektroonikaseadmete 
jäätmete ringlussevõtmine on lihtne

7. Mil määral nõustute järgmiste väidetega elektri- ja elektroonikaseadmete 
jäätmete kogumise ja ringlussevõtu kohta.

TÄIELIKULT 
NÕUS

NÕUS
EI 

OLE 
NÕUS

ÜLDSE 
EI OLE 
NÕUS

EI 
OSKA 
ÖELDA

Ohtlike ainete olemasolu elektri- ja 
elektroonikaseadmete jäätmetes takistab 
nende ringlussevõttu

Teave ohtlike ainete leidumise kohta 
elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmetes 
on piisav

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete 
ringlussevõtu viis vähendab ohtu 
keskkonnale

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete 
ringlussevõtu viis vähendab ohtu inimeste 
tervisele

Kättesaadav teave elektri- ja 
elektroonikaseadmete jäätmete töötlemise 
tulemuste kohta on piisav

8. Järgmised ohtlikud ained takistavad elektri- ja elektroonikaseadmete 
jäätmete (elektroonikaromude) keskkonnahoidlikku töötlemist

TÄIELIKULT 
NÕUS

NÕUS
EI OLE 
NÕUS

ÜLDSE EI 
OLE NÕUS

EI OSKA 
ÖELDA

Plii

Elavhõbe
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Kaadmium

Kuuevalentne kroom

Polübroomitud fenüülid 
(PBB)

Polübroomitud 
difenüüleetrid (PBDEd)

Bis(2-etüülheksüül)ftalaat 
(DEHP)

Bensüülbutüülftalaat (BBP)

Dibutüülftalaat (DBP)

Diisobutüülftalaat (DIBP)

Muu

Kui vastasite „muu“, siis palun täpsustage:
kuni 500 tähemärki

9. Kas direktiiv on Teie andmetel kaasa aidanud järgmiste ohtlike ainete 
vähendamisele elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmetes 
(elektroonikaromudes)?

Jah Ei Ei oska öelda

Plii

Elavhõbe

Kaadmium

Kuuevalentne kroom

Polübroomitud fenüülid (PBB)

Polübroomitud difenüüleetrid (PBDEd)

Bis(2-etüülheksüül)ftalaat (DEHP)

Bensüülbutüülftalaat (BBP)

Dibutüülftalaat (DBP)

Diisobutüülftalaat (DIBP)

10. Palun täpsustage, millist konkreetset elektroonikaromude voogu silmas 
pidades on Teie vastused on esitatud.

kuni 500 tähemärki
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11. Kas Teie andmetel on loetletud ohtlike ainete vähenemine 
elektroonikaromudes mõjutanud jäätmekäitlustoiminguid?

Jah
Ei
Ei oska öelda

Palun täpsustage, milline on olnud mõju jäätmekäitlustoimingutele.
kuni 500 tähemärki

12. Kas Teie riigi pädevad asutused tagavad ohtlike ainete kasutamise 
piiramise direktiivi täitmise?

Jah, täielikult
Teataval määral
Üldse mitte
Ei oska öelda

Palun täpsustage:
kuni 500 tähemärki

13. Kas teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivi täitmise 
tagamisel esineb ELi riikides erinevusi?

Jah
Ei
Ei oska öelda

Palun täpsustage:
kuni 500 tähemärki

14. Kas ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv on mõjutanud 
innovatsiooni?

On avaldanud soodsat mõju
On avaldanud ebasoodsat mõju
Mõju puudub
Ei oska öelda

Palun tooge näide direktiivi soodsast või ebasoodsast mõjust innovatsioonile.
kuni 500 tähemärki

15. Kas ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv on mõjutanud Teie 
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15. Kas ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv on mõjutanud Teie 
kulutusi teadusuuringutele ja investeeringutele?

On avaldanud soodsat mõju
On avaldanud kahjulikku mõju
Mõju puudub
Ei oska öelda

Palun tooge näide direktiivi soodsast või ebasoodsast mõjust.
kuni 500 tähemärki

16. Milline on olnud ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivi üldine mõju 
ekspordile EList kolmandatesse riikidesse?

Eksport on suurenenud
Eksport on vähenenud
Ekspordile kolmandatesse riikidesse ei ole mõju avaldunud.
Ei oska öelda

17. Milline on olnud ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivi üldine mõju 
impordile kolmandatest riikidest ELi?

Import on suurenenud
Import on vähenenud
Impordile kolmandatest riikidest ei ole mõju avaldunud.
Ei oska öelda

18. Kas on konkreetseid näiteid, mis illustreerivad direktiivi mõju 
kaubandusele?

kuni 500 tähemärki

19. Kas ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivi tulemusel on ilmnenud 
ootamatuid kahjulikke või soodsaid muutusi, mis ulatuvad kaugemale 
kõnealuse direktiivi peamistest eesmärkidest?

kuni 500 tähemärki

Tõhusus
Järgmiste küsimuste eesmärk on hinnata direktiivi tõhusust, tehes kindlaks selle rakendamisega seotud 
peamised kulud ja kasu. Veelgi olulisem on siin hinnata, mil määral õigustab ohtlike ainete kasutamise 
piiramisest saadav kasu direktiivist tulenevaid kulusid. Lisaks on nende küsimuste eesmärk saada teavet ja 
andmeid, mille põhjal hinnata, kas liikmesriikide vahel on olnud suuri erinevusi kuludes ja kasus, ning 
uurida, kas tõhusust on võimalik suurendada. Samuti soovime teada saada, kas direktiiv on kaasa toonud 
tarbetu koormuse või muutnud süsteemi tarbetult keerukaks.

20. Millist kasu on direktiiv toonud majandusele? Valige järgmistest kõik 
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20. Millist kasu on direktiiv toonud majandusele? Valige järgmistest kõik 
sobivad variandid.

Aidanud luua ettevõtjatele võrdseid tingimusi.
Suurendanud õiguskindlust ohtlike ainete osas.
Loonud töökohti tollis, järelevalvevaldkonnas.
Loonud töökohti elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete töötlemise ja 
ringlussevõtu valdkonnas.
Loonud töökohti elektri- ja elektroonikaseadmetega seotud teadus- ja 
arendustegevuse valdkonnas.
CE-märgis aitab kindlaks teha, kas elektri- ja elektroonikaseadmed on 
seaduslikult turule lastud.
Elektri- ja elektroonikaseadmetele müümisel teise liikmesriiki on 
kauplemiskulud vähenenud.
Kasu puudub
Muu

Kui vastasite „muu“, siis palun täpsustage:
kuni 500 tähemärki

21. Millist kasu on direktiiv toonud ümbritsevale keskkonnale? Valige 
järgmistest kõik sobivad variandid.

On aidanud luua rohkem sellise ehitusega elektri- ja elektroonikaseadmeid, 
mida on kergem ringlusse võtta.
Ainete piirangud on andnud tootjatele tõuke leida ohtlikele ainetele 
asendajaid.
On aidanud vältida ohtlike ainete sattumist pinnasesse, õhku ja vette tänu 
ohtlike ainete kasutamise vähenemisele elektri- ja elektroonikaseadmete 
tootmisel.
On aidanud vältida ohtlike ainete sattumist elektri- või elektroonikaseadmete 
jäätmetest pinnasesse, õhku ja vette.
On aidanud vältida jäätmete ebaseadusliku keskkonda maha jätmise tõttu 
sinna sattunud ohtlike ainete koristamist.
On parandanud elektri- ja elektroonikaseadmete ringlussevõetavust.
Kasu puudub
Muu

Kui vastasite „muu“, siis palun täpsustage:
kuni 500 tähemärki

22. Millist kasu on direktiiv toonud ühiskonnale? Valige järgmistest kõik 
sobivad variandid.

On aidanud ära hoida elektri- või elektroonikaseadmete jäätmetes leiduvate 
ohtlike ainete leostumisest ja pihkumisest põhjustatud kahjulikku mõju 
tarbijate tervisele.

On aidanud vältida kahjulikku mõju töötajate tervisele, mille põhjustab ohtlike 

*

*
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On aidanud vältida kahjulikku mõju töötajate tervisele, mille põhjustab ohtlike 
ainetega kokkupuude elektri- või elektroonikaseadmete tootmisel, 
kasutamisel või kasutuselt kõrvaldamisel.
On aidanud vältida töötajate ravikulu, mida põhjustab ohtlike ainetega 
kokkupuude elektri- või elektroonikaseadmete tootmisel, kasutamisel või 
kasutusest kõrvaldamisel.
Kasu puudub
Muu

Kui vastasite „muu“, siis palun täpsustage:
kuni 500 tähemärki

23. Kas äriühingu(te)l, keda Te esindate, on ohtlike ainete kasutamise 
piiramise direktiivi kohaseid valmistaja kohustusi?

Jah
Ei
Ei oska öelda

Kui see ei ole selge, siis palun täpsustage, miks:
kuni 500 tähemärki

24. Milliseid ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivi aspekte peate 
järgima? Palun märkige kõik sobivad variandid

Piirangud
Vastavusdeklaratsioon
CE-märgis
Muu

Kui vastasite „muu“, siis palun täpsustage:
kuni 500 tähemärki

24.1 Kui palju kulub aega vastavusdeklaratsiooni koostamiseks?
Vähem kui üks töötund
Vähem kui pool tööpäeva
Vähem kui üks tööpäev
Rohkem kui üks tööpäev
Ei oska öelda

24.2 Kui sageli peate asjaomase toote vastavusdeklaratsiooni ajakohastama, 
palun täpsustage?

kuni 500 tähemärki

*
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25. Millised on Teie kogemuste põhjal Teie esindatava(te) äriühingu(te) kulud, 
mis tulenevad ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivist (palun võtke 
arvesse nii rahalisi kui ka mitterahalisi kulusid)?
Palun märkige skaalal 0-10 järgmiste kulude olulisus.

Koolitus- ja teavitusmeetmetest tulenevad kulud
       

  

Teabe kogumise ja läbivaatamise kulud
       

  

Kulud, mis on seotud kogu nõutava teabe haldamiseks vajaliku 
spetsiaalse IT-süsteemiga

       

  

Tehnilise dokumentatsiooniga seotud kulud
       

  

Vastavushindamisega seotud kulud
       

  

Standardite ostmisega seotud kulud
       

  

Erandimenetlustest tulenevad kulud
       

  

Lisade muutmisest põhjustatud kulud
       

  

CE-märgise eeskirjade täitmisest tulenevad kulud
       

  

Tarneahelat käsitleva teabe hankimine
       

  

Direktiivi RoHS 2 nõuetele vastavusega seotud rahaline kahju
       

  

Kapitalikulu
       

  

Teadus- ja arendustegevusega seotud kulud
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Tegevuskulud
       

  

Muu
       

  

Kui vastasite „muu“, siis palun täpsustage:
kuni 500 tähemärki

26. Kui mitu täistööaja ekvivalendile (täistööajale taandatud töötajad, TTT) 
vastavat töötajat aastas tegeleb teil ohtlike ainete kasutamise piiramise 
direktiivi nõuete täitmise tagamisega?

Mitte ühtegi
Alla 0,25 TTT
Alla 0,5 TTT
Alla 0,75 TTT
Alla 1 TTT
Alla 2 TTT
Alla 3 TTT
Üle 3 TTT
Muu
Ei oska öelda

Kui vastasite „muu“, palun täpsustage:
kuni 500 tähemärki

27. Kas olete teinud mingeid alginvesteeringuid, et järgida ohtlike ainete 
kasutamise piiramise direktiivi?

Jah
Ei
Ei oska öelda

Palun esitage ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivi nõuete järgimisega 
seotud alginvesteerimiskulud protsentides:

28. Kas Teie/ Teie esindatava äriühingu tegevuskulud on suurenenud 
seetõttu, et tuleb järgida ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivi?

Jah
Ei
Ei oska öelda
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Palun märkige ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivi nõuete järgimisest 
tulenev kulude suurenemine protsentides:

29. Kas arvate, et direktiivist tulenev kasu õigustab direktiivi rakendamise 
kulusid?

Jah
Ei
Ei oska öelda

30. Kas teil on olnud ELis probleeme elektri- ja elektroonikaseadmete turule 
viimisega?

Jah
Ei
Ei oska öelda

31. Kui olulised on järgmised probleemid? (5 = kõige olulisem, 1 = kõige 
ebaolulisem)

1 2 3 4 5

Raske on otsustada, kas toode on elektri- või elektroonikaseade või 
mitte.

On raske otsustada, kas toode on kohaldamisalast välja jäetud või mitte.

I lisa kategooriad ei ole täpselt määratletud.

Olemasolevad juhenddokumendid ei ole piisavad.

CE-märgist käsitlevad eeskirjad ei ole selged.

Erandite süsteem on liiga keeruline.

Turujärelevalve toimub eri liikmesriikides erinevalt.

Internetis tegutsevaid poode ei ole võimalik tõhusalt kontrollida.

Mittevastavuse korral rakendatavad karistused on eri liikmesriikides 
erinevad.

Mittevastavuse korral rakendatavad karistused on liiga ranged.

Tolliasutused peavad teatama turujärelevalveasutusele, kui nad 
kahtlustavad, et elektri- või elektroonikaseade ei vasta nõuetele. See 
takistab minu imporditegevust.

Turujärelevalve tegemisel ei võeta alati sihikule neid, kes rikuvad 
eeskirju.

Muu

Kui vastasite „muu“, siis palun täpsustage:
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kuni 500 tähemärki

32. Kas Teil on esinenud probleeme elektri- ja elektroonikaseadmete turule 
viimisega väljaspool EMPd, kus kehtivad ohtlike ainete kasutamise piiramise 
direktiiviga sarnased õigusaktid?

Jah
Ei
Ei oska öelda

Kui jah, siis märkige riik:

33. Kas direktiiv on vähendanud ohtlike ainete kasutamise piiramise 
direktiiviga seotud haldusmenetluste erinevusi liikmesriikides?

Jah
Ei
Ei oska öelda

Kui jah, siis palun tooge näiteid selle kohta, kuidas direktiiv on vähendanud 
erinevusi liikmesriikide haldusmenetlustes.

kuni 500 tähemärki

34. Palun täpsustage, milline ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivi 
säte on eriti tõhus.

kuni 500 tähemärki

35. Palun täpsustage, milline ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivi 
säte on eriti ebatõhus.

kuni 500 tähemärki

36. Milline on olnud ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivi mõju Teie 
esindatava(te) äriühingu(te) konkurentsivõimele ja suhtelisele eelisele?

SUURENDANUD MÕJU PUUDUB VÄHENDANUD EI OSKA ÖELDA

Tootmiskulud

Tarbijahinnad

Tootjate marginaalid

Ei oska öelda
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37. Kas teate, et ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivis sätestatud 
piirangutest on võimalik taotleda erandeid?

Jah
Ei

38. Kas teie organisatsioon või äriühing...
on taotlenud erandit
on kaalunud võimalust taotleda erandit
ei ole taotlenud erandit

Palun täpsustage, miks?
Ei ole vaja taotleda
Keerukas protsess
Muu
Ei oska öelda

Kui vastasite „muu“, palun täpsustage:

39. Mil määral tekitab erandisüsteem halduskoormust?
Olulisel määral
Teataval määral
Vähesel määral
Üldse mitte
Ei oska öelda

Kooskõlalisus
Järgmiste küsimuste eesmärk on hinnata direktiivi kooskõla muude ELi õigusaktidega ja direktiivi sisemist 
kooskõlalisust. Käesoleva osa suurem eesmärk on mõista, kuidas kooskõlalisus või selle puudumine 
mõjutab direktiivi toimimist. Täiendavate küsimuste eesmärk on uurida, kas direktiiv on mõjutanud sarnaste 
õigusaktide väljatöötamist väljaspool ELi asuvates õigusruumides.

40. Ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv on seotud muude ELi 
õigusaktide ja standarditega. Kas Te teate, kas kõnealusel direktiivil ja 
järgmistel ELi õigusaktidel on tarbetut kattuvust, lünkasid või vasturääkivusi?

Jah Ei
Ei oska 

öelda

Jäätmete raamdirektiiv

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (elektroonikaromude) direktiiv

Kasutuselt kõrvaldatud sõidukite direktiiv

Patareidirektiiv

Jäätmesaadetiste määrus
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Kemikaalide registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja piiramise määrus 
(REACH)

Klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määrus

Püsivate orgaaniliste saasteainete määrus

Akrediteerimise ja turujärelevalve määrus

Ökodisaini direktiiv

Muu

Kui vastasite „muu“, palun täpsustage:

Kui jah, siis palun selgitage ja märkige, millist mõju see võib avaldada direktiivi 
toimimisele:

kuni 500 tähemärki

41. Kas te teate samade toodete suhtes kohaldatavaid erinevaid kemikaalide 
piirnorme, mis on sätestatud muudes ELi või liikmesriikide õigusaktides?

Jah
Ei
Ei oska öelda

Kui jah, siis palun täpsustage:
kuni 500 tähemärki

42. Kas olete märganud direktiivis lünki, vastuolusid, kattumisi või puuduvaid 
seoseid?

Jah
Ei
Ei oska öelda

Palun selgitage ja märkige, millist mõju see võib avaldada direktiivi toimimisele:
kuni 500 tähemärki

43. Kas direktiiv on avaldanud märkimisväärset mõju ohtlike ainete 
kasutamise piiramist elektri- ja elektroonikaseadmetes käsitlevate 
õigusaktide väljatöötamisele, struktuurile ja toimimisele väljaspool ELi 
asuvates õigusruumides?

Jah

Ei
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Ei
Ei oska öelda

Palun selgitage ja tooge näiteid, kui see on asjakohane:
kuni 500 tähemärki

Asjakohasus
Järgmiste küsimuste eesmärk on hinnata, mil määral on direktiivis käsitletud küsimused või probleemid 
veel lahendamata ja kas direktiivi eesmärgid on nende probleemide lahendamiseks piisavad.

44. Mil määral nõustute väitega, et elektri- ja elektroonikaseadmetes 
sisalduvate ohtlike ainete kohta on endiselt vaja ELi õigusakte, et saavutada 
järgmised eesmärgid?

TÄIELIKULT 
NÕUS

NÕUS
EI 

OLE 
NÕUS

ÜLDSE 
EI OLE 
NÕUS

EI 
OSKA 
ÖELDA

Inimeste tervise kaitse

Ümbritseva keskkonna kaitse

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete 
keskkonnahoidliku taaskasutamise ja 
kõrvaldamise tagamine

Siseturu hea toimivuse tagamine

45. Kas piiratud ainete loetelu (II lisa) on vaja muuta? Valige järgmistest kõik 
sobivad variandid.

Muudatusi ei ole vaja teha
Loetellu on vaja lisada uusi aineid
Loetelust on vaja aineid eemaldada
On vaja muuta kontsentratsioone
Ei oska öelda

Palun täpsustage, kuidas on piiratud ainete loetelu (II lisa) vaja kohandada.
kuni 500 tähemärki

46. Direktiivi III ja IV lisas on esitatud loetelu kasutusviisidest, mille puhul on 
lubatud erand artikli 4 piirangust. Kas see nimekiri on ajakohane, arvestades 
uusimaid tehnika ja teaduse edusamme?

Jah
Ei
Ei oska öelda

Palun täpsustage, millised erandite loetelu elemendid ei ole ajakohased ja miks.
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Palun täpsustage, millised erandite loetelu elemendid ei ole ajakohased ja miks.
kuni 500 tähemärki

47. Mil määral nõustute väitega, et protsess III ja IV lisa teaduse ja tehnika 
arenguga kohandamise taotlemiseks ja hindamiseks (direktiivi artikkel 6) on 
otstarbekohane?

Nõustun täielikult
Nõustun
Ei nõustu
Üldse ei nõustu
Ei oska öelda

Palun täpsustage, millised taotlemise ja hindamise protsessi aspektid ei täida oma 
eesmärki ja mille poolest.

kuni 500 tähemärki

48. Mil määral olete nõus sellega, et direktiivis järgmiste osaliste jaoks 
sätestatud kohustused on piisavad direktiivi eesmärkide jätkuvaks 
täitmiseks?

Nõustun 
täielikult

Nõustun
Ei 

nõustu
Üldse ei 
nõustu

Ei oska 
öelda

Elektri- ja elektroonikaseadmete 
valmistajad

Tootjate volitatud esindajad

Elektri- ja elektroonikaseadmete 
importijad

Elektri- ja elektroonikaseadmete 
turustajad

Palun täpsustage, millist kohustust peate ebapiisavaks ja/või milliseid täiendavaid 
kohustusi on vaja.

kuni 500 tähemärki

49. Kas teate elektri- ja elektroonikaseadmetes sisalduvate ohtlike ainetega 
seotud küsimusi, mida ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivis ei 
käsitleta?

kuni 500 tähemärki
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ELi lisaväärtus
Järgmiste küsimuste eesmärk on võrrelda seda, mis on saavutatud direktiivi rakendamisega, sellega, mida 
võinuksid liikmesriigid riiklikul, piirkondlikul ja rahvusvahelisel tasandil üksi tegutsedes saavutada. 
Lisaküsimuste eesmärk on hinnata, kas direktiivis käsitletud küsimused nõuavad jätkuvalt meetmete 
võtmist ELi tasandil.

50. Millised oleksid Teie arvates ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivi 
tühistamise tagajärjed direktiivi eesmärkide saavutamise seisukohast?

SOODSAD 
TAGAJÄRJED

TAGAJÄRGI 
EI OLEKS.

KAHJULIKUD 
TAGAJÄRJED

EI 
OSKA 
ÖELDA

Inimeste tervise kaitse

Ümbritseva keskkonna kaitse

Elektri- ja elektroonikaseadmete 
jäätmete keskkonnahoidlik 
taaskasutamine ja kõrvaldamine

Siseturu hea toimivuse tagamine

51. Kas praegu tehakse ELi tasandil toiminguid või täidetakse ülesandeid, 
millega peaksid hoopis liikmesriigid tegelema?

kuni 500 tähemärki

52. Kes peaks Teie arvates vastutama ELis elektri- ja elektroonikaseadmetes 
sisalduvate ohtlike ainete ohutuse tagamise eest?

Euroopa Liidu ametiasutused
Riiklikud asutused
Tootjad ise
Ei oska öelda
Muu

Kui vastasite „muu“, palun täpsustage:

53. Mil määral olete nõus järgmiste väidetega ohtlike ainete kasutamise 
piiramise direktiivi Euroopa lisaväärtuse kohta?

Nõustun
Ei 

nõustu

Ei 
oska 
öelda

Ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiviga luuakse suur turg 
samadele elektri- ja elektroonikaseadmetele.
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Ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiviga luuakse samadele elektri- 
ja elektroonikaseadmetele turg väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda.

Ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv lihtsustab elektri- ja 
elektroonikaseadmete turustamist ELis.

Ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiviga toetatakse innovatsiooni 
ja ohtlikke aineid mittesisaldavate toodete kasutamist.

Täiendavad märkused

Kui Teil on veel kommentaare, lisage need allolevasse kasti:
kuni 1000 tähemärki

Kui soovite lisada tõendusmaterjali, uurimusi või seisukohavõtte, laadige need palun üles siin. 
Juhime tähelepanu sellele, et üleslaaditud dokument (dokumendid) avaldatakse koos Teie vastustega, mis 
on selle avaliku konsultatsiooni jaoks peamine sisend. Dokumendi lisamine on vabatahtlik ja annab 
täiendavat taustteavet Teie seisukohtade paremaks mõistmiseks.

Laadige oma fail üles
Fail võib olla suurusega kuni 1 MB.
Lubatud on üksnes pdf,txt,doc,docx,odt,rtf tüüpi failid




