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EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,
võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 95,
võttes arvesse komisjoni ettepanekut,1
võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust,2
võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust,3
toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras4
ning arvestades järgmist:
(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2002/95/EÜ5 on sätestatud, et vastavalt
nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni
rakendusvolituste kasutamise menetlused,6 tuleb vastu võtta teatavad meetmed.

(2)

Otsust 1999/468/EÜ muudeti otsusega 2006/512/EÜ, millega kehtestatakse kontrolliga
regulatiivmenetlus, mille kohaselt võetakse vastu üldmeetmed, mille eesmärk on
muuta asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras vastuvõetud põhiaktide vähem
olulisi sätteid, sealhulgas jätta teatavad sätted välja või lisada uusi vähem olulisi
sätteid.

(3)

Vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonile7 otsuse
2006/512/EÜ kohta tuleb juba jõustunud õigusakte kohandada vastavalt kehtivatele
menetlustele. Nimetatud deklaratsioonis on esitatud nimekiri õigusaktidest, mida
tuleks kiiresti kohandada, sealhulgas direktiiv 2002/95/EÜ.
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(4)

Komisjonile tuleks anda volitus kohandada lisasid. Kuna need on üldmeetmed ja
nende eesmärk on muuta või välja jätta kõnealuse määruse vähem olulisi sätteid või
määrust täiendada uute vähem oluliste sätetega, tuleks need vastu võtta vastavalt
nõukogu otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

(5)

Seepärast tuleks direktiivi 2002/95/EÜ vastavalt muuta.

(6)

Kuna direktiivi 2002/95/EÜ muudatused on tehnilist laadi kohandused, mis
puudutavad ainult komiteemenetlust, siis ei pea liikmesriigid neid üle võtma.
Seepärast ei ole vaja ülevõtmist sätestada.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:
Artikkel 1
Direktiivi 2002/95/EÜ muudetakse järgmiselt:
(1) Artikli 5 lõiget 1 muudetakse järgmiselt:
(a) Sissejuhatav lause asendatakse järgmisega:
„Komisjon võtab vastu kõik muudatused, mis on vaja teha lisa kohandamiseks
teaduse ja tehnika arenguga järgmiste toimingute tegemiseks:“
(b) Lisatakse järgmine lõik:
„Esimeses lõigus osutatud meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi
vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 7 lõikes 2 osutatud kontrolliga
regulatiivmenetlusele.“
(2) Artikkel 7 asendatakse järgmisega:
„Artikkel 7
Komitee
1. Komisjoni abistab nõukogu direktiivi 75/442/EMÜ8 artikli 18 alusel loodud
komitee (edaspidi „komitee”).
2. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid
1–4 ja artiklit 7, võttes arvesse artiklit 8."
Artikkel 2
Käesolev direktiiv jõustub [...] päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

8

ET

ELT L 194, 25.7.1975, lk 39.

3

ET

Artikkel 3

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.
Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel
president
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Nõukogu nimel
eesistuja
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