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MUUDATUSETTEPANEKUD 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise 

ja toiduohutuse komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) Liidus tuleks jäätmekäitlust 

parandada, et kaitsta, säilitada ja parandada 

keskkonna kvaliteeti, kaitsta inimeste 

tervist, tagada loodusvarade 

heaperemehelik ja mõistlik kasutamine 

ning edendada ringmajandust. 

(1) Liidus tuleks jäätmekäitlust, 

jäätmete muutmist ja nende 

kasutuselevõttu parandada, et kaitsta, 

säilitada ja parandada keskkonna kvaliteeti, 

kaitsta inimeste tervist, tagada 

loodusvarade heaperemehelik ja mõistlik 

kasutamine ning edendada tõelist 

ringmajandust, mis vähendaks kahjulikku 

keskkonnamõju ja kaitseks loodusvarasid, 

saavutaks parema toorainete käitlemise, 

muutes majanduse samal ajal vähem 

sõltuvaks impordist, suurendades 

energiatõhusust, vähendades liidu 

energiasõltuvust, pakkudes välja uusi 

majanduslikke võimalusi ja uusi turge 

ning edendades kvaliteetsete töökohtade 

loomist. Tõelise ringmajanduse loomiseks 

on vajalik võtta lisameetmeid, milles 

pööratakse tähelepanu toodete kogu 

olelusringile, sealhulgas säästvale 

materjalide kaevandamisele, 

ökoloogilisele tootearendusele, 

ökotõhusale tootmisele ja säästvale 

tarbimisele, tehes seda viisil, mis need 

ressursid säilitab ja ahela sulgeb. 

Ressursikasutuse parandamine annaks 

liidu äriühingutele, avaliku sektori 

asutustele ja tarbijatele märkimisväärset 

puhassäästu, vähendades samal ajal ka 

kasvuhoonegaaside koguheidet aasta 

kohta. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivis 2008/98/EÜ14 sätestatud 

korduskasutamiseks ettevalmistamise ja 

ringlussevõtu sihtarve tuleks muuta nii, et 

need kajastaksid paremini liidu püüdlust 

minna üle ringmajandusele. 

(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivis 2008/98/EÜ14 sätestatud 

korduskasutamiseks ettevalmistamise ja 

ringlussevõtu sihtarve tuleks muuta nii, et 

need kajastaksid paremini liidu püüdlust 

minna üle tõhusale ringmajandusele, võttes 

vajalikke meetmeid tagamaks, et jäätmeid 

saaks pidada kõnealuse ülemineku jaoks 

kasulikuks ressursiks. 

__________________ __________________ 

14 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 

2008/98/EÜ, 19. november 2008, mis 

käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse 

kehtetuks teatud direktiivid (ELT L 312, 

22.11.2008, lk 3). 

14 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 

2008/98/EÜ, 19. november 2008, mis 

käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse 

kehtetuks teatud direktiivid (ELT L 312, 

22.11.2008, lk 3). 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 a) Euroopa Parlament võttis 9. juulil 

2015 vastu resolutsiooni ressursitõhususe 

ja ringmajandusele ülemineku kohta1a, 

milles ta rõhutas eelkõige vajadust 

kehtestada siduvad jäätmete vähendamise 

eesmärgid, töötada välja jäätmetekke 

vältimise meetmed ning sätestada selged 

ja üheselt mõistetavad määratlused; 

 _______________ 

 1a Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0266. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Paljud liikmesriigid ei ole vajalikku (3) Paljud liikmesriigid ei ole vajalikku 
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jäätmekäitlustaristut veel välja arendanud. 

Seepärast on oluline seada pikaajalised 

poliitilised eesmärgid, millest lähtudes 

meetmeid võtta ja investeeringuid teha 

ning mille abil eelkõige vältida 

jäätmejääkide töötlemise liigse võimsuse 

teket ja ringlussevõetavate materjalide 

sattumist jäätmehierarhia alumistele 

astmetele. 

jäätmekäitlustaristut veel välja arendanud. 

Seepärast on oluline seada pikaajalised 

poliitilised eesmärgid ning rahaline, 

eelarveline ja poliitiline toetus, millest 

lähtudes meetmeid võtta ja investeeringuid 

teha ning mille abil eelkõige vältida 

jäätmejääkide töötlemise, nagu prügilasse 

ladestamine või põletamine, liigse 

võimsuse teket ja ringlussevõetavate 

materjalide sattumist jäätmehierarhia 

madalaimale astmele. Sellega seoses on 

asjaomaste eesmärkide saavutamiseks 

hädavajalik kasutada Euroopa struktuuri- 

ja investeerimisfonde, et rahastada 

vältimiseks, korduskasutamiseks ja 

ringlussevõtmiseks vajaliku 

jäätmekäitlustaristu arendamist. Samuti 

on liikmesriikidel hädavajalik muuta oma 

jäätmetekke vältimise programme 

vastavalt käesolevale direktiivile ja 

kohandada vastavalt oma investeeringud. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Direktiivis 2008/98/EÜ tuleks 

määratleda mõisted „olmejäätmed”, 

„ehitus- ja lammutusjäätmed”, „lõplik 

ringlussevõtuprotsess” ja „tagasitäide”, et 

selgitada nende mõistete ulatust. 

(5) Direktiivis 2008/98/EÜ tuleks 

määratleda mõisted „olmejäätmed“, 

„ehitus- ja lammutusjäätmed“, 

„kaubandus- ja tööstusjäätmed“, „lõplik 

ringlussevõtuprotsess“, „prügistamine“, 

„mereprügi“ ja „tagasitäide“, et selgitada 

nende mõistete ulatust. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 5 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (5 a) Tagatud peaks olema direktiivi 

2008/98/EÜ ning sellega seotud liidu 

õigusaktide, nagu Euroopa Parlamendi ja 
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nõukogu direktiiv 2009/28/EÜ1a ning 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 

(EÜ) nr 1907/20061b, omavaheline 

sidusus, eelkõige selliste mõistete nagu 

„jäätmed“, „jäätmehierarhia“ ja 

„kõrvalsaadus“ asusaadava tõlgendamise 

ja kohaldamisega vastavalt nimetatud 

õigusaktidele. 

 __________________ 

 1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiiv 2009/28/EÜ, 23. aprill 2009, 

taastuvatest energiaallikatest toodetud 

energia kasutamise edendamise kohta 

ning direktiivide 2001/77/EÜ ja 

2003/30/EÜ muutmise ja hilisema 

kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 140, 

5.6.2009, lk 16). 

 1b Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrus (EÜ) nr 1907/2006, 18. detsember 

2006, mis käsitleb kemikaalide 

registreerimist, hindamist, autoriseerimist 

ja piiramist (REACH) ja millega 

asutatakse Euroopa Kemikaalide 

Agentuur ning muudetakse direktiivi 

1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks 

nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, 

komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning 

samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja 

komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 

93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ 

(ELT L 396, 30.12.2006, lk 1). 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) Selleks et ringlussevõtu sihtarvud 

põhineksid usaldusväärsetel ja 

võrreldavatel andmetel ning et võimaldada 

nende sihtarvude saavutamise tõhusamat 

seiret, tuleks direktiivis 2008/98/EÜ 

määratleda olmejäätmete mõiste 

kooskõlas määratlusega, mida Eurostat ja 

(6) Selleks et ringlussevõtu sihtarvud 

põhineksid usaldusväärsetel ja 

võrreldavatel andmetel ning et võimaldada 

nende sihtarvude saavutamise tõhusamat 

seiret, tuleks direktiivis 2008/98/EÜ 

ühtlustada olmejäätmete mõiste 

määratlusega, mida Eurostat ja OECD on 
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OECD on kasutanud statistika eesmärkidel 

ning mille alusel on liikmesriigid juba mitu 

aastat andmeid esitanud. Käesolevas 

direktiivis esitatud olmejäätmete määratlus 

on selles osas neutraalne, kas 

jäätmekäitleja kuulub avalikku või 

erasektorisse. 

kasutanud statistika eesmärkidel ning mille 

alusel on liikmesriigid juba mitu aastat 

andmeid esitanud. Käesolevas direktiivis 

esitatud olmejäätmete määratlus on selles 

osas neutraalne, kas jäätmekäitleja kuulub 

avalikku või erasektorisse. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(7) Liikmesriigid peaksid kehtestama 

asjakohased stiimulid jäätmehierarhia 

rakendamiseks, eelkõige finantsstiimulid, 

mis aitavad saavutada käesoleva direktiivi 

kohaseid jäätmetekke vältimise ja 

ringlussevõtu eesmärke, nt jäätmete 

prügilasse ladestamise ja põletamise tasud, 

jäätmete kogusest sõltuvate tasude 

süsteemid (nn pay as you throw schemes), 

laiendatud tootjavastutuse süsteemid ja 

stiimulid kohalikele omavalitsustele. 

(7) Liikmesriigid peaksid kehtestama 

asjakohased stiimulid jäätmehierarhia 

rakendamiseks, eelkõige finants-, fiskaal- 

ja õiguslikud stiimulid, mis aitavad 

saavutada käesoleva direktiivi kohaseid 

jäätmetekke vältimise ja ringlussevõtu 

eesmärke, nt jäätmete prügilasse 

ladestamise ja põletamise tasud, jäätmete 

kogusest sõltuvate tasude süsteemid (nn 

pay as you throw schemes), laiendatud 

tootjavastutuse süsteemid ja stiimulid 

kohalikele omavalitsustele. Selleks et 

aidata kaasa käesolevas direktiivis 

sätestatud eesmärkide saavutamisele, 

peaks liikmesriikidel olema võimalik 

kasutada VIa lisas loetletud 

majandushoobasid või muid meetmeid. 

Liikmesriigid peaksid võtma selliseid 

meetmeid, mis aitaksid jõuda sorditud 

materjali kõrge kvaliteedini. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 8 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (8 a) Üleminekus ringmajandusele 

tuleks täielikult ära kasutada digitaalse 

innovatsiooni eeliseid. Selleks tuleks 

töötada välja elektroonilised vahendid, nt 
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jäätmete kui uute ressurssidega 

kauplemise veebiplatvorm, et muuta 

kauplemistehingud lihtsamaks ja 

vähendada käitajate halduskoormust, 

suurendades seeläbi tööstuslikku 

sümbioosi. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 9 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Laiendatud tootjavastutuse 

süsteemid on tõhusa jäätmekäitluse oluline 

osa, kuid nende tõhusus ja tulemuslikkus 

erinevad liikmesriigiti märkimisväärselt. 

Seetõttu on vaja sätestada laiendatud 

tootjavastutuse miinimumnõuded. Need 

nõuded peaksid aitama vähendada kulusid 

ja suurendada tulemuslikkust, tagada 

võrdsed võimalused muu hulgas väikestele 

ja keskmise suurusega ettevõtjatele ning 

vältida takistusi siseturu sujuvale 

toimimisele. Samuti peaksid need aitama 

lõimida olelusringi lõppemise kulud 

tootehindadesse ning andma tootjatele 

paremad stiimulid ringlussevõetavuse ja 

korduskasutatavuse arvessevõtmiseks 

toodete kavandamisel. Kõnealuseid 

nõudeid tuleks kohaldada nii uute kui ka 

olemasolevate laiendatud tootjavastutuse 

süsteemide suhtes. Olemasolevate 

laiendatud tootjavastutuse süsteemide 

puhul on siiski vajalik üleminekuperiood, 

et võimaldada nende puhul kasutatavate 

struktuuride ja menetluste kohandamist 

uutele nõuetele. 

(9) Laiendatud tootjavastutuse 

süsteemid on tõhusa jäätmekäitluse oluline 

osa, kuid nende tõhusus ja tulemuslikkus 

erinevad liikmesriigiti märkimisväärselt. 

Seetõttu on vaja sätestada laiendatud 

tootjavastutuse kavade miinimumnõuded. 

Need nõuded peaksid aitama vähendada 

kulusid ja suurendada tulemuslikkust, 

edendama parandatavust, hõlbustama 

jäätmete liigiti kogumise ja sortimise 

paremat rakendamist ja jõustamist, 

tagama kvaliteetsema ringlussevõtu, 

kindlustama kulutõhusa juurdepääsu 

teisestele toorainetele ning tagama 
võrdsed võimalused muu hulgas väikestele 

ja keskmise suurusega ettevõtjatele ning 

vältida takistusi siseturu sujuvale 

toimimisele. Samuti peaksid need aitama 

lõimida olelusringi lõppemise kulud 

tootehindadesse ning andma tootjatele 

paremad stiimulid parandatavuse, 

ringlussevõetavuse ja korduskasutatavuse 

ning ohtlike ainete järkjärgulise 

kaotamise arvessevõtmiseks toodete 

kavandamisel. Kõnealuseid nõudeid tuleks 

kohaldada nii uute kui ka olemasolevate 

laiendatud tootjavastutuse süsteemide 

suhtes. Olemasolevate laiendatud 

tootjavastutuse süsteemide ja laiendatud 

tootjavastutuseta liikmesriikide puhul on 

siiski vajalik üleminekuperiood, et 

võimaldada nende puhul kasutatavate 

struktuuride ja menetluste kohandamist 

uutele nõuetele. Üleminekuperioodi ajal 
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peaksid laiendatud tootjavastutuseta 

liikmesriigid tagama, et nende 

jäätmekäitluse süsteemid annavad 

tulemusi jõustataval, läbipaistval ja 

vastutustundlikul viisil, mis on täielikult 

kooskõlas laiendatud tootjavastutuse 

süsteemide miinimumnõuetega. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 10 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) Jäätmeteket vältides saab kõige 

tõhusamalt parandada ressursitõhusust ja 

vähendada jäätmete keskkonnamõju. 

Seepärast on tähtis, et liikmesriigid 

võtavad jäätmetekke vältimiseks 

asjakohaseid meetmeid ning jälgivad ja 

hindavad nende meetmete rakendamisel 

tehtud edusamme. Jäätmetekke vältimise 

meetmete rakendamisel saavutatud üldise 

edu ühetaolise hindamise tagamiseks tuleks 

kehtestada ühtsed näitajad. 

(10) Jäätmeteket vältides saab kõige 

tõhusamalt parandada ressursitõhusust, 

vähendada jäätmete keskkonnamõju, 

edendada vastupidavaid, 

ringlussevõetavaid ja korduskasutatavaid 

kvaliteetseid materjale ning vähendada 

sõltuvust üha haruldasemate toorainete 

impordist. Seepärast on tähtis, et 

liikmesriigid võtavad jäätmetekke 

vältimiseks asjakohaseid meetmeid, sh 

meetmeid, mis vähendavad ohtlike ainete 

sisaldust, edendavad kvaliteetsete 

materjalide ringlussevõttu, võitlevad 

kavandatud aegumise vastu, suurendavad 

tarbijate õiguste kasutamist parema 

tooteinfo abil, ergutavad pidevat 

teavitamist ja regulaarseid 

koolituskampaaniaid jäätmetekke 

vältimise küsimuses, jälgivad ja hindavad 

nende meetmete rakendamisel tehtud 

edusamme ning jäätmetekke vähendamise 

eesmärke, et lahutada see 

majanduskasvust. Jäätmetekke vältimise 

meetmete rakendamisel saavutatud üldise 

edu ühetaolise hindamise tagamiseks tuleks 

kehtestada ühtsed näitajad ja 

arvutusmeetodid. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 12 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) Liikmesriigid peaksid võtma 

toidujäätmete tekke vältimiseks meetmeid 

kooskõlas aastani 2030 ulatuva säästva 

arengu tegevuskavaga, mille ÜRO 

Peaassamblee võttis vastu 25. septembril 

2015, ja eelkõige selle eesmärgiga 

vähendada 2030. aastaks toidujäätmeid 

poole võrra. Nende meetmete eesmärk 

peaks olema vältida toidujäätmete teket 

esmatootmisel, töötlemisel ja 

valmistamisel ning toidu jaemüügi ja muul 

viisil tarnimise käigus, samuti restoranides 

ja toitlustamisel ning kojumajapidamistes. 

Võttes arvesse toidujäätmete tekke 

vältimise majanduslikku ja keskkonnakasu, 

peaksid liikmesriigid kehtestama 

konkreetsed toidujäätmete tekke vältimise 

meetmed ja hindama toidujäätmete 

vähendamisel tehtud edusamme. Selleks et 

kogu ELis oleks nii liikmesriikidel kui ka 

toidukäitlejatel hõlpsam häid tavasid 

vahetada, tuleks kehtestada sellise 

hindamise ühtsed meetodid. Toidujäätmete 

koguste kohta tuleks aru anda iga kahe 

aasta tagant. 

(12) Liikmesriigid peaksid võtma 

toidujäätmete tekke vältimiseks meetmeid 

kooskõlas aastani 2030 ulatuva säästva 

arengu tegevuskavaga, mille ÜRO 

Peaassamblee võttis vastu 25. septembril 

2015, ja eelkõige selle eesmärgiga 

vähendada 2030. aastaks toidujäätmeid 

vähemalt 50 %. Nende meetmete eesmärk 

peaks olema vältida toidujäätmete teket 

jaemüügi ja tarbijate tasandil ning 

vähendada toidukadu tootmis- ja 

tarneahelates, sh tahtlikult 

mittekoristatud põllumajandustooteid ja 

saagikoristusjärgseid kadusid, samuti 

toidu muul viisil turustamise käigus, 

avalikes ja eraasutustes, kus toitu 

müüakse või pakutakse, restoranides ja 

toitlustamisel ning kodumajapidamistes. 

Võttes arvesse toidujäätmete tekke 

vältimise majanduslikku ja keskkonnakasu, 

peaksid liikmesriigid oma riiklikes 

jäätmetekke vältimise programmides 

kehtestama konkreetsed toidujäätmete 

tekke vältimise meetmed, et vähendada 

2025. aastaks toidujäätmeid vähemalt 

30% ning 2030. aastaks 50 %, ja hindama 

toidujäätmete vähendamisel tehtud 

edusamme. Selleks et kogu liidus oleks nii 

liikmesriikidel kui ka toidukäitlejatel 

hõlpsam häid tavasid vahetada, tuleks 

kehtestada sellise hindamise ühtsed 

meetodid. Toidujäätmete koguste kohta 

tuleks aru anda iga kahe aasta tagant. 

Toidu raiskamise vältimiseks peaksid 

liikmesriigid kehtestama raamistiku, mis 

võimaldaks toidusektoril müümata tooteid 

edasi jagada ja annetada, tagades, et 

sellisel jagamisel ei ole kahjulikku mõju 

inimeste tervisele ja toiduohutusele. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 13 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (13 a) Komisjon peaks uurima võimalust 

kehtestada ringlussevõtu sihtarvud, mida 

kohaldatakse kaubandusest ja tööstusest 

pärit tavajäätmete suhtes ja mis on 

sarnased olmejäätmetele kohaldatavate 

sihtarvudega. Et luua täpne alus 

nimetatud sihtarvude kehtestamisele, 

peaks komisjon koguma selliste jäätmete 

kohta andmeid, lähtudes liikmesriikide 

ühistest aruannetest. Komisjon peaks 

kahe aasta jooksul pärast nimetatud 

andmete kogumist ning mõjuhinnangu 

alusel kaaluma võimalust kehtestada 

aastaks 2025 eraldiseisvad ringlussevõtu 

sihtarvud kaubandusest ja tööstusest pärit 

tavajäätmetele vähemalt paberi, klaasi, 

metalli, plasti ja biojäätmete osas. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 13 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (13 b) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiiv 2008/56/EÜ1a on liidu tasandi 

siduv õigusakt, milles käsitletakse 

kontrolli- ja hindamistegevust ning 

keskkonnaalaste eesmärkide kehtestamist, 

et saavutada hea keskkonnaseisund 

mereprügi aspektist. Mereprügi peamine 

allikas on siiski maismaategevus, mis on 

põhjustatud tahkete jäätmete käitluse 

halbadest tavadest, puudulikust taristust 

ja üldsuse vähesest teadlikkusest. Sel 

põhjusel peaksid liikmesriigid kooskõlas 

säästva arengu tegevuskavaga 2030, mille 

ÜRO Peaassamblee võttis vastu 25. 

septembril 2015, võtma meetmeid, et 

vähendada maismaaprügi hulka, mis 

tõenäoliselt jõuab lõpuks merekeskkonda, 

võttes eelkõige eesmärgiks vähendada 

mereprügi 2030. aastaks 50 %. Võttes 

arvesse mereprügi tekke vältimise 
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keskkonnaalast ja majanduslikku kasu, 

peaksid liikmesriigid võtma oma 

jäätmetekke vältimise programmides 

konkreetseid meetmeid mereprügi tekke 

vältimiseks, et saavutada 2030. aastaks 

vähemalt 50 %-line vähendamine, ning 

samuti peaksid nad mõõtma mereprügi 

vähendamise edusamme. Hõlbustamaks 

liikmesriikide vahelist heade tavade 

vahetust kogu liidus, tuleks selliste 

mõõtmiste tarbeks kehtestada ühtne 

metoodika. Mereprügi tasemete kohta 

tuleks aru anda iga kahe aasta järel. 

 __________________ 

 1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 

juuni 2008. aasta direktiiv 2008/56/EÜ, 

millega kehtestatakse ühenduse 

merekeskkonnapoliitika-alane 

tegevusraamistik (merestrateegia 

raamdirektiiv) (ELT L 164, 25.6.2008, lk 

19). 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 13 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (13 c) Aitamaks kaasa ringmajanduse 

alaste eesmärkide saavutamisele, peaks 

komisjon aktiivselt edendama teabe ja 

parimate tavade kooskõlastamist ja 

vahetamist liikmesriikide, 

kodanikuühiskonna organisatsioonide, 

kohalike ja piirkondlike omavalitsuste, 

sotsiaalpartnerite ja majanduse eri 

sektorite vahel, sealhulgas jäätmetööstus- 

ja finantssektor. Sellist kooskõlastamist ja 

vahetust on võimalik saavutada 

ringmajanduse teabevahetusplatvormide 

loomise abil, mis aitaksid tõsta teadlikkust 

uutest tööstuslikest lahendustest ja 

võimaldada paremat ülevaadet 

olemasolevatest võimsustest ning aitaksid 

kaasa jäätmetööstus- ja finantssektori 

ühendamisele ja toetaksid 
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tööstussümbioosi. Komisjon peaks 

teabevahetusplatvorme aktiivselt 

edendama ka ringmajanduse 

ärimudelina. 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 15 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (15 a) Vanaõli liigiti kogumine ja 

ringlussevõtt oleks majanduslikult ja 

keskkonnaalaselt väga kasulik toorainete 

tarne kindlustamise, ringmajanduse 

suunas liikumise ning õlitarnetest 

sõltuvuse vähendamisele kaasaaitamise 

seisukohast. Mõned liikmesriigid juba 

koguvad ja võtavad ringlusse suure osa 

oma vanaõlist. 2015. aastal põhines siiski 

vaid ligikaudu 13 % kõigist põhikütustest 

taasrafineeritud vanaõlil. Komisjon peaks 

seetõttu esitama ... [sisestada kuupäev 2 

aastat pärast käesoleva direktiivi 

jõustumist] mõjuhinnangu kogu liitu 

hõlmava vanaõli kogumise ja 

ringlussevõtu eesmärgi kehtestamise 

kohta. 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 15 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (15 b) Liikmesriigid peaksid võimaluse 

korral edendama selliste püsivate 

materjalide kasutamist, millel on 

ringmajanduses kõrgeim väärtus, kuna 

neid saab liigitada kui materjale, mida 

saab kvaliteedikadudeta ringlusse võtta, 

hoolimata ringlussevõtu kordade arvust. 
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Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 16 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(16) Jäätmekäitluse, eelkõige 

olmejäätmete ringlussevõtu tulemuslikkus 

on liikmesriigiti väga erinev. Nende 

erinevuste arvessevõtmiseks tuleks 

liikmesriikidele, kes võtsid Eurostati 

andmetel 2013. aastal ringlusse vähem kui 

20 % oma olmejäätmetest, anda lisaaega 

olmejäätmete korduskasutamiseks 

ettevalmistamise ja ringlussevõtu 2025. ja 

2030. aasta sihtarvude saavutamiseks. 

Liikmesriikide viimase viieteist aasta 

keskmist edenemismäära arvestades tuleks 

sellistes liikmesriikides suurendada 

kõnealuste sihtarvude saavutamiseks 

ringlussevõtuvõimsust tasemeni, mis on 

varasemast keskmisest märgatavalt parem. 

Selleks et tagada pidevad edusammud 

sihtarvude saavutamisel ja rakendamisel 

esinevate puuduste õigeaegne 

kõrvaldamine, peaksid lisaaega saanud 

liikmesriigid täitma vahe-eesmärke ning 

kehtestama rakenduskava. 

(16) Jäätmekäitluse, eelkõige 

olmejäätmete ringlussevõtu tulemuslikkus 

on liikmesriigiti väga erinev. Nende 

erinevuste arvessevõtmiseks tuleks 

liikmesriikidele, kes võtsid Eurostati 

andmetel 2013. aastal ringlusse vähem kui 

20 % oma olmejäätmetest, anda lisaaega 

olmejäätmete korduskasutamiseks 

ettevalmistamise ja ringlussevõtu 2025. ja 

2030. aasta sihtarvude saavutamiseks. 

Liikmesriikide viimase viieteist aasta 

keskmist edenemismäära arvestades tuleks 

sellistes liikmesriikides suurendada 

kõnealuste sihtarvude saavutamiseks 

ringlussevõtuvõimsust tasemeni, mis on 

varasemast keskmisest märgatavalt parem. 

Selleks et tagada pidevad edusammud 

sihtarvude saavutamisel ja rakendamisel 

esinevate puuduste õigeaegne 

kõrvaldamine, peaksid lisaaega saanud 

liikmesriigid täitma vahe-eesmärke ning 

kehtestama komisjoni toetusel 

rakenduskava. 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 18 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(18) Korduskasutamiseks 

ettevalmistamise ja ringlussevõtu 

sihtarvude saavutamise arvutamisel peaks 

liikmesriikidel olema õigus võtta arvesse 

tooteid ja komponente, mis on 

korduskasutamiseks ette valmistatud 

korduskasutamisega tegelevate tunnustatud 

ettevõtjate poolt ja tunnustatud 

tagatisrahasüsteemide raames, samuti 

jäätmete põletamise tulemusel ringlusse 

(18) Korduskasutamiseks 

ettevalmistamise ja ringlussevõtu 

sihtarvude saavutamise arvutamisel peaks 

liikmesriikidel olema õigus võtta arvesse 

tooteid ja komponente või vajaduse korral 

pakendeid, mis on korduskasutamiseks ette 

valmistatud korduskasutamisega tegelevate 

tunnustatud ettevõtjate poolt ja tunnustatud 

tagatisrahasüsteemide raames, samuti 

jäätmete energiakasutuse ja põletamise 
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võetud metalli koguseid. Kõnealuste 

andmete ühetaolise arvutamise tagamiseks 

võtab komisjon vastu üksikasjalikud 

eeskirjad korduskasutamiseks 

ettevalmistamisega tegelevate tunnustatud 

ettevõtjate ja tunnustatud 

tagatisrahasüsteemide kindlaksmääramise 

kohta, ringlussevõetud metallide kvaliteedi 

kriteeriumide kohta ning andmete 

kogumise, kontrollimise ja esitamise kohta. 

tulemusel ringlusse võetud metalli 

koguseid. Kõnealuste andmete ühetaolise 

arvutamise tagamiseks võtab komisjon 

vastu üksikasjalikud eeskirjad 

korduskasutamiseks ettevalmistamisega 

tegelevate tunnustatud ettevõtjate ja 

tunnustatud tagatisrahasüsteemide 

kindlaksmääramise kohta, ringlussevõetud 

metallide kvaliteedi kriteeriumide kohta 

ning andmete kogumise, kontrollimise ja 

esitamise kohta. 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 19 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(19) Selleks et tagada käesoleva 

direktiivi parem, õigeaegsem ja 

ühetaolisem rakendamine ning ennetada 

rakendamise puudujääke, tuleks seada sisse 

varajase hoiatamise süsteem, et teha 

kindlaks puudused ja võtta meetmeid enne 

sihtarvude saavutamise tähtaegu. 

(19) Selleks et tagada käesoleva 

direktiivi parem, õigeaegsem ja 

ühetaolisem rakendamine ning ennetada 

rakendamise puudujääke, tuleks komisjoni 

toetusel seada sisse varajase hoiatamise 

süsteem, et teha kindlaks puudused ja võtta 

meetmeid enne sihtarvude saavutamise 

tähtaegu. 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 20 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(20) Paberi, metalli, plasti ja klaasi 

liigiti kogumise süsteemide sisseseadmise 

kohustuse järgmine on oluline selleks, et 

suurendada liikmesriikides 

korduskasutamiseks ettevalmistamise ja 

ringlussevõtu määra. Ka biojäätmeid tuleks 

koguda eraldi, et suurendada 

korduskasutamiseks ettevalmistamise ja 

ringlussevõtu määra ning hoida ära 

ringlussevõetavate kuivade materjalide 

saastumist. 

(20) Paberi, metalli, plasti, klaasi, puidu 

ja tekstiili liigiti kogumise süsteemide 

sisseseadmise kohustuse järgmine on 

oluline selleks, et suurendada 

liikmesriikides korduskasutamiseks 

ettevalmistamise ja ringlussevõtu määra. 

Ka biojäätmeid tuleks koguda eraldi, et 

suurendada korduskasutamiseks 

ettevalmistamise ja ringlussevõtu määra 

ning hoida ära ringlussevõetavate kuivade 

materjalide saastumist ning vältida nende 

põletamist ja prügilasse ladestamist. 
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Jäätmete tõhusam kasutamine võiks 

tekitada olulise stiimuli ka biomajanduse 

tarneahela jaoks. Biojäätmete ja 

põllumajandusjäätmete olmejäätmetest 

liigiti kogumine tuleks seetõttu muuta 

kohustuslikuks. Biomajandusel on väga 

oluline roll toorainete kättesaadavuse 

tagamisel kogu liidus. Komisjon peaks 

kaaluma biojäätmete ringlussevõtu 

eesmärgi kehtestamist, et tõmmata 

biojäätmete ringlussevõtu kohtadele ligi 

taristuinvesteeringuid ja edendada 

orgaaniliste ainete töötlemist. 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 21 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(21) Ohtlike jäätmete nõuetekohane 

käitlemine on liidus endiselt probleemiks 

ning andmed selliste jäätmete töötlemise 

kohta on osaliselt puudu. Seetõttu on vaja 

tõhustada andmete säilitamise ja 

jälgitavuse mehhanisme liikmesriikide 

ohtlike jäätmete elektrooniliste registrite 

kehtestamisega. Elektroonilist 

andmekogumist tuleks vajaduse korral 

laiendada ka muud liiki jäätmetele, et 

lihtsustada andmete säilitamist ettevõtjate 

ja ametiasutuste jaoks ning parandada 

jäätmevoogude jälgimist liidus. 

(21) Ohtlike jäätmete nõuetekohane 

käitlemine on liidus endiselt probleemiks 

ning andmed selliste jäätmete töötlemise 

kohta on osaliselt puudu. Seetõttu on vaja 

tõhustada andmete säilitamise ja 

jälgitavuse mehhanisme liikmesriikide 

ohtlike jäätmete elektrooniliste registrite 

kehtestamisega. Elektroonilist 

andmekogumist tuleks võimalikult suures 

ulatuses laiendada ka muud liiki 

jäätmetele, et lihtsustada andmete 

säilitamist ettevõtjate ja ametiasutuste 

jaoks ning parandada jäätmevoogude 

jälgimist liidus. Selliseid andmeid tuleks 

koguda kooskõlas standardite ja tehniliste 

kirjeldustega, mis toetavad avatud 

andmete eesmärke, ning need tuleks 

avatud andmetena kättesaadavaks teha. 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 21 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (21 a) Olmejäätmete saastumise 

vältimiseks ohtlike ainetega, mis võivad 

kahjustada ringlussevõtu kvaliteeti ja 

seetõttu takistada teiseste toorainete 

kogumist, peaksid liikmesriigid sisse 

seadma kodumajapidamistest pärit ohtlike 

jäätmete liigiti kogumise vood. 

Ringmajandusele ülemineku toetamiseks 

eraldatavaid liidu rahalisi vahendeid 

saaks kasutada ohtlike materjalide 

asendamist ja ohtlike jäätmete käitlemist 

käsitlevate teadusprogrammide 

läbiviimiseks. 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 22 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(22) Käesolevas direktiivis sätestatakse 

liidu jäätmekäitluse pikaajalised eesmärgid 

ning antakse ettevõtjatele ja 

liikmesriikidele selge suund käesoleva 

direktiivi eesmärkide saavutamiseks 

vajalike investeeringute tegemiseks. Oma 

riiklike jäätmekäitlusstrateegiate ja 

jäätmekäitlustaristusse tehtavate 

investeeringute kavandamisel peaksid 

liikmesriigid kasutama ära Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfonde ning 

edendama jäätmetekke vältimist, jäätmete 

korduskasutamist ja ringlussevõttu 

kooskõlas jäätmehierarhiaga. 

(22) Käesolevas direktiivis sätestatakse 

liidu jäätmekäitluse pikaajalised eesmärgid 

ning antakse ettevõtjatele ja 

liikmesriikidele selge suund käesoleva 

direktiivi eesmärkide saavutamiseks 

vajalike investeeringute tegemiseks. Oma 

riiklike jäätmekäitlusstrateegiate ja 

jäätmekäitlustaristusse tehtavate 

investeeringute kavandamisel peaksid 

liikmesriigid kasutama ära Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfonde ning 

edendama esiteks jäätmetekke vältimist ja 

jäätmete korduskasutamist ja seejärel 

ringlussevõttu kooskõlas jäätmehierarhiaga 

ning mitte toetama jäätmete prügilasse 

ladestamist ja põletamist. 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 23 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(23) Teatavad toorained on liidu 

majanduse jaoks väga tähtsad ja nende 

varu tagamine on seotud suure riskiga. 

Selleks et tagada selliste toorainete tarne 

kindlus ning kooskõlas tooraineid käsitleva 

algatusega ja tooraineid käsitleva Euroopa 

innovatsioonipartnerluse eesmärkide ja 

sihtarvudega, peaksid liikmesriigid võtma 

meetmeid, et tagada olulisel hulgal 

kõnealust toorainet sisaldavate jäätmete 

parim võimalik käitlus, võttes arvesse 

majanduslikku ja tehnoloogilist 

teostatavust ja keskkonnakasu. Komisjon 

on kehtestanud ELi jaoks kriitilise 

tähtsusega toorainete nimekirja18. 

Komisjon vaatab selle nimekirja 

korrapäraselt läbi. 

(23) Teatavad toorained on liidu 

majanduse jaoks väga tähtsad ja nende 

varu tagamine on seotud suure riskiga. 

Selleks et tagada selliste toorainete tarne 

kindlus ning kooskõlas tooraineid käsitleva 

algatusega ja tooraineid käsitleva Euroopa 

innovatsioonipartnerluse eesmärkide ja 

sihtarvudega, peaksid liikmesriigid võtma 

meetmeid, et tagada olulisel hulgal 

kõnealust toorainet sisaldavate jäätmete 

parim võimalik käitlus, takistades 

töötlemata jäätmete prügilasse ladestamist 

ja põletamist, võttes arvesse majanduslikku 

ja tehnoloogilist teostatavust ning kasu 

keskkonnale ja tervisele. Komisjon on 

kehtestanud ELi jaoks kriitilise tähtsusega 

toorainete nimekirja18. Komisjon vaatab 

selle nimekirja korrapäraselt läbi. 

__________________ __________________ 

18 COM(2014) 297 final. 18 COM(2014)0297. 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 25 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(25) Prügistamisel on keskkonnale ja 

kodanike heaolule otsene kahjulik mõju 

ning suured puhastamiskulud on 

ühiskonnale tarbetu majanduslik koormus. 

Seda probleemi peaks aitama lahendada 

erimeetmete lisamine jäätmekavadesse ja 

nõuetekohane täitmise tagamine pädevate 

asutuste poolt. 

(25) Prügistamisel on keskkonnale ja 

kodanike heaolule otsene kahjulik mõju 

ning suured puhastamiskulud on 

ühiskonnale tarbetu majanduslik koormus. 

Prügistamist tuleb vaadelda selliste isikute 

sotsiaalse probleemina, kes käitlevad 

jäätmeid vääral või ebaseaduslikul viisil. 
Seda probleemi peaks aitama lahendada 

erimeetmete lisamine jäätmekavadesse ja 

nõuetekohane täitmise tagamine pädevate 

asutuste poolt. 
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Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 28 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(28) Liikmesriikide esitatud statistilised 

andmed on komisjoni jaoks olulised, et 

hinnata jäätmealaste õigusaktide järgimist 

liikmesriikides. Statistiliste andmete 

kvaliteeti, usaldusväärsust ja võrreldavust 

tuleks parandada. Selleks tuleks kehtestada 

üks ühine koht kõigi jäätmeandmete 

sisestamiseks, jätta välja aegunud 

aruandlusnõuded, hinnata liikmesriikide 

aruandlusmeetodeid ja võtta kasutusele 

andmekvaliteedi kontrolli aruanne. 

Seepärast peavad liikmesriigid kasutama 

jäätmealastes õigusaktides sätestatud 

sihtarvude saavutamise kohta aru 

andmisel kõige uuemat metoodikat, mille 

on välja töötanud komisjon ja 

liikmesriikide statistikaametid. 

(28) Liikmesriikide esitatud statistilised 

andmed on komisjoni jaoks olulised, et 

hinnata jäätmealaste õigusaktide järgimist 

liikmesriikides. Statistiliste andmete 

kvaliteeti, usaldusväärsust ja võrreldavust 

tuleks parandada, luues andmete kogumise 

ja töötlemise ühtse metoodika ja 

kehtestades ühe ühise koha kõigi 

jäätmeandmete sisestamiseks, milleks 

peaks olema Eurostat, ning jättes välja 

aegunud aruandlusnõuded, hinnates 

liikmesriikide aruandlusmeetodeid ja võttes 

kasutusele andmekvaliteedi kontrolli 

aruande, mis peaks põhinema ühtsel 

vormil. Jäätmekäitlust käsitlevate 

võrreldavate statistiliste andmete 

usaldusväärne esitamine on äärmiselt 

oluline, et tagada tõhus rakendamine ja 

andmete võrreldavus liikmesriikide vahel. 

Seepärast peaksid liikmesriigid käesoleva 

direktiivi kohaste rakendusaruannete 

koostamisel kasutama kõige uuemat 

metoodikat, mille on välja töötanud 

komisjon ja liikmesriikide statistikaametid. 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 28 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (28 a) Teadusuuringud ja innovatsioon 

on põhjapaneva tähtsusega ülemineku 

toetamisel liidu ringmajandusele, kus 

jäätmeid käsitletakse ressursina. Sel 

eesmärgil on vajalik programmi 

„Horisont 2020“ raamistikus panustada 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

projektidesse, mille abil on võimalik 

tõestada ringmajanduse majanduslikku ja 
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keskkonnasäästlikust ning läbi viia seda 

kinnitavaid kohapealseid katseid. 

Süsteemse lähenemisviisi rakendamisel 

võivad need projektid kaasa aidata 

õigusaktide väljatöötamisele, mis soosivad 

innovatsiooni ja mida on samal ajal lihtne 

kohaldada, seda peamiselt regulatiivsete 

ebakindluste, tõkete ja lünkade 

tuvastamise abil, mis võivad takistada 

ressursitõhususel põhinevate ärimudelite 

arengut. 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 28 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (28 b) Komisjon peaks iga kolme aasta 

tagant avaldama liikmesriikide esitatud 

andmetel ja teabel põhineva aruande, et 

teavitada Euroopa Parlamenti ja nõukogu 

edusammudest, mida on tehtud 

ringlussevõtu sihtarvude saavutamisel ja 

käesolevas direktiivis ette nähtud uute 

kohustuste rakendamisel. 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 33 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (33 a) Liikmesriigid peaksid tagama 

tootmis-, ringlussevõtu-, parandus-, 

korduskasutamiseks ettevalmistamise ja 

jäätmesektoris kõrged töötervishoiu ja -

ohutuse nõuded, võttes arvesse 

konkreetseid riske, millega töötajad 

nendes sektorites kokku puutuvad, ning 

tagama liidu selle valdkonna kehtivate 

õigusaktide nõuetekohase rakendamise ja 

jõustamise. 
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Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 33 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (33 b) On väga oluline tagada, et 

kehtivaid jäätmealaseid õigusakte 

rakendatakse ja jõustatakse korrektselt. 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 33 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (33 c) Käesolev direktiiv on vastu võetud, 

võttes arvesse 13. aprilli 2016. aasta 

paremat õigusloomet käsitlevas 

institutsioonidevahelises kokkuleppes 

sätestatud kohustusi, ning seda tuleks 

rakendada ja kohaldada kooskõlas 

nimetatud kokkuleppes sisalduvate 

juhistega. 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt -1 (uus) 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt b 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 -1) Artikli 2 lõike 2 punkt b 

asendatakse järgmisega: 

„b)  loomsed kõrvalsaadused, sealhulgas 

määrusega (EÜ) nr 1774/2002 hõlmatud 

töödeldud saadused, välja arvatud 

saadused, mis on ette nähtud põletamiseks, 

ladestamiseks või kasutamiseks biogaasi 

või komposteerimisettevõtetes;“ 

„b)  loomsed kõrvalsaadused, sealhulgas 

määrusega (EÜ) nr 1774/2002 hõlmatud 

töödeldud saadused, välja arvatud 

saadused, mis on ette nähtud põletamiseks 

või ladestamiseks;“ 
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Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt a 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 3 – punkt 1a – lõik 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Olmejäätmeid, nagu need on määratletud 

käesolevas direktiivis, tuleb jäätmete 

käitleja era- või avalikku sektorisse 

kuulumise seisukohalt käsitleda 

neutraalsetena. 

 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt a a (uus) 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 3 – punkt 1b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 a a) lisatakse järgmine punkt: 

 „1b) „kaubandus- ja tööstusjäätmed“ – 

olmejäätmetest suurem kogus sega- ja 

eraldi kogutud tavajäätmeid, mis 

pärinevad kaubandus- ja 

tööstustegevusest ja/või -ruumidest, 

sealhulgas paber ja papp, klaas, metall, 

plast, biojäätmed, puit ja suurjäätmed. 

 Kaubandus- ja tööstusjäätmed ei hõlma 

olmejäätmeid, ehitus- ja 

lammutusjäätmeid, kanalisatsioonivõrgu 

ja reovee töötlemise jäätmeid (sh 

reoveesetted);“; 

 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt a b (uus) 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 3 – punkt 1c (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 a b) lisatakse järgmine punkt: 

 „1c) „prügistamine” – üksikisiku 

igasugune tahtlik või tahtmatu tegevus või 

tegevusetus, mille tulemuseks on jäätmete 

mahajätmine.“ 

 

Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt a c (uus) 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 3 – punkt 1d (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 a c) lisatakse järgmine punkt: 

 „1d) „toidujäätmed” ‒ toit, mis on 

eemaldatud või kõrvaldatud tootmise, 

töötlemise, jaemüügi või tarbijate 

tasandil, ning toidukadu kogu tootmis- ja 

tarneahela raames, sh esmase tootmise, 

veo- ja ladustamiskaod, tahtlikult 

mittekoristatud põllumajandustooted ja 

saagikoristusjärgsed kaod;” 

 

Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt c 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 3 – punkt 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. „biojäätmed” – aia- ja 

haljastujäätmed, kodumajapidamistest, 

restoranidest, toitlustus- ja 

jaemüügiettevõtetest pärinevad toidu- ja 

köögijäätmed, samalaadsed 

toiduainetööstuse jäätmed ning muud 

samasuguste biolagunemisomadustega 

jäätmed, mis on laadilt, koostiselt ja 

koguselt võrreldavad;”; 

4. „biojäätmed” – aia- ja 

haljastujäätmed, mitteloomsed 

põllumajandusjäätmed (sh 

saagikoristusjärgsed kaod), 

kodumajapidamistest, restoranidest, 

toitlustus- ja jaemüügiettevõtetest 

pärinevad toidu- ja köögijäätmed, 

samalaadsed toiduainetetööstuse ja -

töötlemise ning muud samasuguste 
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biolagunemis- ja kompostimisomadustega 
jäätmed, mis on laadilt ja koostiselt 

võrreldavad; 

 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt d 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 3 – punkt 4a  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4a. „ehitus- ja lammutusjäätmed” – 

artikli 7 kohaselt vastu võetud 

jäätmenimistus osutatud ehitus- ja 

lammutusjäätmete kategooriatesse 

kuuluvad jäätmed;”; 

4a. „ehitus- ja lammutusjäätmed” – 

artikli 7 kohaselt vastu võetud 

jäätmenimistus osutatud ehitus- ja 

lammutusjäätmete kategooriatesse 

kuuluvad jäätmed, sealhulgas kerged 

materjalid;“ 

 

Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt d a (uus) 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 3 – punkt 4b (uus)  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 d a)  lisatakse järgmine punkt: 

 „4b) „püsivad materjalid“ – materjalid, 

mida saab liigitada materjalidena, mida 

pärast tootmist võib võtta ringlusse ilma 

kvaliteedi halvenemiseta, olenemata 

sellest, kui tihti materjali ringlusse 

võetakse;“ 

 

Muudatusettepanek  41 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt d b (uus) 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 3 – punkt 9a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 d b) lisatakse järgmine punkt: 

 „9a) „laiendatud tootjavastutus“ – 

tootja täielik või osaline tegevuslik ja/või 

finantsvastutus toote eest, mida 

laiendatakse tarbimisjärgse toote 

olelusringile kui vahendit, mis aitab 

liikmesriikidel täita liidu jäätmealaseid 

sihtarve ning suurendada 

korduskasutamise ja ringlussevõtu 

määra;“ 

 

Muudatusettepanek  42 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt e 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 3 – punkt 16 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

16. „korduskasutamiseks 

ettevalmistamine” – kontrollimist, 

puhastamist või parandamist hõlmavad 

taaskasutamistoimingud, mille käigus 

valmistatakse korduskasutamiseks 

ettevalmistamisega tegelevate tunnustatud 

ettevõtjate poolt ja tunnustatud 

tagatisrahasüsteemide kaudu kogutud 

jäätmed, tooted või toodete koostisosad 

ette korduskasutamiseks ilma täiendava 

eeltöötluseta;”; 

16. „korduskasutamiseks 

ettevalmistamine” – kontrollimist, 

puhastamist või parandamist hõlmavad 

taaskasutamistoimingud, millega 

jäätmeteks muutunud tooted või toodete 

koostisosad valmistatakse ette 

korduskasutamiseks ilma täiendava 

eeltöötluseta; 

 

Muudatusettepanek  43 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt e a (uus) 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 3 – punkt 16a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 e a)  lisatakse järgmine punkt: 

 „16a) „lahjendus” – jäätmete segamine 
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ühe või mitme muu ainega eesmärgiga 

vähendada ilma keemilise muutmiseta 

jäätmetes sisalduvate ühendite 

kontsentratsiooni, et võimaldada 

lahjendatud jäätmete saatmist töötlusesse 

või ringlussevõttu, mis on lahjendamata 

jäätmete jaoks keelatud.”  

 

Muudatusettepanek  44 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt f 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 3 – punkt 17a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

17a. „lõplik ringlussevõtuprotsess” – 

ringlussevõtuprotsess, mis algab siis, kui 

edasised mehhaanilise sortimise toimingud 

ei ole enam vajalikud ning 

jäätmematerjalid jõuavad tootmisprotsessi 

ja need töötatakse ümber toodeteks, 

materjalideks või aineteks; 

17a. „lõplik ringlussevõtuprotsess” – 

ringlussevõtuprotsess, mis algab siis, kui 

edasised mehhaanilise sortimise toimingud 

ei ole enam vajalikud ning jäätmed ja 

jäätmematerjalid, mis on artikli 6 lõike 1 

kohaselt lakanud olemast jäätmed, 
jõuavad tootmisprotsessi ja need töötatakse 

ümber toodeteks, materjalideks või 

aineteks; 

 

Muudatusettepanek  45 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt f a (uus) 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 3 – punkt 17ba (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 f a)  lisatakse järgmine punkt: 

 „17ba) „orgaaniline ringlussevõtt“ ‒ 

pakendijäätmete biolagundatavate osade 

aeroobne töötlemine (st kompostimine) nii 

kodumajapidamistes kui ka 

mikroorganismide või usside abil ja 

kontrolli all, nii et tulemuseks saadakse 

kompost. Prügilasse ladestamist ei loeta 

orgaaniliseks ringlussevõtuks;“ 
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Muudatusettepanek  46 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt f b (uus) 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 3 – punkt 20a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 f b)  lisatakse järgmine punkt: 

 „20a)  „saastest puhastamine“ – toiming, 

millega eemaldatakse või töödeldakse 

jäätmete ebasoovitavad või saastavad 

ohtlikud ühendid, et need hävitada.“ 

 

Muudatusettepanek  47 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt f c (uus) 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 3 – punkt 20b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 f c)  lisatakse järgmine punkt: 

 „20b) „taastamine“ – toote tagasi 

rahuldavasse tööseisukorda viimine, 

ehitades selleks uuesti üles või 

parandades rikke äärel olevaid olulisi 

komponente.“ 

 

Muudatusettepanek  48 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt f d (uus) 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 3 – punkt 20c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 f d) lisatakse järgmine punkt: 

 „20c) „kogutav vanaõli“ ‒ vanaõli, mida 

on võimalik koguda, tavaliselt 50 % 

liikmesriikide iga-aastasest määrdeainete 

tarbimisest;“ 
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Muudatusettepanek  49 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 3 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 4 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Liikmesriigid kasutavad 

asjakohaseid majandushoobasid, et 

stimuleerida jäätmehierarhia 

kohaldamist. 

3. Käesolevas direktiivis sätestatud 

eesmärkidele kaasa aitamiseks ja 

jäätmehierarhia kohaldamise 

stimuleerimiseks kasutavad liikmesriigid 

asjakohaseid majandushoobasid või muid 

meetmeid. Liikmesriigid võivad sel 

eesmärgil kasutada VIa lisas loetletud 

majandushoobasid või muid meetmeid. 

Liikmesriigid teatavad komisjonile 

käesoleva lõike kohaselt kasutusele võetud 

konkreetsed majandushoovad [sisestage 

kuupäev 18 kuud pärast käesoleva 

direktiivi jõustumist] ja pärast seda 

kuupäeva iga viie aasta järel. 

Liikmesriigid teatavad komisjonile 

käesoleva lõike kohaselt kasutusele võetud 

konkreetsed majandushoovad või muud 

meetmed [sisestage kuupäev 18 kuud 

pärast käesoleva direktiivi jõustumist] ja 

pärast seda kuupäeva iga viie aasta järel. 

 

Muudatusettepanek  50 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 3 a (uus) 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 4 – lõige 3a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a) Artiklisse 4 lisatakse järgmine 

lõige: 

 „3a.  Jäätmed tuleb enne jäätmete 

energiakasutust või enne lõplikku 

ladustamist prügilas sorteerida, et toetada 

ringlussevõetavate materjalide 

tulemuslikku eraldamist. Biolagunevad 

osad tuleb ka töödelda. 

 Erandina esimesest lõigust võib eraldi 

kogutud biojäätmed saata aeroobsesse 

kääritusse või muudesse 

protsessikäitistesse, mis kasutavad oma 
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ainsa sisendina biojäätmeid, kui 

biojäätmete kvaliteet vastab nende käitiste 

nõuetele.“ 

 

Muudatusettepanek  51 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt b 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 5 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Komisjonil on õigus võtta 

kooskõlas artikliga 38a vastu delegeeritud 

õigusakte, et kehtestada üksikasjalikud 

kriteeriumid lõikes 1 sätestatud tingimuste 

kohaldamiseks konkreetsete ainete või 

esemete suhtes. 

2. Nõukogu ja Euroopa Parlament 

kehtestavad seadusandliku tavamenetluse 

kaudu ja komisjoni abil üksikasjalikud 

kriteeriumid lõikes 1 sätestatud tingimuste 

kohaldamiseks konkreetsete ainete või 

esemete suhtes. 

 

Muudatusettepanek  52 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 5 – alapunkt a – alapunkt i 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 1 – punkt -a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 -a) jäätmed on valmistatud ette 

korduskasutamiseks; 

 

Muudatusettepanek  53 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 5 – alapunkt b 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 6 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Komisjonil on õigus võtta 

kooskõlas artikliga 38a vastu delegeeritud 

õigusakte, et kehtestada üksikasjalikud 

kriteeriumid lõikes 1 sätestatud tingimuste 

kohaldamiseks teatavate jäätmete suhtes. 

2. Komisjonil on õigus võtta 

kooskõlas artikliga 38a vastu delegeeritud 

õigusakte, et kehtestada üksikasjalikud 

kriteeriumid lõikes 1 sätestatud tingimuste 

kohaldamiseks teatavate jäätmete suhtes. 
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Need kriteeriumid sisaldavad vajaduse 

korral saasteainete piirväärtusi ning neis 

võetakse arvesse aine või eseme mis tahes 

võimalikku halba mõju keskkonnale. 

Teatavate materjalide, nt täitematerjali, 

paberi, klaasi, metalli, rehvide ja tekstiili 

osas tuleb kaaluda konkreetsete 

kriteeriumide väljatöötamist selle kohta, 

millal jäätmed lakkavad olemast jäätmed. 
Need kriteeriumid sisaldavad vajaduse 

korral saasteainete piirväärtusi ning neis 

võetakse arvesse aine või eseme mis tahes 

võimalikku halba mõju keskkonnale. 

 

Muudatusettepanek  54 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 7 – alapunkt -a (uus) 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 -a) lõike 1 esimene lõik asendatakse 

järgmisega: 

„1. Liikmesriigid võivad 

korduskasutamise ning jäätmete vältimise, 

ringlussevõtu ja muu taaskasutamise 

hoogustamiseks võtta regulatiivseid või 

mitteregulatiivseid meetmeid tagamaks, et 

igal füüsilisel või juriidilisel isikul, kes 

oma majandus- või kutsetegevuses töötab 

välja, toodab, töötleb, müüb või impordib 

tooteid (toote tootja), on tootja laiendatud 

vastutus.“ 

„1. Liikmesriigid võtavad 

korduskasutamise ning jäätmete vältimise, 

ringlussevõtu ja muu taaskasutamise 

hoogustamiseks regulatiivseid või 

mitteregulatiivseid meetmeid tagamaks, et 

igal füüsilisel või juriidilisel isikul, kes 

oma majandus- või kutsetegevuses töötab 

välja, toodab, töötleb, müüb või impordib 

tooteid (toote tootja), on tootja laiendatud 

vastutus.“ 

 

Muudatusettepanek  55 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 7 – alapunkt a 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 2a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

„Lisaks võivad sellised meetmed hõlmata 

laiendatud tootjavastutuse [direktiivis 

mujal kasutatud ka väljendit „tootja 

laiendatud vastutus”] süsteemide 

kehtestamist, milles on määratletud toodete 

Lisaks hõlmavad sellised meetmed 

laiendatud tootjavastutuse [direktiivis 

mujal kasutatud ka väljendit „tootja 

laiendatud vastutus”] süsteemide 

kehtestamist, milles on määratletud toodete 
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tootjate konkreetsed tegevuslikud ja 

finantskohustused. 

tootjate konkreetsed tegevuslikud, 

organisatoorsed või finantskohustused, 

mille puhul laiendatakse tootjavastutust 

tarbimisjärgsele toote olelusringile. 

Tootjavastutuse eesmärk on hõlmata kõiki 

turule saadetud tooteid.  

 

Muudatusettepanek  56 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 7 – alapunkt b 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Jäätmehierarhia nõuetekohase rakendamise 

hõlbustamiseks võib selliste meetmetega 

muu hulgas soodustada selliste toodete 

väljaarendamist, tootmist ja turustamist, 

mis sobivad mitmekordseks kasutuseks, on 

tehniliselt vastupidavad ning sobivad 

pärast jäätmeteks muutumist 

korduskasutamiseks ettevalmistamiseks ja 

ringlussevõtuks. Kõnealustes meetmetes 

tuleks arvestada toodete mõju kogu nende 

olelusringi jooksul. 

Jäätmehierarhia nõuetekohase rakendamise 

hõlbustamiseks soodustatakse selliste 

meetmetega muu hulgas selliste toodete 

väljaarendamist, tootmist ja turustamist, 

mis sobivad mitmekordseks kasutuseks, on 

tehniliselt vastupidavad ja kergesti 

parandatavad ning on pärast jäätmeteks 

muutumist korduskasutamiseks ette 

valmistatud või ringlusse võetud ning 

sobivad turule laskmiseks või turule 

toomiseks. Kõnealustes meetmetes 

arvestatakse toodete mõju kogu nende 

olelusringi jooksul, jäätmehierarhiat ning 

asjakohaseid liidu õigusakte ja 

standardeid, mida toodetele juba 

kohaldatakse. 

 

Muudatusettepanek  57 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 7 – alapunkt c 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 8 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Komisjon korraldab liikmesriikide 

ja tootjavastutuse süsteemidega seotud 

osalejate vahel teabevahetuse artiklis 8a 

määratletud nõuete rakendamise ja 

parimate tavade kohta, et tagada laiendatud 

5. Komisjon korraldab liikmesriikide 

ja tootjavastutuse süsteemidega seotud 

osalejate vahel teabevahetuse artiklis 8a 

määratletud nõuete rakendamise ja 

parimate tavade kohta, et tagada laiendatud 
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tootjavastutuse süsteemide nõuetekohane 

haldamine ja piiriülene koostöö. See 

hõlmab muu hulgas 

tootjavastutusorganisatsioonide 

korraldusliku poole ja nende seire, 

jäätmekäitlejate valimise ning prügistamise 

vältimisega seotud teabe vahetamist. 

Komisjon avaldab kõnealuse teabevahetuse 

tulemused. 

tootjavastutuse süsteemide nõuetekohane 

haldamine ja piiriülene koostöö. See 

hõlmab muu hulgas 

tootjavastutusorganisatsioonide 

korraldusliku poole ja nende seire, 

jäätmekäitlejate valimise ning prügistamise 

vältimisega seotud teabe vahetamist. 

Komisjon avaldab kõnealuse teabevahetuse 

tulemused ning võib esitada suunised 

asjakohaste aspektide kohta. 

 

Muudatusettepanek  58 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 8 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 8a – lõige 1 – taane 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– neis on selgelt määratletud liidu 

turule tooteid laskvate tootjate, nende 

nimel laiendatud tootjavastutust 

rakendavate organisatsioonide, avaliku ja 

erasektori jäätmekäitlejate, kohalike 

omavalitsuste ning vajaduse korral 

korduskasutamiseks ettevalmistamisega 

tegelevate tunnustatud ettevõtjate 

ülesanded ja kohustused; 

– neis on selgelt määratletud liidu 

turule tooteid laskvate tootjate (s.o mis 

tahes füüsiline või juriidiline isik, kes 

arendab, toodab, töötleb, käitleb, müüb 

või impordib tooteid kutsealaselt), nende 

nimel laiendatud tootjavastutust 

rakendavate organisatsioonide, avaliku ja 

erasektori jäätmekäitlejate, kohalike 

omavalitsuste, turustajate ja jaemüüjate, 

lõppkasutajate ja tarbijate, 

korduskasutus- ja parandusvõrkude ning 
korduskasutamiseks ettevalmistamisega 

tegelevate tunnustatud ettevõtjate 

ülesanded ja kohustused; 

 

Muudatusettepanek  59 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 8 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 8a – lõige 1 – taane 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– neis on jäätmehierarhiat 

arvestades määratletud mõõdetavad 

jäätmekäitluse sihtarvud, mille eesmärk on 

– neis on määratletud mõõdetavad 

jäätmetekke vältimise, jäätmete 

korduskasutamise, korduskasutamiseks 
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saavutada vähemalt need süsteemi jaoks 

asjakohased kvantitatiivsed sihtarvud, mis 

on sätestatud käesolevas direktiivis, 

direktiivis 94/62/EÜ, direktiivis 

2000/53/EÜ, direktiivis 2006/66/EÜ ja 

direktiivis 2012/19/EL; 

ettevalmistamise ja ringlussevõtu 
sihtarvud ning ringlussevõetava materjali 

minimaalsed sihtarvud plastile, mille 

eesmärk on saavutada vähemalt need 

süsteemi jaoks asjakohased kvantitatiivsed 

sihtarvud, mis on sätestatud käesolevas 

direktiivis, direktiivis 94/62/EÜ, direktiivis 

2000/53/EÜ, direktiivis 2006/66/EÜ ja 

direktiivis 2012/19/EL, ning muud 

eesmärgid, mida peetakse süsteemi jaoks 

asjakohaseks; 

 

Muudatusettepanek  60 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 8 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 8a – lõige 1 – taane 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– nende puhul on kehtestatud 

aruandlussüsteem, et koguda andmeid 

laiendatud tootjavastutust rakendavate 

tootjate poolt liidu turule lastud toodete 

kohta. Aruandlussüsteemiga tagatakse, et 

pärast kõnealuste toodete muutumist 

jäätmeteks kogutakse andmeid selliste 

jäätmete kogumise ja töötlemise kohta ning 

vajaduse korral esitatakse täpsemalt 

jäätmematerjalide vood; 

– nende puhul on kehtestatud 

aruandlussüsteem, et koguda andmeid 

laiendatud tootjavastutust rakendavate 

tootjate poolt liidu turule lastud toodete või 

vajaduse korral pakendite kohta. 

Aruandlussüsteemiga tagatakse, et pärast 

kõnealuste toodete või vajaduse korral 

pakendite muutumist jäätmeteks kogutakse 

andmeid selliste jäätmete kogumise ja 

töötlemise kohta ning vajaduse korral 

esitatakse täpsemalt jäätmematerjalide 

vood; 

 

Muudatusettepanek  61 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 8 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 8a – lõige 1 – taane 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– nendega tagatakse tootjate, sh 

väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 

võrdne kohtlemine ja 

– nendega tagatakse tootjate ning 

jäätmekäitlejate ja ringlussevõtuga 

tegelevate ettevõtjate, sh väikeste ja 

keskmise suurusega ettevõtjate võrdne 
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mittediskrimineerimine. kohtlemine ja mittediskrimineerimine; 

 

Muudatusettepanek  62 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 8 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 8a – lõige 1 – taane 4a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – nad sisaldavad nõudeid parandada 

tootedisaini (ökodisain), et ennetada 

jäätmeteket ning mitte lihtsalt materjale 

ringlusse võtta ja taaskasutada, sh 

optimeeritud kasutuselt kõrvaldamise 

järgne käitlus, et edendada 

materjalitõhusust ja hüvitada tootja 

pingutused, milles on arvesse võetud 

toodete korduskasutatavust, 

parandatavust ja ringlussevõetavust; 

 

Muudatusettepanek  63 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 8 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 8a – lõige 3 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) tal on tootja laiendatud vastutuse 

kohustuste täitmiseks vajalikud 

tegevuslikud ja finantsvahendid; 

b) tal on tootja laiendatud vastutuse 

kohustuste täitmiseks vajalikud 

tegevuslikud, korralduslikud ja 

finantsvahendid; 

 

Muudatusettepanek  64 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 8 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 8a – lõige 4 – punkt a  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) need hõlmavad kõiki tootja poolt a) need hõlmavad järgmisi tootja 
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liidu turule lastavate toodetega seotud 

jäätmekäitluskulusid, sh kõik järgmised 

kulud: 

poolt liidu turule lastavate toodetega seotud 

jäätmekäitluskulusid: 

– lõike 1 teise taande kohaste 

jäätmekäitluse sihtarvude saavutamiseks 

vajalike liigiti kogumise ning sortimis- ja 

töötlemistoimingute kulud, võttes arvesse 

asjaomastest toodetest saadud teisese 

tooraine korduskasutamise või müügi tulu; 

– lõike 1 teise taande kohaste 

jäätmekäitluse sihtarvude saavutamiseks 

vajalike liigiti kogumise, ringlussevõtuks 

sortimise, korduskasutamiseks ja 

ringlussevõtuks ettevalmistamise, 

ringlussevõtu ja muude 

taaskasutamisoperatsioonide kulud, võttes 

arvesse asjaomastest toodetest saadud 

teisese tooraine korduskasutamise või 

müügi tulu; 

– kulud, mis on seotud 

jäätmevaldajatele asjakohase teabe 

andmisega vastavalt lõikele 2; 

– kulud, mis on seotud 

jäätmevaldajatele asjakohase teabe 

andmisega vastavalt lõikele 2; 

– kulud, mis on seotud andmete 

kogumise ja esitamisega vastavalt lõike 1 

kolmandale taandele; 

– kulud, mis on seotud andmete 

kogumise ja esitamisega vastavalt lõike 1 

kolmandale taandele; 

 

Muudatusettepanek  65 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 8 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 8a – lõige 4 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) need on kindlaks määratud üksikute 

toodete või sarnaste toodete rühmade 

tegelike olelusringi lõppemise kulude 

põhjal, võttes eelkõige arvesse toodete 

korduskasutatavust ja ringlussevõetavust; 

b) need on kindlaks määratud üksikute 

toodete või sarnaste toodete rühmade 

tegelike olelusringi lõppemise kulude 

põhjal, võttes eelkõige arvesse toodete 

korduskasutatavust, parandatavust, 

ringlussevõetavust, ohtlike ainete 

olemasolu ja püsivate materjalide 

kasutamist, mida saab võtta ringlusse 

palju kordi, ilma et nad kaotaksid oma 

omadused. Selleks et luua tootjatele 

optimaalsed turutingimused sellise 

kindlaksmääramise ärakasutamiseks, 

kehtestatakse liidu siseturul kriteeriumid, 

millel põhineb kindlaksmääramine, ja 

kriteeriumide mõõtmise meetod. Hiljemalt 

... [sisestada kuupäev: kaks aastat pärast 

käesoleva direktiivi jõustumist] viib 



 

PE582.196v02-00 36/59 AD\1106026ET.doc 

ET 

komisjon läbi uuringu ja loob koostöös 

liikmesriikidega ja asjaomaste 

tööstussektoritega paljusid sidusrühmi 

hõlmava platvormi, et nimetatud 

kriteeriumid määratleda ja võtta vastu 

artikli 39 lõike 2 kohased rakendusaktid; 

 

Muudatusettepanek  66 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 8 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 8a – lõige 5 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid kehtestavad asjakohase seire- 

ja nõuete täitmise tagamise raamistiku, 

millega tagada, et toodete tootjad 

rakendavad laiendatud tootjavastutuse 

kohustusi, finantsvahendeid kasutatakse 

nõuetekohaselt ning kõik süsteemi 

rakendamises osalejad esitavad 

usaldusväärseid andmeid. 

Liikmesriigid kehtestavad asjakohase seire- 

ja nõuete täitmise tagamise raamistiku, 

millega tagada, et toodete tootjad 

rakendavad laiendatud tootjavastutuse 

kohustusi, finantsvahendeid kasutatakse 

nõuetekohaselt ning kõik süsteemi 

rakendamises osalejad esitavad 

usaldusväärseid andmeid. Kui toode 

kuulub laiendatud tootjavastutuse 

süsteemi, tagavad liikmesriigid, et selle 

toote korduskasutamise ja 

korduskasutamise protsessiks 

ettevalmistamise käigus tekkivate 

jäätmejääkide töötlemise katab laiendatud 

tootjavastutuse tasu. 

 

Muudatusettepanek  67 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 8 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 8a – lõige 7a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 7a. Kõigi teiste jäätmeahelas osalejate 

rollid ja kohustused määratletakse selgelt. 
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Muudatusettepanek  68 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 9 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 9 – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Jäätmetekke vältimine Jäätmete korduskasutamine ja 

jäätmetekke vältimine 

 

Muudatusettepanek  69 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 9 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 9 – lõige 1 – taane 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– kannustatakse kasutama 

ressursitõhusaid, vastupidavaid, 

parandatavaid ja ringlussevõetavaid 

tooteid; 

– edendatakse ja toetatakse 

ressursitõhusate, vastupidavate, 

korduskasutatavate, parandatavate ja 

ringlussevõetavate toodete tootmist ja 

kasutamist, sh kestlikest taastuvatest 

toorainetest toodetud tooted; 

 

Muudatusettepanek  70 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 9 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 9 – lõige 1 – taane 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– tehakse kindlaks tooted, mis on 

selliste liidu majanduse jaoks väga 

tähtsate toorainete põhiallikad, mille varu 

tagamine on seotud suure riskiga, ning 

võetakse meetmeid, et vältida nende 

toodete muutumist jäätmeteks; 

– tehakse kindlaks tooted, mis 

sisaldavad olulisel määral kriitilise 

tähtsusega tooraineid, mille varu tagamine 

on seotud suure riskiga, seda ka 

tarnekindluse osas, ja ergutatakse nende 

korduskasutamist ning võetakse 

meetmeid, et vältida nende toodete 

muutumist jäätmeteks; 
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Muudatusettepanek  71 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 9 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 9 – lõige 1 – taane 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– kannustatakse selliste süsteemide 

loomist, millega edendatakse eelkõige 

elektri- ja elektroonikaseadmete, tekstiilide 

ja mööbli korduskasutamist; 

– toetatakse süsteemide, sh eelkõige 

digitaalinfoplatvormide loomist, millega 

edendatakse parandamis- ja 

korduskasutamis-, ümbertootmis- ja 

taastamistegevust, sh eelkõige elektri- ja 

elektroonikaseadmete, rehvide, tekstiilide, 

mööbli, samuti pakendite ja 

ehitusmaterjalide ja -toodete osas; 

 

Muudatusettepanek  72 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 9 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 9 – lõige 1 – taane 3a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – edendatakse toetust väikestele ja 

keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd), 

pöörates eritähelepanu mikroettevõtjatele, 

idufirmadele ja teistele asjakohastele 

ettevõtmistele, mis reklaamivad, 

edendavad või osutavad vahetult 

vananevate toodete hooldamise, 

ringlussevõetud materjalide kasutamise ja 

üldiselt jäätmetekke vältimisega seotud 

teenuseid või suurendavad teadlikkust 

nendest kooskõlas jäätmehierarhia ja 

ringmajanduse kontseptsiooniga; 

 

Muudatusettepanek  73 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 9 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 9 – lõige 1 – taane 4 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– vähendatakse jäätmeteket 
tööstusliku tootmise, mineraalide 

kaevandamise ning ehitamise ja 

lammutamisega seotud protsesside käigus, 

võttes arvesse parimat võimalikku tehnikat; 

– edendatakse ressursitõhusust ja 

jäätmetekke vähendamist tööstusliku 

tootmise, valmistamise, mineraalide 

kaevandamise ning ehitamise ja 

lammutamisega seotud protsesside käigus, 

võttes arvesse parimat võimalikku tehnikat, 

välja arvatud kui nende suhtes 

kohaldatakse juba direktiivi 2010/75/EL 

nõudeid; 

 

Muudatusettepanek  74 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 9 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 9 – lõige 1 – taane 4a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – kiidetakse heaks / edendatakse / 

luuakse tööstuslikud 

sümbiooslahendused, kasutades 

kõrvalsaadusi ning jäätmete 

taaskasutamist ja ringlussevõttu; 

 

 

Muudatusettepanek  75 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 9 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 9 – lõige 1 – taane 4b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – vähendatakse ohtlike ainete 

sisaldust materjalides ja toodetes, näiteks 

sihtarvude kehtestamise, teavitamise 

ergutamise ja selle abil, et teavet ohtlikest 

ainetest antakse kogu tarneahelas; 
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Muudatusettepanek  76 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 9 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 9 – lõige 1 – taane 4c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – vähendatakse kaubanduses ja 

teenustesektoris tekkivaid 

kaubandusjäätmeid ja tööstuslikke 

tavajäätmeid; 

 

Muudatusettepanek  77 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 9 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 9 – lõige 1 – taane 4d (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – vähendatakse jäätmeteket ja 

heidet, mida põhjustavad plasti ja 

plastkomponentide tarbimine ja 

maismaaprügi, sh sellist, mis tõenäoliselt 

jõuab merekeskkonda, et tagada 

merereostuse vähemalt 50 %-line 

vähendamine aastaks 2030; 

 

Muudatusettepanek  78 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 9 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 9 – lõige 1 – taane 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– vähendatakse toidujäätmete teket 

esmatootmisel, töötlemisel ja 

valmistamisel ning toidu jaemüügi ja muul 

viisil tarnimise käigus, samuti restoranides 

ja toitlustamisel ning kojumajapidamistes. 

– vähendatakse toidujäätmete teket 

tootmisel ja pakendamisel, esmatootmisel, 

sealhulgas saagikoristusjärgset kadu ja 

põllumajandustoodete tahtlikku 

koristamata jätmist, ning tarneahelates, 

töötlemisel ja valmistamisel ning toidu 

jaemüügi ja muul viisil tarnimise käigus, 
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samuti restoranides ja toitlustamisel ning 

kodumajapidamistes tagamaks, et 

toidujäätmete teket vähendatakse 2025. 

aastaks vähemalt 30 % ja 2030. aastaks 

vähemalt 50 %; 

 

Muudatusettepanek  79 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 9 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 9 – lõige 1 – taane 5a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – vähendatakse pakendijäätmete 

teket, kehtestades vähendamise sihtarvud 

kooskõlas direktiivi 94/62/EÜ artikliga 4. 

 

Muudatusettepanek  80 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 9 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 9 – lõige 1 – taane 5b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – nõutakse teatamist kavandatud 

aegumisega toodete tuvastatud juhtudest 

ning võitlemist selliste toodete turustamise 

vastu riiklikel turgudel; 

 

Muudatusettepanek  81 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 9 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 9 – lõige 1 – taane 5c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – luuakse haridus- ja 

koolitusprogrammid, milles rõhutatakse 

ringmajandusest saadavat kasu, ning 

töötatakse välja pidevad teavitamis- ja 
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regulaarsed hariduskampaaniad, et tõsta 

teadlikkust käesolevas direktiivis 

sätestatud jäätmete vältimise ning 

korduskasutamise ja ringlussevõtu 

eesmärkidest. 

 

Muudatusettepanek  82 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 9 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 9 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Liikmesriigid jälgivad ja hindavad 

jäätmetekke vältimise meetmete 

rakendamist. Selleks kasutavad nad 

asjakohaseid kvalitatiivseid või 

kvantitatiivseid näitajaid ja sihtarve, 

eelkõige seoses kõrvaldatavate või energia 

tootmiseks kasutatavate olmejäätmete 

kogusega inimese kohta. 

2. Liikmesriigid loovad jäätmetekke 

vältimise programmid, mille eesmärk on 

saavutada jäätmete tekke vähendamine, nt 

mõõtes jäätmete kaalu inimese kohta. 

Liikmesriigid jälgivad ja hindavad 

jäätmetekke vältimise meetmete 

rakendamist. Selleks kasutavad nad 

asjakohaseid kvalitatiivseid või 

kvantitatiivseid näitajaid ja sihtarve, 

eelkõige seoses vähendatavate, 

kõrvaldatavate või energia tootmiseks 

kasutatavate olmejäätmete kogusega 

inimese kohta. Liikmesriigid võivad 

samuti kasutada täiendavaid 

kvalitatiivseid või kvantitatiivseid 

näitajaid, sealhulgas neid, millega 

jälgitakse muude kui olmejäätmete teket. 

 

Muudatusettepanek  83 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 9 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 9 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Liikmesriigid jälgivad ja hindavad 

toidujäätmete tekke vältimise meetmete 

rakendamist ning mõõdavad selleks 

toidujäätmete kogust, kasutades lõike 4 

3. Liikmesriigid jälgivad ja hindavad 

toidujäätmete tekke vältimise meetmete 

rakendamist ning mõõdavad selleks 

toidujäätmete taset, kasutades ühist 

metoodikat. Komisjon võtab 31. 
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kohaselt kehtestatud metoodikat. detsembriks 2017 kooskõlas artikliga 38a 

vastu delegeeritud õigusakti, millega 

kehtestatakse metoodika, sh kvaliteedi 

miinimumnõuded toidujäätmete tasemete 

ühtseks mõõtmiseks. 

 

Muudatusettepanek  84 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 9 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 9 – lõige 3a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3a. Liikmesriigid võtavad vajalikud 

meetmed, et tootjad tagaksid kindlasti 

kasutusjuhendite, varuosade, tehnilise 

teabe või mis tahes muude vahendite, 

seadmete või tarkvara kättesaadavuse, kui 

seda nõuab korduskasutamiseks 

ettevalmistamise ja korduskasutamisega 

tegelev tunnustatud ettevõtja. 

 

Muudatusettepanek  85 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 9 a (uus) 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 10 – lõige 2 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 9 a) Artikli 10 lõige 2 asendatakse 

järgmisega: 

„2. Kui see on vajalik lõike 1 

täitmiseks ja taaskasutamise 

hõlbustamiseks või täiustamiseks, 

kogutakse jäätmeid liigiti, kui see on 

tehniliselt, keskkonna seisukohast ja 

majanduslikult teostatav, ning neid ei 

segata muude jäätmete ega muude 

materjalidega, millel on erinevad 

omadused.“ 

„2. Lõike 1 täitmiseks ja 

taaskasutamise hõlbustamiseks või 

täiustamiseks kogutakse jäätmeid liigiti 

ning neid ei segata muude jäätmete ega 

muude materjalidega, millel on erinevad 

omadused.“ 
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Muudatusettepanek  86 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 9 b (uus) 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 10 – lõige 2a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek  Muudatusettepanek 

 9 b) Artiklisse 10 lisatakse järgmine 

lõige: 

 „2a. Kui see on otstarbekas, võtavad 

liikmesriigid vajalikud meetmed ohtlike 

jäätmete ohutustamiseks enne 

taaskasutamist. “ 

 

Muudatusettepanek  87 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 10 – alapunkt a 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid võtavad asjakohaseid 

meetmeid korduskasutamiseks 

ettevalmistamise edendamiseks, 

kannustades eelkõige korduskasutamise ja 

parandamise võrgustike loomist ja 

toetamist ning hõlbustades selliste 

võrgustike juurdepääsu 

jäätmekogumiskohtadele ning edendades 

majandushoobade, hankekriteeriumide, 

kvantitatiivsete eesmärkide või muude 

meetmete kasutamist. 

1. Liikmesriigid võtavad meetmeid 

korduskasutamiseks ettevalmistamise 

edendamiseks, kannustades eelkõige 

korduskasutamiseks ettevalmistamisega 

tegelevate ettevõtjate ja nende võrgustike 

loomist ja toetamist ning hõlbustades 

selliste võrgustike juurdepääsu 

jäätmekogumiskohtadele ja -rajatistele 

ning edendades majandushoobade, 

hankekriteeriumide või muude meetmete 

kasutamist. 

 

Muudatusettepanek  88 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 10 – alapunkt b a (uus) 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 11 – lõige 2 – sissejuhatav osa 
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Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 b a) lõike 2 sissejuhatav osa 

asendatakse järgmisega: 

„Käesoleva direktiivi eesmärkide 

täitmiseks ja selleks et liikuda jäätmeid 

ringlussevõtva Euroopa ühiskonna suunas, 

kus ressursitõhusus on kõrgel tasemel, 

võtavad liikmesriigid vajalikud meetmed 

järgmiste eesmärkide täitmiseks:“ 

„Käesoleva direktiivi eesmärkide 

täitmiseks ja selleks et liikuda Euroopa 

ringmajanduse suunas, kus ressursitõhusus 

on kõrgel tasemel, võtavad liikmesriigid 

vajalikud meetmed järgmiste eesmärkide 

täitmiseks:“ 

 

Muudatusettepanek  89 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 10 – alapunkt d a (uus) 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 11 – lõige 2a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 d a) lisatakse järgmine lõige: 

 „2a.  Komisjon hindab vanaõli 

regenereerimise ja taasrafineerimise 

sihtarvu kehtestamise asjakohasust. 

Sihtarv hõlmab nii regenereerimist kui ka 

taasrafineerimist. Komisjon esitab selleks 

2018. aastaks mõjuhinnangu.“ 

 

Muudatusettepanek  90 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 10 – alapunkt e 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Eesti, Kreeka, Horvaatia, Läti, Malta, 

Rumeenia ja Slovakkia võivad saada viis 

täiendavat aastat lõike 2 punktides c ja d 

osutatud sihtarvude saavutamiseks. 

Asjaomane liikmesriik teatab komisjonile 

oma kavatsusest seda sätet rakendada 

hiljemalt 24 kuud enne lõike 2 punktides c 

ja d sätestatud vastavaid tähtaegu. Tähtaja 

Eesti, Kreeka, Küpros, Horvaatia, Läti, 

Malta, Rumeenia ja Slovakkia võivad 

saada viis täiendavat aastat lõike 2 

punktides c ja d osutatud sihtarvude 

saavutamiseks. Asjaomane liikmesriik 

teatab komisjonile oma kavatsusest seda 

sätet rakendada hiljemalt 24 kuud enne 

lõike 2 punktides c ja d sätestatud 
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pikendamise korral võtab asjaomane 

liikmesriik vajalikud meetmed, et 

suurendada olmejäätmete 

korduskasutamiseks ettevalmistamist ja 

ringlussevõttu vähemalt 50 %-ni massist 

2025. aastaks ja 60 %-ni massist 2030. 

aastaks. 

vastavaid tähtaegu. Tähtaja pikendamise 

korral võtab asjaomane liikmesriik 

vajalikud meetmed, et suurendada 

olmejäätmete korduskasutamiseks 

ettevalmistamist ja ringlussevõttu vähemalt 

50 %-ni massist 2025. aastaks ja 60 %-ni 

massist 2030. aastaks. Need liikmesriigid 

võivad koostada komisjoni abil riiklikud 

aastakavad, nimetades sihtarvude 

saavutamiseks võetavad meetmed. 

 

Muudatusettepanek  91 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 10 – alapunkt e 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 11 – lõige 3a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3a.  Lõike 2 punktides c ja d ning 

lõikes 3 sätestatud sihtarvude arvutamisel 

võib aeroobsele või anaeroobsele 

töötlemisele minevate biolagundatavate 

jäätmete koguse arvestada 

ringlussevõetud kogusena, kui kõnealune 

töötlemine toodab komposti, 

kääritussaadust või muud materjali, mille 

põhiosa kasutatakse pärast vajalikku 

edasist ümbertöötlemist ringlussevõetud 

toote, materjali või ainena. 

 

Muudatusettepanek  92 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 10 – alapunkt f a (uus) 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 11 – lõige 5a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 f a) lisatakse järgmine lõige: 

 „5a. Liikmesriigid võtavad vajalikke 

meetmeid, et soodustada ohtlike jäätmete 

ohutustamist enne ringlussevõttu ja 

taaskasutamist.“  
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Muudatusettepanek  93 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 11 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 11a – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Selleks et arvutada, kas artikli 11 

lõike 2 punktides c ja d ning sama artikli 

lõikes 3 sätestatud sihtarvud on saavutatud, 

võivad liikmesriigid võtta arvesse jäätmete 

põletamise tulemusel ringlusse võetud 

metalli koguseid vastavalt põletatud 

olmejäätmete osakaalule tingimusel, et 

ringlussevõetud metallid vastavad 

teatavatele kvaliteedinõuetele. 

5. Selleks et arvutada, kas artikli 11 

lõike 2 punktides c ja d ning sama artikli 

lõikes 3 sätestatud sihtarvud on saavutatud, 

võivad liikmesriigid võtta arvesse jäätmete 

energiakasutuse ja põletamise tulemusel 

ringlusse võetud metalli koguseid vastavalt 

põletatud olmejäätmete osakaalule 

tingimusel, et ringlussevõetud metallid 

vastavad teatavatele kvaliteedinõuetele. 

 

Muudatusettepanek  94 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 11 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 11a – lõige 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Selleks et tagada ühtlustatud 

tingimused lõike 5 kohaldamiseks, võtab 

komisjon kooskõlas artikliga 38a vastu 

delegeeritud õigusaktid, millega 

kehtestatakse ühtne metoodika jäätmete 

põletamise tulemusel ringlusse võetud 

metalli massi arvutamiseks, sh 

ringlussevõetud metalli kvaliteedi 

kriteeriumid. 

6. Selleks et tagada ühtlustatud 

tingimused lõike 5 kohaldamiseks, võtab 

komisjon kooskõlas artikliga 38a vastu 

delegeeritud õigusaktid, millega 

kehtestatakse ühtne metoodika jäätmete 

energiakasutuse ja põletamise tulemusel 

ringlusse võetud materjalide massi 

arvutamiseks, sh ringlussevõetud 

materjalide kvaliteedi kriteeriumid. 

 

Muudatusettepanek  95 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 12 a (uus) 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 15 – lõige 4a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 12 a) Artiklisse 15 lisatakse järgmine 

lõige: 

 „4a.  Liikmesriigid võtavad vastavalt 

direktiivile 2014/24/EL meetmeid 

tagamaks, et jäätmekäitlejate valimise 

menetlused, mida viivad ellu kohalikud 

omavalitsused ja organisatsioonid, kes 

rakendavad laiendatud tootjavastutust 

liidu turule tooteid laskvate tootjate nimel, 

hõlmavad sotsiaalklausleid eesmärgiga 

toetada sotsiaalsete ja solidaarsete 

ettevõtete ja platvormide rolli.“ 

 

Muudatusettepanek  96 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 12 b (uus) 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 20 – lõige 2a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 12 b) Artiklisse 20 lisatakse järgmine 

lõik: 

 „Liikmesriigid seavad sisse eraldi voo 

kodumajapidamises tekkivate ohtlike 

jäätmete kogumiseks, et tagada ohtlike 

jäätmete õige töötlemine ja et need ei 

saastaks muid olmejäätmevooge.“ 

 

Muudatusettepanek  97 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 12 c (uus) 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 21 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 12 c) Artikkel 21 asendatakse 

järgmisega: 

„1. Ilma et see piiraks artiklites 18 ja 

19 sätestatud ohtlike jäätmete käitlemisega 

„1. Ilma et see piiraks artiklites 18 ja 

19 sätestatud ohtlike jäätmete käitlemisega 
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seotud kohustusi, võtavad liikmesriigid 

vajalikke meetmeid tagamaks, et: 

seotud kohustusi, võtavad liikmesriigid 

vajalikke meetmeid tagamaks, et: 

a) vanaõli kogutakse eraldi, kui see on 

tehniliselt teostatav; 

a) vanaõli kogutakse eraldi, kui see on 

tehniliselt teostatav; 

b) vanaõli töödeldakse kooskõlas 

artiklitega 4 ja 13; 

b) vanaõli töödeldakse kooskõlas 

artiklitega 4, 11 ja 13; 

c) kui see on tehniliselt võimalik ja 

majanduslikult otstarbekas, ei segata 

omavahel erinevate omadustega vanaõli 

ning vanaõli ei segata muud liiki jäätmete 

või ainetega, kui selline segamine takistab 

nende töötlemist. 

c) kui see on tehniliselt võimalik ja 

majanduslikult otstarbekas, ei segata 

omavahel erinevate omadustega vanaõli 

ning vanaõli ei segata muud liiki jäätmete 

või ainetega, kui selline segamine takistab 

nende töötlemist. 

2.  Vanaõli liigiti kogumise ja 

nõuetekohase töötlemise soodustamiseks 

võivad liikmesriigid vastavalt oma 

siseriiklikele tingimustele kohaldada 

täiendavaid meetmeid, nagu tehnilised 

nõuded, tootja vastutus, majandushoovad 

või vabatahtlikud kokkulepped. 

2. Artiklis 11 sätestatud vanaõli 

kogumise ja regenereerimise sihtarvude 

saavutamiseks võivad liikmesriigid 

vanaõli liigiti kogumise ja nõuetekohase 

töötlemise soodustamiseks vastavalt oma 

siseriiklikele tingimustele kohaldada 

täiendavaid meetmeid, nagu tehnilised 

nõuded, tootja vastutus, majandushoovad 

või vabatahtlikud kokkulepped. 

3.  Kui siseriiklike õigusaktide 

kohaselt kohaldatakse vanaõli suhtes 

regenereerimise nõudeid, võivad 

liikmesriigid näha ette vanaõli 

regenereerimise, kui see on tehniliselt 

teostatav, ning juhtudel, kui kohaldatakse 

määruse (EÜ) nr 1013/2006 artikleid 11 ja 

12, piirata vanaõli piiriüleseid saadetisi 

oma territooriumilt põletus- või 

koospõletusrajatistesse, et anda eelistus 

vanaõli regenereerimisele.“ 

3.  Kui kohaldatakse määruse (EÜ) nr 

1013/2006 artikleid 11 ja 12, piiravad 

liikmesriigid vanaõli piiriüleseid saadetisi 

oma territooriumilt põletus- või 

koospõletusrajatistesse, et anda eelistus 

vanaõli regenereerimisele.“ 

 

Muudatusettepanek  98 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 13 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 22 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid tagavad biojäätmete liigiti 

kogumise, kui see on tehniliselt, 

keskkonnaalaselt ja majanduslikult 

võimalik ja vajalik, et tagada komposti 

Liikmesriigid tagavad biojäätmete liigiti 

kogumise, et tagada kompostimise ja 

anaeroobse kääritamise puhul nõutud 

asjakohased kvaliteedistandardid ning 
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puhul nõutud asjakohased 

kvaliteedistandardid ning saavutada artikli 

11 lõike 2 punktides a, c ja d ning sama 

artikli lõikes 3 sätestatud sihtarvud. 

saavutada artikli 11 lõike 2 punktides a, c 

ja d ning sama artikli lõikes 3 sätestatud 

sihtarvud. 

 

Muudatusettepanek  99 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 13 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 22 – lõik 2 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) biojäätmete ringlussevõttu, sh 

kompostimist ja anaeroobset kääritamist; 

a) biojäätmete ja biopakendite 

ringlussevõttu, sh kompostimist ja 

anaeroobset kääritamist; 

 

Muudatusettepanek  100 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 13 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 22 – lõik 1 – punkt c a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 c a)  biojäätmete kasutamist 

taastuvenergia tootmiseks, eelkõige 

täiustatud biokütuste tootmiseks 

lennunduse jaoks. 

 

Muudatusettepanek  101 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 13 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 22 – lõik 2a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Komisjon avaldab 31. detsembriks 2018 

seoses lõigetega 1 ja 2 juhendi 

biojäätmete kogumise ja töötlemise 

süsteemide loomise kohta. 
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Muudatusettepanek  102 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 13 a (uus) 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 24 – punkt b 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 13 a) Artikli 24 punkt b asendatakse 

järgmisega: 

b) jäätmete taaskasutamine. b) tavajäätmete taaskasutamine.” 

 

Muudatusettepanek  103 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 16 – alapunkt a – alapunkt ii 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 28 – lõige 3 – punkt f 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

f)  igasuguse prügistamise vastu 

võitlemise ja igat liiki prügi koristamise 

meetmed. 

f)  igasuguse prügistamise vastu 

võitlemise ja selle vältimise ning igat liiki 

prügi koristamise meetmed. 

 

Muudatusettepanek  104 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 16 – alapunkt b a (uus) 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 28 – lõige 5a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 b a)  lisatakse järgmine lõige: 

 „5a. Mereprügi vähendamise meetmed 

hõlmavad järgmist: 

 a)  ühekordselt kasutatava plasti ning 

mere- ja maismaaprügis kõige sagedamini 

esinevate pakenditüüpide vältimine; 

 b)  korduskasutatavate pakendite ja 

täidetavate konteinerite toetamine; 
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 c)  selliste materjalide asendamine, 

mida ei saa ringlusse võtta ja mis 

takistavad ümbertöötlemist; 

 d)  tagatisrahasüsteemide 

rakendamine, et suurendada 

jäätmekogumist ja vältida prügistamist; 

 e)  plasti asendamine lõpptoodetes, 

näiteks kosmeetikatoodetes, 

puhastusainetes ja isikliku hügieeni 

toodetes, mida mere- ja maismaaprügis 

sageli leidub.” 

 

Muudatusettepanek  105 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 21 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 37 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Käesoleva artikli kohaselt 

liikmesriikide esitatud andmetele lisatakse 

kvaliteedikontrolli aruanne ja aruanne 

artikli 11a lõike 4 alusel võetud meetmete 

kohta. 

4. Käesoleva artikli kohaselt 

liikmesriikide esitatud andmetele lisatakse 

ühtlustatud vormi alusel koostatav 

kvaliteedikontrolli aruanne ja aruanne 

artikli 11a lõike 4 alusel võetud meetmete 

kohta. 

 

Muudatusettepanek  106 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 21 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 37 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Komisjon vaatab käesoleva artikli 

kohaselt esitatud andmed üle ja avaldab 

selle ülevaatuse tulemuste kohta aruande. 

Aruanne hõlmab hinnangut liikmesriigi 

andmekogumise korralduse, andmeallikate 

ja metoodika, samuti andmete täielikkuse, 

usaldusväärsuse, ajakohasuse ja 

järjepidevuse kohta. Hinnang võib 

sisaldada konkreetseid soovitusi olukorra 

5. Komisjon vaatab käesoleva artikli 

kohaselt esitatud andmed üle ja avaldab 

selle ülevaatuse tulemuste kohta aruande. 

Aruanne hõlmab hinnangut liikmesriigi 

andmekogumise korralduse, andmeallikate 

ja metoodika, samuti andmete täielikkuse, 

usaldusväärsuse, ajakohasuse ja 

järjepidevuse ning avatud andmete 

kättesaadavuse kohta. Hinnang võib 
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parandamiseks. Aruanne koostatakse iga 

kolme aasta tagant. 

sisaldada konkreetseid soovitusi olukorra 

parandamiseks. Aruanne koostatakse 

üheksa kuud pärast andmete esmakordset 

esitamist liikmesriikide poolt ja seejärel 
iga kolme aasta tagant. 

 

Muudatusettepanek  107 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 21 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 37 – lõige 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Komisjon võtab vastu 

rakendusaktid, et kehtestada vorm, mille 

alusel esitatakse andmeid lõigete 1 ja 2 

kohaselt ning tagasitäitetoimingute kohta. 

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 

kooskõlas artikli 39 lõikes 2 osutatud 

menetlusega. 

6. Komisjon võtab vastu 

rakendusaktid – mis toetavad andmete 

taaskasutuse ja avatud andmete eesmärke 
–, et kehtestada vorm, mille alusel 

esitatakse andmeid lõigete 1 ja 2 kohaselt 

ning tagasitäitetoimingute kohta. 

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 

kooskõlas artikli 39 lõikes 2 osutatud 

menetlusega. 

 

Muudatusettepanek  108 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 22 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 38 – lõige 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjon võib välja töötada suunised 

taaskasutamise ja kõrvaldamise mõistete 

tõlgendamise kohta. 

Komisjon võib välja töötada suunised 

jäätmetekke vältimise, jäätmete 

korduskasutamise, taaskasutamise ja 

kõrvaldamise mõistete tõlgendamise kohta. 

 

Muudatusettepanek  109 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 25 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 25 a) Kooskõlas käesoleva direktiivi 

lisaga lisatakse VIa lisa. 

 

Muudatusettepanek  110 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

VI lisa – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Toodete ja komponentide 

korduskasutamiseks ettevalmistamise 
määra arvutamise meetod artikli 11 lõike 2 

punktide c ja d ning sama artikli lõike 3 

kohaldamisel 

Olmejäätmete ringlussevõtu määra 

arvutamise meetod artikli 11 lõike 2 

punktide c ja d ning sama artikli lõike 3 

kohaldamisel 

 

Muudatusettepanek  111 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

VI lisa – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Selleks et arvutada korduskasutamiseks 

ettevalmistamise ja ringlussevõtu 

kohandatud määr vastavalt artikli 11 lõike 

2 punktidele c ja d ning sama artikli lõikele 

3, kasutavad liikmesriigid järgmist valemit: 

Selleks et arvutada ringlussevõtu 

kohandatud määr vastavalt artikli 11 lõike 

2 punktidele c ja d ning sama artikli lõikele 

3, kasutavad liikmesriigid järgmist valemit: 

 

Muudatusettepanek  112 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

VI lisa – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

𝐸 =
(A + R) ∗ 100

(P + R)
 

välja jäetud 
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Muudatusettepanek  113 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

VI lisa – lõik 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 
E =

(A) ∗ 100

(P)
 

 

Muudatusettepanek  114 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

VI lisa – lõik 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

R: asjaomasel aastal korduskasutamiseks 

ette valmistatud toodete ja komponentide 

mass; 

välja jäetud 

Muudatusettepanek  115 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

VI a lisa (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 „VIa lisa 

 Jäätmehierarhia rakendamist ja 

ringmajandusele üleminekut edendavad 

vahendid 

 1.  Majandushoovad: 

 1.1. prügilamaksude ja/või -tasude 

järkjärguline suurendamine kõigi 

jäätmekategooriate (olmejäätmed, 

püsijäätmed jm) puhul; 

 1.2. põletamismaksude ja/või -tasude 

kehtestamine; 

 1.3. hindade otsetoetuskavad 

korduskasutamise, parandamise ja 

ringlussevõtu edendamiseks; 

 1.4. ringlussevõtu ja esmaste 

toorainetega seotud positiivsete ja 

negatiivsete välismõjude arvesse võtmine; 
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 1.5. parandamisele, 

remondimaterjalidele ja kasutatud toodete 

müügile käibemaksu madala või 

nullmäära kehtestamine; 

 1.6. maksa-oma-jäätmete-eest-

süsteemide järkjärguline laiendamine 

kõigi liikmesriikide territooriumile, et 

olmejäätmete tootjatel oleks huvi oma 

jäätmeid vähendada, korduskasutada ja 

ringlusse võtta; 

 1.7. keskkonnamaksude või 

edasiarendatud kõrvaldamistasude 

rakendamine toodete suhtes, mille puhul 

ei ole kehtestatud laiendatud 

tootjavastutuse programme; 

 1.8. meetmed olemasolevate ja 

tulevaste tootjavastutuse kavade 

kulutõhususe suurendamiseks; 

 1.9. investeerimisabi jäätmehierarhia 

rakendamist edendavatele projektidele; 

 1.10 tootjavastutuse kavade ulatuse 

laiendamine uutele jäätmevoogudele; 

 1.11. tagatisraha- ja muud süsteemid, 

mis kannustavad olmejäätmete tekitajaid 

ja ettevõtjaid vähendama oma jäätmeteket 

ning võtma jäätmeid korduskasutusse ja 

ringlusse; 

 1.12. majanduslikud stiimulid 

kohalikele ametiasutustele, et edendada 

jäätmetekke vältimist, arendada ja 

tugevdada liigiti kogumise süsteeme; 

 1.13. meetmed korduskasutamise sektori 

arengu toetuseks; 

 1.14. jäätmehierarhiat edendavad 

keskkonnahoidliku riigihanke 

kriteeriumid; 

 1.15. meetmed jäätmehierarhiat 

mittearvestavate kahjulike toetuste 

järkjärguliseks kaotamiseks; 

 1.16. stiimulid, mis edendavad 

jäätmeteket vältivate toodete, näiteks 

parandatavate kaupade disainimist ja 

turuleviimist; 
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 2. Muud meetmed: 

 2.1. konkreetne ringlussevõetavate 

jäätmete põletamise keelustamine; 

 2.2. turupiirangud ühekordselt 

kasutatavatele ja ringlussevõetamatutele 

toodetele ja pakenditele; 

 2.3. tehnilised ja fiskaalsed meetmed, 

et toetada korduskasutatavate toodete ja 

ringlussevõetud (sh kompostitud) 

materjalide turu arengut ning suurendada 

ringlussevõetud materjalide kvaliteeti; 

 2.4. meetmed, mis hõlmavad 

maksutagastust ja/või maksuvabastust; 

 2.5. meetmed eesmärgiga tõsta üldsuse 

teadlikkust sellest, kuidas õigesti jäätmeid 

käidelda ja prahti vähendada, sealhulgas 

ajutisi kampaaniaid, et tagada jäätmete 

vähendamine tekkekohas ja liigiti 

kogumise süsteemides osalemise kõrge 

määr; 

 2.6. meetmed, et tagada muuhulgas 

digitaalsete vahendite abil nõuetekohane 

kooskõlastamine kõigi jäätmekäitlusega 

tegelevate pädevate ametiasutuste vahel 

ning teiste peamiste sidusrühmade 

kaasamine; 

 2.7. Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide kasutamine, et 

rahastada asjaomaste sihtarvude 

saavutamiseks vajaliku 

jäätmekäitlustaristu väljaarendamist; 

 2.8. Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide kasutamine, et 

rahastada jäätmetekke vältimist, jäätmete 

ettevalmistamist korduskasutamiseks ja 

ringlussevõttu; 

 2.9. teabeplatvormide loomine, et 

edendada parimate tavade vahetamist 

tööstusharude, sotsiaalpartnerite, 

kohalike omavalitsuste ja ka 

liikmesriikide vahel; 

 2.10. tootes sisalduva ringlussevõetava 

materjali miinimumkoguse kehtestamine; 

 2.11. mis tahes asjakohased 
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alternatiivsed või täiendavad meetmed, 

millel on sama eesmärk.“ 
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