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 ET 

ETTEPANEKUD 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval siseturu- ja 

tarbijakaitsekomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et liit on sõltuv tooraine impordist ja märkimisväärne hulk maavarasid 

ammendub kiiresti lühikese aja jooksul ning seetõttu on peamine suur ülesanne võtta 

liidus uuesti kasutusele võimalikult palju ressursse ja soodustada üleminekut 

ringmajandusele; 

B. arvestades, et toodete eluea pikendamist tuleks käsitleda kontekstis, et meie tootmis- ja 

tarbimisharjumusi on vaja muuta terviklikult ja ringmajandusele ülemineku raames; 

arvestades, et ressursside tõhusam kasutamine annaks liidu äriühingutele, avaliku sektori 

asutustele ja tarbijatele ka märkimisväärset puhassäästu, vähendades samal ajal ka 

kasvuhoonegaaside aastast koguheidet ja toodete keskkonnamõju;. 

C. arvestades, et arvesse tuleb võtta Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. 

aasta määrust (EL) 2015/2120, millega nähakse ette avatud internetiühendust käsitlevad 

meetmed ning millega muudetakse direktiivi 2002/22/EÜ universaalteenuse ning 

kasutajate õiguste kohta elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste puhul ning määrust (EL) 

nr 531/2012, mis käsitleb rändlust üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu piires, ning 

Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo (BEREC) 

rakenduseeskirju; 

D. arvestades, et seitsmendas keskkonnaalases tegevusprogrammis kutsutakse üles võtma 

konkreetseid meetmeid, et parandada vastupidavust, remonditavust ja korduskasutust ning 

pikendada toodete eluiga; 

E. arvestades, et laiendatud tootjavastutusel on selles osas oluline roll; 

F. arvestades, et Ellen MacArthuri sihtasutuse koostatud konkurentsivõimelise Euroopaga 

seonduvat ringmajanduse visiooni käsitlevas aruandes „Growth Within: a circular 

economy vision for a competitive Europe“ näidatakse selgelt uutele ärimudelitele 

üleminekuga seotud võimalusi, mille näiteks on toodete asemel teenuste müümine; 

G. arvestades, et ringmajanduse mudeli kasutuselevõtmine nõuab poliitiliste otsustajate, 

kodanike ja äriühingute kaasamist ning eeldab muudatusi mitte ainult toodete ja teenuste 

kavandamises ja müügis, vaid ka tarbijate mõttemallides ja ootustes ning äritegevuses 

uute turgude loomise kaudu, mis reageerivad muutuvatele tarbimismudelitele, arenevad 

toodete kasutamise, korduskasutuse ja jagamise suunas, mis aitab pikendada nende 

kasutusaega ja luua konkurentsivõimelisi, kestlikke ja jätkusuutlikke toodeteid; 

H. arvestades, et paljudes lampides ei ole pirne võimalik vahetada, mis võib tekitada 

probleeme, kui pirn enam ei tööta, kui turule tulevad uuemad ja tõhusamad pirnid või kui 

kliendi eelistus valguse värvuse osas muutub, sest siis tuleb välja vahetada kogu lamp; 

I. arvestades, et ringmajanduse arenedes tuleb võtta täiendavaid meetmeid, et soodustada 

toodete remonditavust, kohandatavust, uuendatavust, vastupidavust ja ringlussevõetavust, 

et pikendada toodete ja/või tooteosade eluiga ning kasutusaega; 
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J. arvestades, et jäätmekäitluse hierarhia esimesed lülid, st jäätmete vähendamine ja 

korduskasutamiseks ettevalmistamine, on jäätmevaba strateegia elluviimise seisukohalt 

kõige olulisemad; 

K. arvestades, et maavarade tarbimine Euroopas on kasvanud viimase 30 aastaga 50 % ning 

me tarbime 43 kg ressurssi ühe inimese kohta päevas; 

L. arvestades, et nii majanduslikult kui ka keskkonna seisukohalt on vaja toorainet hoida ja 

piirata jäätmete teket; 

M. arvestades, et üha suurem toodete mitmekesisus, aina lühenevad innovatsioonitsüklid ja 

pidevalt muutuv mood suurendavad uute toodete ostmise sagedust, lühendades seeläbi 

toodete kasutusaega; 

N. arvestades, et remondi-, kasutatud kaupade ja kaupade vahetamise sektoril, mille eesmärk 

on pikendada toodete eluiga, on suur potentsiaal; 

O. arvestades, et valgusdioodlambid peaksid ideaaljuhul olema vahetatavad, mitte 

eemaldamatud; 

P. arvestades, et tuleb leida tasakaal toodete eluea pikendamise eesmärgi ja sellise keskkonna 

kaitsmise vahel, mis pakub endiselt stiimuleid innovatsiooniks ja edasiseks arenguks; 

Q. arvestades, et on avaldatud teateid, mille kohaselt nutitelefonid disainitakse teadlikult 

selliselt, et nad ühe või kahe aasta pärast enam nõuetekohaselt ei töötaks; 

1. rõhutab, et tuleb leida tasakaal toodete eluea pikendamise ning jäätmete ressursiks 

(teiseseks toormeks) muutmise, tööstussümbioosi, innovatsiooni, tarbijanõudluse, 

keskkonnakaitse ja tootetsükli kõigi etappide kasvupoliitika vahel, ning on arvamusel, et 

üha ressursitõhusamate toodete väljatöötamine ei tohi julgustada nende lühemat eluiga või 

enneaegset äraviskamist; 

2. rõhutab, et toodete pikem eluiga eeldab meetmete võtmist toodete kavandatud aegumise 

vastu; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles võtma asjakohaseid meetmeid, et võidelda 

kavandatud aegumise vastu ja suurendama tarbijate võimestamist parema tooteinfo kaudu; 

kutsub lisaks komisjoni üles uurima teateid, et sellised tooted nagu nutitelefonid on 

teadlikult kavandatud olema väga lühikese kasutuseaga, ning soovitama vajaduse korral 

meetmete võtmist selle nähtuse vastu võitlemiseks; kutsub ühtlasi liikmesriike üles mitte 

soodustama kavandatud aegumisega toodete turule toomist; 

3. rõhutab, et toodete pikem eluiga eeldab standardsete moodulkomponentide 

kättesaadavust, mida on lihtsam asendada, millel on funktsionaalne disain ja milles on 

muu hulgas arvesse võetud demonteerimist; 

4. rõhutab, et üleminekuga sellistele ärimudelitele nagu „toode kui teenus“ võiks parandada 

tootmise ja tarbimisharjumuste jätkusuutlikkust, tingimusel et toote-teenuse süsteemid ei 

põhjusta toodete eluea lühenemist, ning toonitab, et sellised ärimudelid ei peaks andma 

võimalust maksustamise vältimiseks; 

5. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles jäätmehierarhia nõuetekohase rakendamise 
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hõlbustamiseks soodustama mitmeotstarbeliseks kasutuseks sobivate toodete 

väljaarendamist, tootmist ja turustamist, mis oleksid tehniliselt vastupidavad ja kergesti 

remonditavad ning mis oleksid pärast jäätmeteks muutumist ning korduskasutamiseks või 

ringlussevõtmiseks ettevalmistamist sobivad turule laskmiseks või kasutusele võtmiseks; 

toonitab, et meetmetes tuleks arvestada toodete mõju kogu nende olelusringi jooksul ja 

jäätmehierarhiat; 

6. rõhutab, et uute ärimudelite, näiteks internetipõhiste teenuste väljatöötamine, uued 

turundusviisid, ainult kasutatud kaupu müüvate kaubamajade ja mitteametlike 

parandustöökodade (nn paranduskohvikud ja töötoad, kus inimesed saavad ise 

parandustööd teha) laialdasem kättesaadavus võib aidata pikendada toodete eluiga ning 

samas suurendada tarbijate teadlikkust pika elueaga toodete kohta ja usaldust nende vastu; 

7. toonitab, et säästvatele tootmis- ja tarbimismudelite edendamine ja toetamine, 

ressursitõhusate, vastupidavate, lihtsalt jagatavate, korduvkasutatavate, remonditavate ja 

ringlussevõetavate toodete kasutamine ning kavandatud aegumisega toodete turule 

toomise mitte soodustamine on jäätmetekke vältimise keskse tähtsusega aspektid; 

8. võtab teadmiseks rolli, mida vastupidavate toodete kavandamisel mängivad uued 

äristrateegiad, nt toodete liisimine, mille puhul liisingufirmad jäävad liisitavate esemete 

omanikuks ja neil on stiimul toodete uuesti turustamiseks ning vastupidavamate toodete 

disainimisse investeerimiseks, mille tulemuseks on väiksem hulk uut toodangut ja vähem 

toodete kõrvaldamist; 

9. rõhutab, et omadusi, mis teevad toote remonditavaks, korduvkasutatavaks, 

ringlussevõetavaks ja vastupidavaks, tuleks arvestada toodete disainimisel, sest suuresti 

selles etapis pannakse paika, kui palju ressursse toodetele kulub; juhib tähelepanu, et 

tootedisain on oluline tegur üleminekul ringmajandusele, sest see mõjutab kõnealuse toote 

olelusringi; 

10. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles rohkem pingutama väga ohtlike ainete asendamiseks 

ja piirama nende ainete kasutamist, mis kujutavad endast lubamatut ohtu inimeste 

tervisele või keskkonnale, et tagada mürgivabade materjalitsüklite väljakujundamine; 

11. toonitab, et liikmesriigid peaksid pakkuma stiimuleid toodete olelusringi pikendamiseks, 

kui see on keskkonna seisukohast kasulik, ning toetama selliste süsteemide loomist, 

millega edendatakse toodete remontimist, korduskasutamist, ümbertöötlemist ja 

taastamist; 

12. märgib, et tooted peavad olema remonditavuse seisukohalt paremini disainitud, 

arvestades, et on väga oluline teha varuosad kättesaadavaks peamiselt nende toodete 

jaoks, mille kasutusiga on võimalik kulutõhusalt pikendada; 

13. toetab kavandatud aegumise määratluse kehtestamist ELi tasandil ja meetmete 

kasutuselevõtmist asjaomase tegevuse eest karistamiseks; 

14. rõhutab, et ökodisainil põhinevate uute toodete loetelu peaks olema ambitsioonikam ning 

sisaldama rohkem tooteid; 

15. viitab sellega seoses mõne liikmesriigi teedrajavale rollile, mille näiteks on Beneluxi 
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riikide algatus kavandatud aegumise vastu võitlemiseks ja (elektriliste) kodumasinate 

kasutusaja pikendamiseks; rõhutab, kui oluline on jagada parimaid tavasid selles 

valdkonnas; 

16. peab väga oluliseks, et tarbijad oleksid paremini teavitatud seadusest tuleneva nõuetele 

vastavuse garantii toimimisest; nõuab , et toote ostuarvel oleks selgelt kirjas viide 

garantiile; 

17. tuletab meelde, et standardsete ja moodulkomponentide kättesaadavus, demonteerimise 

planeerimine, kauakestvate toodete disainimine ja tõhusad tootmisprotsessid on 

ringmajanduse eduka elluviimise seisukohalt suure tähtsusega; 

18. kutsub liikmesriike üles edendama institutsioonilisi kampaaniaid selliste tegevuste 

edendamiseks, mis on seotud remontimise, kasutatud toodete ostmise ja müümise, 

rentimise ja vahetamisega, vältides nõnda uute toodete ostmist; 

19. kutsub komisjoni üles hindama võimalust kehtestada eeskirjad ringlussevõetava materjali 

miinimumsisalduse kohta uutes toodetes; 

20. võtab teadmiseks komisjoni ökodisaini töökava aastateks 2016–2019; tunneb erilist 

heameelt toote vastupidavuse võimaliku lisamise üle materjalitõhususega seotud 

keskkonnanõuete hulka, mis hõlmab toodete kasutusaja pikendamist, võimalust kasutada 

kasutuselt kõrvaldatud toodete osi või võtta ringlusse materjale ning kasutada toodetes 

taaskasutatavaid tooteosi ja/või ringlussevõetud materjale; 

21. kordab oma üleskutset, et komisjon esitaks ettepaneku vaadata läbi ökodisaini käsitlevad 

õigusaktid, et laiendada nende reguleerimisala kõigile peamistele tooterühmadele, mitte 

ainult energiat tarbivatele toodetele, ning lisada järk-järgult kõik tõhusa 

ressursikasutusega seotud omadused tootedisaini nõuetesse; 

22. kutsub komisjoni üles pakkuma välja asjakohased meetmed, millega kohustatakse tootjaid 

tagama varuosade kättesaadavus ning andma tarbijate õigustega seoses teavet selle kohta, 

mis aja jooksul on varuosad kättesaadavad, ning tagama selle, et see kehtiks nii 

internetimüügi kui ka füüsiliste müügikohtade suhtes; 

23. kordab oma üleskutset komisjonile hinnata kulude ja tulude analüüsi põhjal võimalust 

kehtestada ökodisaini käsitlevate õigusaktidega uutes toodetes kasutatavate 

ringlussevõetavate materjalide miinimumväärtused; 

24. tunnistab ühistarbimise ja jagamismajanduse platvormide kui uute säästvate ärimudelite 

tähtsust, millega edendatakse toodete tõhusamat kasutamist ning nende pikemat 

kasutusaega; 

25. kutsub komisjoni üles tagama patareide ja akude direktiivi (2006/66/EÜ)1 kohaste 

patareide ja akude kõrvaldamise nõuete täielik kohaldamine ja jõustamine liikmesriikides 

ning julgustama ärimudeleid, et arendada välja patareide taaskasusutus; 

                                                 
1 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). 
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26. märgib murega, et kui tarbijad vahetavad telekommunikatsiooniteenuse pakkujat, tekib 

selle tulemusel palju elektroonikaromusid (modemid, ruuterid, TV dekoodrid / 

digimuundurid); tuletab tarbijatele ja telekommunikatsiooniteenuse pakkujatele meelde, et 

määruse EU/2015/2120 kohaselt on tarbijatel juba praegu õigus kasutada enda valitud 

lõppseadmeid, kui nad vahetavad telekommunikatsiooniteenuse pakkujat; 

27. kutsub komisjoni üles hindama, kuidas oleks võimalik soodustada ja lihtsustada 

valgusdioodlampide vahetatavust, ning kaaluma lisaks ökodisaini meetmetele vähem 

ranget lähenemisviisi, näiteks seoses märgiste, stiimulite, riigihangete või pikendatud 

garantiidega, kui pirne ei saa eemaldada; 

28. juhib tähelepanu, et vastutustundlik tootekasutus sõltub sellest, kas tarbijatel on võimalik 

täpselt hinnata toodete keskkonnamõju nende olelusringi, ökoloogilise jalajälje ja 

kvaliteedi põhjal; 

29. rõhutab, kui keeruline on kehtestada kohustuslik märgistus, et anda teavet toodete 

oodatava eluea kohta; teeb ettepaneku katsetada sellist märgistamise süsteemi esialgu 

vabatahtlikult ELi tasandil ühtse vormi ja metoodika põhjal; 

30. juhib tähelepanu, et väga palju elektroonikaromusid tekib seetõttu, et tootjad ei suuda 

enam pakkuda riistvaraga ühilduvaid tarkvarauuendusi; usub, et tootjatelt tuleks nõuda 

ühilduvate tarkvarauuenduste pakkumist; 

31. juhib tähelepanu, et säästvamat tootedisaini oleks võimalik ergutada tootja suurendatud 

vastutuse põhimõtte tugevdamise ning miinimumnõuete kehtestamise abil; 

32. kutsub komisjoni üles kasutama paremini ära ELi ökomärgist, et parandada teavet toodete 

eluea kohta ja tarbijate arusaamist toodete vastupidavusest; rõhutab, et tarbijate teadlik 

valik toote/kaubamärgi valimisel võib kaudselt anda tootjatele majanduslikke stiimuleid; 

rõhutab, et ökomärgis peaks sisaldama teavet toote minimaalse eluea või kasutamise 

kohta, et suurendada tarbijate teadlikkust toodete eeldatavast elueast; 

33. kutsub komisjoni üles töötama välja meetmeid toote eeldatavat eluiga, kavandatud 

kasutuskordade arvu ja parandamisvõimalusi puudutava teabe andmiseks tarbijatele, 

võimaluse korral vaid vabatahtlikult, et tarbijad saaksid teha teadlikumaid ostuotsuseid; 

34. palub komisjonil nõuda tootjatelt diagnostika käsiraamatute ja kasutusjuhendite avalikult 

kättesaadavaks tegemist ning toodete varuosade ja lisaseadmete turul kättesaadavaks 

tegemist minimaalse arvu aastate jooksul kooskõlas toote eeldatava elueaga, mis peaks 

olema välja toodud ELi ökomärgisel; 

35. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles eraldama vahendeid koolitus- ja 

teavituskampaaniateks, et edendada säästvaid tarbimis- ja tootmismudeleid, ning rõhutab 

ressursitõhusale ringmajandusele ülemineku eeliseid; 

36. kutsub komisjoni üles hindama majanduslikku ja keskkonnamõju, et teha kindlaks 

võimalused laiendada ühtlustatult kohustusliku toodete nõuetele vastavuse garantii 

kestvust; 

37. kutsub liikmesriike üles tegema vajaduse korral koostööd toodete kasutusea pikendamist 
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puudutavaid teadlikkuse tõstmise kampaaniaid läbi viivate kohalike ja piirkondlike 

omavalitsuste, ettevõtjate ja ühendustega; 

38. juhib tähelepanu, et komisjon ei tohiks kasutada eelseisvat õigusloome toimivuskontrolli 

ei ELi ökomärgisest loobumiseks ega ka selle kohaldamisala piiramiseks; 

39. usub, et oluline on luua tootjatele stiimuleid kauem vastupidavate toodete tootmiseks; 

kutsub komisjoni üles esitama ettepanekut, et tootjad peaksid katma ringlussevõtmise 

kulud, kui nende toodete eeldatav eluiga on lühem kui viis aastat; 

40. nõuab tungivalt, et komisjon edendaks rahvusvaheliste konventsioonide abil 

ressursitõhususe näitajate kasutamist, et teha võimalikuks tööstusharude ja eri riikide 

majanduste võrdlemine ning tagada võrdsed võimalused; 

41. nõuab tungivalt, et liikmesriigid teeksid mõjusat turujärelevalvet, et tagada, et nii Euroopa 

kui ka imporditud tooted vastaksid tootepoliitika ja ökodisaini nõuetele; 

42. kutsub liikmesriike üles võtma kasutusele majanduslikke stiimuleid toodete 

remonditeenuste osutamiseks, et lihtsustada toodete eluea pikendamist, pidades silmas, et 

tooteremondi maksusoodustused võivad ergutada toodete korduskasutamist ja 

stimuleerida remonditööstust, mis toob võimalikku keskkonna- ja sotsiaalset kasu, sh 

remonditegevuse alandatud käibemaks; 

43. kutsub komisjoni üles võtma meetmeid, et tagada veel kasutamiskõlblike toodete lihtsam 

ja tõhusam ringmajanduse tagasi suunamine; 

44. innustab liikmesriike rakendama keskkonnahoidlikke riigihankeid poliitikavahendina, et 

kiirendada üleminekut ringmajandusele; 

45. nõuab täielikku keeldu toodetele, millele on toote kasutusea lühendamiseks defektid sisse 

ehitatud; 

46. märgib, et toodete uuendatavus võib aeglustada toote aegumist ja vähendada 

keskkonnamõju ning kasutajate kulusid; 

47. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kaasama kohalikke ja piirkondlikke ametiasutusi 

ning austama nende pädevust; 

48. palub komisjonil julgustada korrapärast ja struktureeritud teabevahetust ning parimate 

tavade jagamist kogu liidus, komisjoni ja liikmesriikide vahel, sealhulgas piirkondlike ja 

kohalike ametiasutustega; 

49. kutsub komisjoni üles aktiivselt toetama kohalikke remondialgatusi, kuna ka selliselt 

luuakse keskkonnahoidlikke töökohti ja pakutakse tarbijatele kasulikku teenust. 
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