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LÜHISELGITUS 

Võttes arvesse asjaolu, et liikmesriikidel on seoses ringlussevõtu ja korduskasutamise 

sihtarvude järkjärgulise suurendamisega erinev lähtepositsioon, ehk seatud eesmärkide 

saavutamiseks on vaja teha erineval tasemel pingutusi, tuleb eesmärkide saavutamise ajakava 

suhtes kohaldada mõningast paindlikkust. 

Nagu ettepanekus tunnistatakse, ei ole paljud liikmesriigid vajalikku jäätmekäitlustaristut veel 

täielikult välja arendatud. Seepärast on oluline seada selged poliitilised eesmärgid, et 

ringlussevõetavad materjalid ei jääks jäätmehierarhia kõige alumisele astmele. Kõnealuseid 

sihtarve kahtluse alla seadmata on vaja nende saavutamise võimalikkuse nimel kohaldada 

teatavat ajalist paindlikkust. 

Peale selle on uute ülespoole korrigeeritud sihtarvude tõttu põhjendatud uute ressursside 

eraldamine, et aidata neid saavutada. Seega on põhjendatud, et Euroopa Liit suurendab 

liikmesriikide käsutusse antud ressursse, et toetada neid vajalike investeeringute tegemisel.  

Samal ajal tuleb luua ka õiged tingimused ja stiimulid, et muuta tööstuse jaoks atraktiivseks 

pakendijäätmetega arvestamine tootmisprotsessides, et toota lisandväärtusega tooteid, hoides 

samas kokku uusi toormaterjale. 

Seni peaks jäätmete energiakasutus olema jätkuvalt pakendite ja pakendijäätmete käitlemiseks 

arvestatav võimalus tingimusel, et see on tehniliselt, majanduslikult ja keskkonnaalaselt 

põhjendatud. 

Laiendatud tootjavastutuse süsteemid on sobivad vahendid nii pakendijäätmete tekke 

vältimiseks kui ka selliste süsteemide loomiseks, millega tagatakse kasutatud pakendite ja/või 

pakendijäätmete tagastamine ja/või kogumine tarbijalt, teistelt lõppkasutajatelt või 

jäätmevoost, ning pakendite ja/või pakendijäätmete korduskasutamine või taaskasutamine, 

kaasa arvatud ringlussevõtt. 

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 

parandada, et kaitsta, säilitada ja parandada 

keskkonna kvaliteeti, k.a merekeskkond ja 

elusloodus, kaitsta inimeste tervist, tagada 

loodusvarade heaperemehelik ja mõistlik 

kasutamine ning edendada ringmajandust, 
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vähendades liidus ressurssidest sõltuvust 

ja suurendades ressursitõhusust. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 a) Liikmesriigid peaksid soodustama 

kestlikku biomajandust, seades 

eesmärgiks kasutada jäätmeid ressursina. 

Sellele eesmärgile vastavalt on 

jäätmetekke vältimine kõige tõhusam viis 

ressursitõhususe suurendamiseks ning 

liikmesriigid peaksid võtma meetmeid, et 

vältida tarbetut pakendamist, ja 

vähendama ühekordselt kasutatavate 

pakendite tootmist ja tarbimist. 

Liikmesriikidel peaks olema võimalik 

kehtestada turupiiranguid ülemäärastele 

pakenditele. Liikmesriigid peaksid 

nõudma, et kõik turule lastud pakendid 

vastaksid miinimumnõuetele, mis 

edendavad ringmajanduse pakendite 

kavandamist, mis võiks hõlmata 

ringlussevõetud sisu kasutamist, ja vähese 

kasvuhoonegaaside heitega materjale. 

Komisjon peaks vajaduse korral 

edendama II lisas nimetatud oluliste 

nõuetega seotud Euroopa Liidu 

standardite ja suuniste ettevalmistamist. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 1 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 b) Prügistamine ning pakendite ja 

pakendijäätmete nõuetele mittevastav 

kõrvaldamine mõjutab negatiivselt 

merekeskkonda ja Euroopa Liidu 

majandust ning kujutab endast 

põhjendamatut riski rahvatervisele. 
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Paljud randadel kõige sagedamini 

leitavad objektid on ka pakendijäätmed, 

mis avaldab pikaajalist mõju keskkonnale, 

mis mõjutab omakorda turismi ja 

avalikkuse võimet nautida kõnealuseid 

loodusalasid. Pakendijäätmed, mis 

jõuavad merekeskkonda, kahjustavad 

samuti jäätmehierarhia tähtsusjärjekorda, 

eelkõige vältides korduskasutamiseks, 

ringlussevõtuks ja muuks taaskasutuseks 

ettevalmistamist enne nende nõuetele 

mittevastavat kõrvaldamist. Mereprügis 

pakendijäätmete ebaproportsionaalselt 

suure osakaalu vähendamiseks tuleks 

kehtestada siduv eesmärk, mida toetavad 

liikmesriikide võetavad sihipärased 

meetmed. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Pakendijäätmete 

korduskasutamiseks ettevalmistamise ja 

ringlussevõtu sihtarvude järkjärguline 

suurendamine peaks tagama, et 

majanduslikult väärtuslikud 

jäätmematerjalid võetakse järkjärgult ja 

tõhusalt taaskasutusse jäätmete 

nõuetekohase käitlemise kaudu ja 

kooskõlas jäätmehierarhiaga. Nii peaks 

olema tagatud, et jäätmetes leiduvad 

väärtuslikud materjalid suunatakse tagasi 

Euroopa majandusse, mis tähendab seega 

edusammude tegemist tooraineid käsitleva 

algatuse15 rakendamisel ja ringmajanduse 

loomisel. 

(5) Pakendijäätmete 

korduskasutamiseks ettevalmistamise ja 

ringlussevõtu sihtarvude järkjärguline 

suurendamine peaks tagama, et 

majanduslikult väärtuslikud 

jäätmematerjalid võetakse järkjärgult ja 

tõhusalt taaskasutusse jäätmete 

nõuetekohase käitlemise kaudu ja 

kooskõlas jäätmehierarhiaga. Nii peaks 

olema tagatud, et jäätmetes leiduvad 

väärtuslikud materjalid suunatakse tagasi 

Euroopa majandusse, mis tähendab seega 

edusammude tegemist tooraineid käsitleva 

algatuse15 rakendamisel ja ringmajanduse 

loomisel, ning pakendimaterjalide puhul, 

ilma et see piiraks toiduohutust, tarbijate 

tervist ning toiduga kokkupuutuvaid 

materjale. 

__________________ __________________ 

15 COM(2013) 442. 15 COM(2013) 442. 
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Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 5 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (5 a) Samal ajal tuleb luua ka 

tingimused ja stiimulid, et muuta tööstuse 

jaoks atraktiivseks pakendijäätmetega 

arvestamine tootmisprotsessides, et toota 

lisandväärtusega tooteid, hoides samas 

kokku uusi toormaterjale. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) Paljud liikmesriigid ei ole vajalikku 

jäätmekäitlustaristut veel täielikult välja 

arendanud. Seepärast on oluline seada 

selged poliitilised eesmärgid, et 

ringlussevõetavad materjalid ei jääks 

jäätmehierarhia kõige alumisele astmele. 

(6) Paljud liikmesriigid ei ole 

ringlussevõtuks vajalikku 

jäätmekäitlustaristut veel täielikult välja 

arendanud. Seepärast on oluline seada 

selged poliitilised eesmärgid 

jäätmekäitluskohtade ja -käitiste 

ehitamiseks, mis on vajalikud jäätmetekke 

vältimiseks, jäätmete korduskasutamiseks 

ja ringlussevõtuks, et ringlussevõetavad 

materjalid ei jääks jäätmehierarhia kõige 

alumisele astmele ning luua stiimulid 

uuenduslikku ringlussevõtu 

jäätmekäitlustaristusse investeerimiseks. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 6 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (6 a) Vanaõli kogumisel ja 

ringlussevõtul on märkimisväärsed 

majanduslikud ja ökoloogilised eelised 

toorainevarude tagamise, ringmajanduse 

poole liikumise ja toornaftavarudest 
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sõltuvuse vähendamise seisukohast. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(7) Direktiivis 2008/98/EÜ ja 

direktiivis 1999/31/EÜ sätestatud 

ringlussevõtu sihtarvudest ja prügilasse 

ladestamise piirangutest tulenevalt ei ole 

direktiivis 94/62/EÜ sätestatud jäätmete 

energiakasutuse ega pakendijäätmete 

ringlussevõtu ELi sihtarvud enam 

vajalikud. 

(7) Direktiivis 2008/98/EÜ ja 

direktiivis 1999/31/EÜ sätestatud 

ringlussevõtu sihtarvudest ja prügilasse 

ladestamise piirangutest tulenevalt ei ole 

direktiivis 94/62/EÜ sätestatud jäätmete 

energiakasutuse ega pakendijäätmete 

ringlussevõtu ELi sihtarvud enam 

vajalikud. Jäätmete energiakasutus võiks 

aga jätkuvalt olla pakendite ja 

pakendijäätmete käitlemise võimalus 

ainult siis, kui see on tehniliselt, 

majanduslikult ja keskkonnaalaselt 

põhjendatud, milleks on vaja hoolikat 

keskkonnamõju hinnangut, milles on 

uuritud pakendite keskkonnamõju 

kõikides etappides. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 7 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (7 а) Liikmesriikide strateegiad peaksid 

hõlmama üldsuse teadlikkuse 

suurendamist ringlussevõetud jäätmetest 

tehtud toodetest tulenevate erinevate 

algatuste ja eeliste abil, millega 

innustatakse investeerimist 

ringlussevõetud toodete sektorisse. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 8 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) Käesolevas direktiivis sätestatakse 

liidu jäätmekäitluse pikaajalised eesmärgid 

ning antakse ettevõtjatele ja 

liikmesriikidele selge suund kõnealuste 

eesmärkide saavutamiseks vajalike 

investeeringute tegemiseks. Oma riiklike 

jäätmekäitlusstrateegiate ja 

jäätmekäitlustaristusse tehtavate 

investeeringute kavandamisel peaksid 

liikmesriigid kasutama ära Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfonde kooskõlas 

jäätmehierarhiaga ning suurendama seega 

jäätmetekke vältimist, jäätmete 

korduskasutamist ja ringlussevõttu. 

(8) Käesolevas direktiivis sätestatakse 

liidu jäätmekäitluse pikaajalised eesmärgid 

ning antakse ettevõtjatele ja 

liikmesriikidele selge suund kõnealuste 

eesmärkide saavutamiseks vajalike 

investeeringute tegemiseks. Oma riiklike 

jäätmekäitlusstrateegiate ja 

jäätmekäitlustaristusse tehtavate 

investeeringute kavandamisel peaksid 

liikmesriigid kasutama ära Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfonde kooskõlas 

jäätmehierarhiaga ning suurendama seega 

esmatähtsana jäätmetekke vältimist ja 

jäätmete korduskasutamist, millele järgneb 

ringlussevõtt. Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfonde ei tohiks kasutada 

jäätmepõletusseadmete ega prügilate 

rahastamiseks. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 10 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (10 a) Samuti tuleks täiendavalt 

tugevdada pakendite ja pakendijäätmete 

eraldi kogumist. Samas võib teha 

erandeid, kui olelusringi hindamisest 

ilmneb keskkonnakasu. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 11 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) Selleks et arvutada, kas 

korduskasutamiseks ettevalmistamise ja 

ringlussevõtu sihtarvud saavutatakse, peaks 

liikmesriikidel olema võimalik arvesse 

võtta tooteid ja komponente, mida 

(11) Selleks et arvutada, kas 

korduskasutamiseks ettevalmistamise ja 

ringlussevõtu sihtarvud saavutatakse, peaks 

liikmesriikidel olema võimalik arvesse 

võtta tooteid ja komponente, mida 
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valmistatakse korduskasutamiseks ette 

korduskasutamiseks ettevalmistamisega 

tegelevate tunnustatud ettevõtjate poolt ja 

tunnustatud tagatisrahasüsteemide raames. 

Selliste arvutuste jaoks ühtlustatud 

tingimuste tagamiseks võtab komisjon 

vastu üksikasjalikud eeskirjad, mille põhjal 

määratakse kindlaks korduskasutamiseks 

ettevalmistamisega tegelevad tunnustatud 

ettevõtjad ja tunnustatud 

tagatisrahasüsteemid ning mille alusel 

kogutakse, tõendatakse ja esitatakse 

andmeid. 

valmistatakse korduskasutamiseks ette 

korduskasutamiseks ettevalmistamisega 

tegelevate tunnustatud ettevõtjate ja 

ringlussevõtu ettevõtjate poolt ja 

tunnustatud tagatisrahasüsteemide raames. 

Selliste arvutuste jaoks ühtlustatud 

tingimuste tagamiseks võtab komisjon 

vastu üksikasjalikud eeskirjad, mille põhjal 

määratakse kindlaks korduskasutamiseks 

ettevalmistamisega tegelevad tunnustatud 

ettevõtjad ja tunnustatud 

tagatisrahasüsteemid ning mille alusel 

kogutakse, tõendatakse ja esitatakse 

andmeid. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 12 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) Korduskasutamiseks 

ettevalmistamise kohta kogutavate andmete 

usaldusväärsuse tagamiseks on vaja 

kehtestada ühised aruandluseeskirjad. 

Samuti on tähtis sätestada täpsemad 

eeskirjad, mille alusel liikmesriigid peaksid 

aru andma selle kohta mida on tegelikult 

ringlusse võetud ja võib arvesse võtta 

ringlussevõtu sihtarvude saavutamisel. 

Selleks peab ringlussevõtu sihtarvude 

saavutamist käsitlev aruandlus üldreeglina 

põhinema lõpliku ringlussevõtuprotsessi 

sisendil. Halduskoormuse piiramiseks 

peaks liikmesriikidel olema rangetel 

tingimustel lubatud anda ringlussevõtu 

määra kohta aru sortimiskeskuste väljundi 

põhjal. Materjalide või ainete massi kadu 

sellise füüsilise ja/või keemilise 

muundumise tõttu, mis kuulub paratamatult 

lõpliku ringlussevõtuprotsessi juurde, ei 

tuleks ringlussevõetuna märgitud jäätmete 

massist maha arvata. 

(12) Korduskasutamiseks 

ettevalmistamise kohta kogutavate andmete 

usaldusväärsuse tagamiseks on vaja 

kehtestada ühised aruandluseeskirjad. Neid 

andmeid tuleks koguda kooskõlas 

standardite ja spetsifikatsioonidega, mis 

toetavad avatud andmete eesmärke, ja 

need andmed tuleks teha kättesaadavaks 

avatud andmetena. Samuti on tähtis 

sätestada täpsemad eeskirjad, mille alusel 

liikmesriigid peaksid aru andma selle kohta 

mida on tegelikult ringlusse võetud ja võib 

arvesse võtta ringlussevõtu sihtarvude 

saavutamisel. Selleks peab ringlussevõtu 

sihtarvude saavutamist käsitlev aruandlus 

üldreeglina põhinema lõpliku 

ringlussevõtuprotsessi sisendil. 

Halduskoormuse piiramiseks peaks 

liikmesriikidel olema rangetel tingimustel 

lubatud anda ringlussevõtu määra kohta aru 

sortimiskeskuste väljundi põhjal. 

Materjalide või ainete massi kadu sellise 

füüsilise ja/või keemilise muundumise 

tõttu, mis kuulub paratamatult lõpliku 

ringlussevõtuprotsessi juurde, ei tuleks 

ringlussevõetuna märgitud jäätmete massist 
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maha arvata. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 14 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(14) 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 

aruandlusmeetodid ja võtta kasutusele 

andmekvaliteedi kontrolli aruanne. 

(14) 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 

aruandlusmeetodid ja võtta kasutusele 

andmekvaliteedi kontrolli aruanne. 

Kvaliteedikontrolli aruanne peaks olema 

koostatud vastavalt ühtlustatud vormile. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 15 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (15 a) Liikmesriigid peaksid võimaluse 

korral stimuleerima selliste materjalide 

kasutamist nagu püsivad materjalid, 

millel on ringmajanduse jaoks suurem 

väärtus, kuna neid on võimalik liigitada 

ilma kvaliteedi kaotamiseta 

ringlussevõetavate materjalidena, 

olenemata sellest, kui tihti materjal 

ringlusse võetakse. 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 15 b (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (15 b) Käesoleva direktiivi oluline 

eesmärk on parandada siseturu tingimusi. 

Seetõttu on komisjoni aruandlus 

käesoleva direktiivi mõju kohta siseturu 

toimimisele oluline meede. 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 16 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(16) Jäätmekäitluse statistiliste andmete 

usaldusväärne esitamine on äärmiselt 

oluline, et tagada tõhus rakendamine ja 

andmete võrreldavus liikmesriikide vahel. 

Seepärast tuleks nõuda, et liikmesriigid 

kasutaksid direktiivis 94/62/EÜ sätestatud 

sihtarvude järgimist käsitlevate aruannete 

koostamisel kõige uuemat metoodikat, 

mille on välja töötanud komisjon ja 

liikmesriikide statistikaametid. 

(16) Jäätmekäitluse statistiliste andmete 

usaldusväärne esitamine on äärmiselt 

oluline, et tagada tõhus rakendamine ja 

andmete võrreldavus liikmesriikide vahel. 

Seepärast tuleks nõuda, et liikmesriigid 

kasutaksid direktiivis 94/62/EÜ sätestatud 

sihtarvude järgimist käsitlevate aruannete 

koostamisel andmete kogumise ja 

töötlemise ühtset metoodikat, mille on 

välja töötanud komisjon koostöös 

liikmesriikide statistikaametite ja 

jäätmekäitluse eest vastutavate riiklike 

ametiasutustega. 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 21 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(21) Kuna käesoleva direktiivi 

eesmärke, nimelt ühest küljest ennetada 

pakendite ja pakendijäätmete mõju 

keskkonnale või sellist mõju vähendada, 

kaitstes seega keskkonda kõrgel tasemel, 

ning teisest küljest tagada siseturu 

toimimine ja vältida kaubandustõkkeid 

ning konkurentsimoonutusi ja -piiranguid 

liidus, ei suuda liikmesriigid piisavalt 

saavutada ning tulenevalt meetmete 

(21) Kuna käesoleva direktiivi 

eesmärke, nimelt ennetada pakendite ja 

pakendijäätmete mõju keskkonnale või 

sellist mõju vähendada, kaitstes seega 

keskkonda kõrgel tasemel, võttes arvesse 

siseturu toimimist, ei suuda liikmesriigid 

piisavalt saavutada ning tulenevalt 

meetmete ulatusest või mõjust on seda 

parem saavutada liidu tasandil, võib liit 

võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu 
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ulatusest või mõjust on seda parem 

saavutada liidu tasandil, võib liit võtta 

meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu 

lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 

põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud 

proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 

lähe käesolev direktiiv nimetatud 

eesmärkide saavutamiseks vajalikust 

kaugemale, 

lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 

põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud 

proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 

lähe käesolev direktiiv nimetatud 

eesmärkide saavutamiseks vajalikust 

kaugemale, 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 21 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (21 a) Liikmesriigid peaksid tagama, et 

kõigi liidu töötajate suhtes kehtivad ELi 

õigusaktide kohased kõrgel tasemel 

töötervishoiu ja -ohutuse nõuded 

kooskõlas konkreetsete riskidega, millega 

puutuvad kokku töötajad mõnes tootmis-, 

ringlussevõtu- ja jäätmesektoris. 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 21 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (21 b) Enamikul juhtudest ei sõltu 

pakendamise võimalus ja valik mitte 

lõpptarbijast, vaid pigem tootjast. 

Laiendatud tootjavastutuse süsteemid on 

sobivad vahendid nii pakendijäätmete 

tekke vältimiseks kui ka selliste 

süsteemide loomiseks, millega tagatakse 

kasutatud pakendite ja/või 

pakendijäätmete tagastamine ja/või 

kogumine tarbijalt, teistelt 

lõppkasutajatelt või jäätmevoost, ning 

kogutud pakendite ja/või pakendijäätmete 

korduskasutamine või taaskasutamine, 

kaasa arvatud ringlussevõtt. 
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 ET 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 (uus) 

Direktiiv 94/62/EÜ  

Artikkel 1 – lõige 1 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 -1) Artikli 1 lõige 1 asendatakse 

järgmisega:  

„1. Käesoleva direktiivi eesmärk on 

pakendite ja pakendijäätmete käitlemist 

käsitlevate siseriiklike meetmete 

ühtlustamine, et ühelt poolt vältida või 

leevendada pakendite ja pakendijäätmete 

mõju keskkonnale kõikides liikmesriikides 

ja tagada keskkonnakaitse kõrge tase ning 

teiselt poolt tagada siseturu toimimine ja 

vältida kaubandustõkkeid ning 

konkurentsi moonutamist ja piiramist 

ühenduses. 

„1. Käesoleva direktiivi eesmärk on 

pakendite ja pakendijäätmete käitlemist 

käsitlevate siseriiklike meetmete 

ühtlustamine, et vältida või leevendada 

pakendite ja pakendijäätmete mõju 

keskkonnale kõikides liikmesriikides ja 

tagada keskkonnakaitse kõrge tase, võttes 

arvesse siseturu toimimist.“; 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

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

Direktiiv 94/62/EÜ 

Artikkel 3 – punkt 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 b a) lisatakse järgmine punkt: 

 „2 a. biotoorainel põhinevad pakendid – 

mis tahes pakendid, mis on saadud 

bioloogilist päritolu materjalidest, v.a 

geoloogilistes formatsioonides sisalduv 

ja/või fossiilne materjal;“ 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt c a (uus) 
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Direktiiv 94/62/EÜ 

Artikkel 3 – punkt 12 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 c a) artiklisse 3 lisatakse järgmine 

punkt: 

 12 a. mitmekihilised pakendid – rohkem 

kui ühest materjalikihist koosnevad 

pakendid. 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 

Direktiiv 94/62/EÜ 

Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 2  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Sellised muud meetmed võivad sisaldada 

riiklikke programme, algatusi laiendatud 

tootjavastutuse süsteemide kaudu 
pakendite keskkonnamõju 

minimeerimiseks või samalaadseid 

meetmeid, mis on liikmesriikides vajaduse 

korral ettevõtjatega konsulteerides 

tarvitusele võetud ning kavandatud 

paljude jäätmetekke vältimise algatuste 

koondamiseks ja kasutamiseks. Need 

meetmed peavad olema kooskõlas 

käesoleva direktiivi eesmärkidega, mis on 

määratletud artikli 1 lõikes 1. 

Sellised muud meetmed peavad olema 

kooskõlas käesoleva direktiivi 

eesmärkidega, mis on sätestatud artikli 1 

lõikes 1, ja direktiiviga 2008/98/EÜ, 

aidates eelkõige kaasa tekitatud 

pakendijäätmete koguse püsiva 

vähendamise saavutamisele, hoides ära 

pakendite kasutamist ning minimeerides 
pakendite keskkonnamõju. Sellised 

meetmed peavad koosnema laiendatud 

tootjavastutuse süsteemidest, mis on 

määratletud direktiivis 2008/98/EÜ ja 

liikmesriikide poolt kindlaksmääratud 

teistes riiklikes programmides. Vajaduse 

korral võib neid meetmeid võtta ettevõtjate 

ja vabaühendustega konsulteerides. Need 

meetmed kavandatakse liikmesriikides 

jäätmetekke vältimiseks tehtud algatuste 

koondamiseks ja ära kasutamiseks.  

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

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

Direktiiv 94/62/EÜ 

Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 2 c (uus) 
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 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a) Artikli 4 lõikesse 1 lisatakse 

järgmised lõigud: 

 „Plastpakendeid tootvatele ettevõtjatele 

antakse järgmisi toetusi, v.a juhul, kui mis 

tahes konkreetse pakendiliigi puhul on 

pädevad asutused kindlaks teinud, et see 

ei ole tehniliselt otstarbekas või tekitab 

põhjendamatu riski rahvatervisele: 

 a) pakenditootjad, kes vähendavad 

turule lastavates jäikades plastpakendites 

kasutatavate värvainete taset, saavad 

laiendatud tootjavastutuse süsteemide 

raames tasuda väiksema rahalise 

osamakse, mida hinnatakse vastavalt 

uude jäika plastpakendisse lisatud 

värvainete tasemele; 

 b) ettevõtjad, kes kasutavad uuesti 

täidetavaid plast- või klaasmahuteid, 

saavad laiendatud tootjavastutuse 

süsteemide raames tasuda väiksema 

rahalise osamakse kooskõlas ettevõtja 

poolt võimaluse korral äritegevuses 

kasutatava mahuti uuesti täitmise 

määraga. 

 Komisjon võtab vastu käesoleva lõike 

rakendamiseks vajalikud rakendusaktid 

… [18 kuu möödumisel käesoleva 

direktiivi jõustumisest]. Kõnealused 

rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 

artikli 21 lõikes 2 osutatud menetlusega.“; 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 b (uus) 

Direktiiv 94/62/EÜ 

Artikkel 4 – lõige 2 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 2 b) Artikli 4 lõige 2 asendatakse 

järgmisega: 

2.  Komisjon aitab vältimist edendada, „2. Komisjon aitab vältimist edendada, 
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soodustades asjakohaste Euroopa 

standardite väljatöötamist artikli 10 

kohaselt. Standardite eesmärk on pakendite 

keskkonnamõju minimeerimine vastavalt 

artiklitele 9 ja 10. 

soodustades asjakohaste Euroopa 

standardite väljatöötamist artikli 10 

kohaselt. Standardite eesmärk on pakendite 

keskkonnamõju minimeerimine vastavalt 

artiklitele 9 ja 10, pakendite koguse 

vähendamine ning ülemäärasele 

pakendikasutusele lõpu tegemine.“ 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 c (uus) 

Direktiiv 94/62/EÜ 

Artikkel 4 – lõige 2 a (uus) 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 2 c) Artikli 4 lõige 3 asendatakse 

järgmisega: 

3.  Kui see on asjakohane, esitab 

komisjon ettepanekud meetmete kohta 

oluliste nõuete tugevdamiseks ja 

jõustamiseks ning selleks, et tagada uue 

pakendi turuletoomine ainult siis, kui tootja 

on võtnud kõik vajalikud meetmed 

keskkonnamõju vähendamiseks 

järeleandmiseta pakendi oluliste 

funktsioonide osas. 

„3. Komisjon esitab 31. detsembriks 

2018 ettepanekud meetmete kohta oluliste 

nõuete tugevdamiseks ja jõustamiseks ning 

selleks, et tagada uue pakendi 

turuletoomine ainult siis, kui tootja on 

võtnud kõik vajalikud meetmed 

keskkonnamõju vähendamiseks 

järeleandmiseta pakendi oluliste 

funktsioonide osas. Komisjon esitab 

eelkõige ettepaneku meetmete võtmiseks 

ringlussevõetamatute pakendite, ohtlikke 

aineid sisaldavate pakendite, ühekordseks 

kasutamiseks mõeldud pakendite ja 

ülemäärase pakendikasutuse ning 

pakendite vähendamise kohta, ja uurib 

võimalust kehtestada nimetatud toodetele 

turupiiranguid liidu tasandil.“ 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 d (uus) 

Direktiiv 94/62/EÜ 

Artikkel 5 
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Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 2 d) Artikkel 5 asendatakse järgmisega: 

Korduskasutamine „Korduskasutamine 

Liikmesriigid võivad vastavalt 

asutamislepingule soodustada selliste 

pakendite korduvkasutamise süsteeme, 

mida saab korduvkasutada 

keskkonnasõbralikul viisil. 

1. Liikmesriigid soodustavad 

vastavalt aluslepingule selliste pakendite 

korduskasutamise süsteeme, mida saab 

korduskasutada keskkonnasõbralikul 

viisil. 

 Liikmesriigid võivad eelkõige toetada 

korduskasutatavate pakendite 

tagatisrahasüsteemide kehtestamist, 

sealhulgas laiendatud tootjavastutuse 

süsteemide abil, ja näha ette piisavad 

stiimulid korduskasutatavate pakendite 

tootjatele. 

 2. Tagatisrahasüsteemi raames 

kogutud korduskasutatavaid pakendeid 

võib arvesse võtta artiklis 4 sätestatud 

kriteeriumite kohaselt vastu võetud 

riiklikes jäätmetekke vältimise 

programmides kehtestatud jäätmetekke 

vältimise sihtarvude saavutamisel.“ 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b 

Direktiiv 94/62/EÜ 

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt f 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

f) hiljemalt 31. detsembriks 2025 

valmistatakse vähemalt 65 % kogu 

pakendijäätmete massist ette 

korduskasutamiseks ja võetakse ringlusse; 

f) hiljemalt 31. detsembriks 2025 

valmistatakse vähemalt 65 % kogu 

pakendijäätmete massist ette 

korduskasutamiseks või võetakse ringlusse; 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b 

Direktiiv 94/62/EÜ 

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt h 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

h) hiljemalt 31. detsembriks 2030 

valmistatakse vähemalt 75 % kogu 

pakendijäätmete massist ette 

korduskasutamiseks ja võetakse ringlusse; 

h) hiljemalt 31. detsembriks 2030 

valmistatakse vähemalt 75 % kogu 

pakendijäätmete massist ette 

korduskasutamiseks või võetakse ringlusse; 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b a (uus) 

Direktiiv 94/62/EÜ 

Artikkel 6 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 b a) artiklile 6 lisatakse järgmine lõige: 

 „1 a. Lõikes 1 kehtestatud sihtarvude 

arvutamiseks võib vajaduse korral 

aeroobsesse või anaeroobsesse töötlusse 

minevate biolagunevate jäätmete kogust 

arvestada ringlussevõetuna, kui 

kõnealune töötlus tekitab komposti, 

kääritussaadusi või muud materjali, 

millest peamist osa kasutatakse pärast mis 

tahes täiendavat vajalikku 

ümbertöötlemist ringlussevõetud toote, 

materjali või ainena.“ 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt c 

Direktiiv 94/62/EÜ 

Artikkel 2 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Liidust eksporditud 

pakendijäätmeid võetakse lõikes 1 

sätestatud sihtarvude [direktiivis mujal 

kasutatud ka sõna „eesmärk”] saavutamisel 

arvesse liikmesriigis, kus pakendijäätmed 

koguti, kui artikli 6a lõikes 4 sätestatud 

nõuded on täidetud ja kui eksportija 

2. Liidust eksporditud 

pakendijäätmeid võetakse lõikes 1 

sätestatud sihtarvude [direktiivis mujal 

kasutatud ka sõna „eesmärk“] saavutamisel 

arvesse liikmesriigis, kus pakendijäätmed 

koguti, kui artikli 6a lõikes 4 sätestatud 

nõuded on täidetud ja kui eksportija 
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suudab vastavalt Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrusele (EÜ) nr 1013/2006(*) 

tõendada, et jäätmesaadetis vastab 

kõnealuse määruse nõuetele ning jäätmete 

töötlemine väljaspool liitu toimus 

tingimustes, mis vastavad asjakohastele 

ELi keskkonnaalastele õigusaktidele. 

tõendab vastavalt Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrusele (EÜ) nr 1013/2006(*), 

et jäätmesaadetis vastab kõnealuse määruse 

nõuetele ning jäätmete töötlemine 

väljaspool liitu toimub kooskõlas 

käesoleva direktiivi nõuetega ja kõigi 

asjakohaste keskkonnaalaste, 

töötervishoiu ja -ohutuse õigusaktidega. 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt c a (uus) 

Direktiiv 94/62/EÜ  

Artikkel 6 – lõige 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 c a) artiklile 6 lisatakse järgmine lõige: 

 „3 a. Liikmesriigid võivad valida 

jäätmete energiakasutuse, kui seda 

eelistatakse materjali ringlussevõtule 

keskkonnaalastel, tehnilistel ja 

majanduslikel põhjustel.“ 

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt c b (uus) 

Direktiiv 94/62/EÜ 

Artikkel 6 – lõige 4 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 c b) Artikli 6 lõige 4 asendatakse 

järgmisega: 

4. Kui on asjakohane, siis 

liikmesriigid soodustavad 

pakendijäätmetest toodetud materjalide 

kasutamist pakendite ja muude toodete 

valmistamisel: 

„4. Liikmesriigid soodustavad 

pakendijäätmetest toodetud materjalide 

kasutamist pakendite ja muude toodete 

valmistamisel: 

a) parandades selliste materjalide 

turutingimusi; 

a) parandades selliste materjalide 

turutingimusi ning vaadates läbi 

õigusaktid, mis võivad selliste materjalide 

kasutamist takistada; 
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b) läbi vaadates nende materjalide 

kasutamist takistavad olemasolevad 

määrused. 

b) läbi vaadates nende materjalide 

kasutamist takistavad olemasolevad 

määrused, tagades keskkonna ja inimeste 

kaitse kõrge taseme; 

 b a) kehtestades fiskaal- ja 

majandusstiimulid ringlussevõetud 

pakendimaterjalide kasutuselevõtu jaoks 

ning roheliste riigihangete kriteeriumid; 

 b b) soodustades materjale, mis ei sea 

ringlussevõetuna ohtu inimeste tervist, kui 

need töödeldakse ümber toiduga 

kokkupuutuvateks materjalideks; 

 b c)  edendades selliste materjalide 

kasutamist, mida saab ilma kvaliteedi 

kaotamiseta korduskasutada või ringlusse 

võtta, hoolimata korduskasutamise või 

ringlussevõtu kordade arvust.“ 

 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt d 

Direktiiv 94/62/EÜ 

Artikkel 6 – lõige 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

d) lõiked 5, 8 ja 9 jäetakse välja. d) lõiked 5 ja 9 jäetakse välja ning 

lõige 8 asendatakse järgmisega: 

 „Komisjon hindab iga liikmesriigi 

individuaalset olukorda arvesse võttes 

käesoleva direktiivi rakendamist seoses 

siseturu toimimisega. See hindamine 

viiakse läbi vähemalt iga kolme aasta 

tagant ning hindamisaruanne esitatakse 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule.“ 

 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt d a (uus) 

Direktiiv 94/62/EÜ  

Artikkel 6 – lõige 11 a (uus) 
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 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 d a) lisatakse lõige 11 a: 

 „11 a. Piiramata artikli 6b kohaldamist 

võivad liikmesriigid olenevalt oma 

olukorrast teha erandeid lõike 1 punktides 

f–i sätestatud sihtmärkide ajakava osas 

tingimusel, et tagatakse järkjärguline 

vastavusseviimine nimetatud sihtarvudega 

ning võetakse arvesse artikli 6b lõike 2 

punktis b osutatud soovitusi.“; 

 

Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 

Direktiiv 94/62/EÜ 

Artikkel 6a – lõige 1 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) liikmesriigid võivad arvesse võtta 

tooteid ja komponente, mida valmistatakse 

korduskasutamiseks ette 

korduskasutamiseks ettevalmistamisega 

tegelevate tunnustatud ettevõtjate poolt 

või tunnustatud tagatisrahasüsteemide 

raames. Liikmesriigid kasutavad 

korduskasutamiseks ette valmistatud ja 

ringlusse võetud pakendijäätmete 

kohandatud määra arvutamiseks 

ettevõtjate tõendatud andmeid ning IV 

lisas esitatud valemit, võttes arvesse 

korduskasutamiseks ette valmistatud 

toodete ja komponentide massi. 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 a (uus) 

Direktiiv 94/62/EÜ 

Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 



PE582.211v02-00 22/28 AD\1106291ET.doc 

ET 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 5 a) Artikli 7 lõike 1 esimene lõik 

asendatakse järgmisega: 

1. Liikmesriigid peavad võtma 

vajalikke meetmeid selliste süsteemide 

kasutuselevõtuks, millega tagatakse: 

„1. Liikmesriigid peavad võtma 

vajalikke meetmeid selliste süsteemide – 

näiteks laiendatud tootjavastutuse 

süsteemide – kasutuselevõtuks, millega 

tagatakse: “ 

 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 b (uus) 

Direktiiv 94/62/EÜ 

Artikkel 7 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 b) Lisatakse järgmine artikkel: 

 „Artikkel 7 a 

 Merekeskkonnas pakendite ja 

pakendijäätmete vähendamine 

 1. Liikmesriigid võtavad kõik 

vajalikud meetmed, et vähendada oma 

territooriumil pakendijäätmete 

merekeskkonda sattumist. Need meetmed 

hõlmavad kõike järgmist: 

 a) 2025. aastaks 2015. aasta 

tasemega võrreldes pakendijäätmete 50% 

vähendamise siduva eesmärgi 

vastuvõtmine; 

 b) pakendijäätmete merekeskkonda 

sattumise mõõtmise ja järelevalve 

programmide loomine ja rakendamine; 

 c) konkreetsete meetmete võtmine, et 

vähendada piirkonna randadel ja 

merekeskkonnas leiduvate pakendite 

peamisi allikaid, k.a avalikkuse 

teadlikkuse parandamise programmid, 

majanduslikud vahendid ja stiimulid ning 

turustamispiirangud. 

 2. Liikmesriigid esitavad igal aastal 
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[kuupäevaks] komisjonile aruande, milles 

kirjeldatakse nende edusamme oma 

territooriumilt pärinevate 

pakendijäätmete merekeskkonda 

sattumise vähendamisel, sh lõike 1 alusel 

võetud meetmete kirjeldusi ja eeldatud 

tulemusi. 

 3. Komisjon võtab vastu käesoleva 

artikli rakendamiseks vajalikud 

rakendusaktid … [18 kuu möödumisel 

käesoleva direktiivi jõustumisest]. 

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 

kooskõlas artikli 21 lõikes 2 osutatud 

menetlusega.”; 

 

Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 c (uus) 

Direktiiv 94/62/EÜ 

Artikkel 8 – lõige 2 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 5 c) Artikli 8 lõige 2 asendatakse 

järgmisega: 

2. Kogumise, korduvkasutamise ja 

taaskasutamise, sealhulgas ringlussevõtu 

hõlbustamiseks tuleb pakenditel näidata 

kasutatud pakendimaterjali(de) laad, et 

asjaomane tööstus saaks neid komisjoni 

otsuse 97/129/EÜ [9] põhjal 

identifitseerida ja liigitada." 

„2. Kogumise, korduskasutamise ja 

taaskasutamise, sealhulgas ringlussevõtu 

hõlbustamiseks märgitakse pakendile 

selleks otstarbeks kasulik teave. Eelkõige 

näidatakse pakenditel kasutatud 

pakendimaterjali(de) laadi, et asjaomane 

tööstus saaks neid komisjoni otsuse 

97/129/EÜ [9] põhjal identifitseerida ja 

liigitada.“; 

 

Muudatusettepanek  41 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt d 

Direktiiv 94/62/EÜ 

Artikkel 12 – lõige 3 b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3 b. Käesoleva artikli kohaselt 3 b. Käesoleva artikli kohaselt 
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liikmesriikide esitatud andmetele lisatakse 

kvaliteedikontrolli aruanne ja aruanne 

artikli 6a lõike 4 rakendamise kohta. 

liikmesriikide esitatud andmetele lisatakse 

kvaliteedikontrolli aruanne ja aruanne 

artikli 6a lõike 4 rakendamise kohta. 

Kvaliteedikontrolli aruanne koostatakse 

ühtlustatud vormi alusel. 

 

Muudatusettepanek  42 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt d 

Direktiiv 94/62/EÜ 

Artikkel 12 – lõige 3 c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3 c. Komisjon vaatab käesoleva artikli 

kohaselt esitatud andmed üle ja avaldab 

aruande selle ülevaatuse tulemuste kohta. 

Aruanne hõlmab hinnangut liikmesriigi 

andmekogumise korralduse, andmeallikate 

ja metoodika, samuti andmete täielikkuse, 

usaldusväärsuse, ajakohasuse ja 

järjepidevuse kohta. Hinnang võib 

sisaldada konkreetseid soovitusi olukorra 

parandamiseks. Aruanne koostatakse iga 

kolme aasta tagant. 

3 c. Komisjon vaatab käesoleva artikli 

kohaselt esitatud andmed üle ja avaldab 

aruande selle ülevaatuse tulemuste kohta. 

Aruanne hõlmab hinnangut liikmesriigi 

andmekogumise korralduse, andmeallikate 

ja metoodika, samuti andmete täielikkuse, 

usaldusväärsuse, ajakohasuse ja 

järjepidevuse kohta ja avatud andmete 

kättesaadavuse kohta. Hinnang võib 

sisaldada konkreetseid soovitusi olukorra 

parandamiseks. Aruanne koostatakse iga 

kolme aasta tagant. 

 

Muudatusettepanek  43 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt d 

Direktiiv 94/62/EÜ 

Artikkel 12 – lõige 3 d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3 d. Komisjon võtab vastu 

rakendusaktid, millega kehtestatakse vorm 

andmete esitamiseks lõike 3a kohaselt. 

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 

kooskõlas artikli 21 lõikes 2 osutatud 

menetlusega. 

3 d. Komisjon võtab vastu 

rakendusaktid, millega kehtestatakse vorm 

andmete esitamiseks lõike 3a kohaselt ja 

lõikes 3b osutatud kvaliteedikontrolli 

aruande vorm, mis toetavad andmete 

korduskasutuse ja avatud andmete 

eesmärke. Kõnealused rakendusaktid 

võetakse vastu kooskõlas artikli 21 lõikes 2 

osutatud menetlusega. 
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Muudatusettepanek  44 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 a (uus) 

Direktiiv 94/62/EÜ 

Artikkel 15 – lõige 1 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 7 a) Artikli 15 lõige 1 asendatakse 

järgmisega: 

„Nõukogu võtab käesolevas direktiivis 

sätestatud eesmärkide saavutamise 

edendamise majandushoovad vastu 

asutamislepingu vastavate sätete alusel. 

Selliste meetmete puudumisel võivad 

liikmesriigid ühenduse keskkonnapoliitikat 

reguleerivate põhimõtete (muu hulgas 

põhimõte "saastaja maksab") ja 

asutamislepingust tulenevate kohustuste 

kohaselt võtta vastu meetmed nimetatud 

eesmärkide saavutamiseks. 

„Nõukogu võtab käesolevas direktiivis 

sätestatud eesmärkide saavutamise 

edendamise majandushoovad vastu 

asutamislepingu vastavate sätete alusel. 

Selliste meetmete puudumisel võivad 

liikmesriigid ühenduse keskkonnapoliitikat 

reguleerivate põhimõtete (muu hulgas 

põhimõte "saastaja maksab") ja 

asutamislepingust tulenevate kohustuste 

kohaselt võtta vastu meetmed nimetatud 

eesmärkide saavutamiseks. Sellised 

meetmed võivad olla osa laiendatud 

tootjakasutuse süsteemidest, ühekordseks 

kasutamiseks mõeldud pakendite 

diferentseeritud tasudest, jäätmete 

kogusest sõltuvate tasude süsteemidest ja 

tagatisrahasüsteemidest.“ 

 

Muudatusettepanek  45 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 b (uus) 

Direktiiv 94/62/EÜ 

Artikkel 15 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 7 b) Lisatakse järgmine artikkel: 

 „Artikkel 15 a 

 Laiendatud tootjavastutuse süsteemide 

suhtes kehtivad üldnõuded 

 Liikmesriigid tagavad, et direktiivi 

2008/98/EÜ* artiklite 8 ja 8a alusel 
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loodud laiendatud tootjavastutuse 

süsteeme kohaldatakse ka pakendite ja 

pakendijäätmete suhtes. 

 ________________ 

 * Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. 

novembri 2008. aasta direktiiv 

2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja 

millega tunnistatakse kehtetuks teatud 

direktiivid (ELT L 312, 21.11.2018, lk 3).“ 

Muudatusettepanek  46 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Lisa – punkt -1 (uus) 

Direktiiv 94/62/EÜ 

II lisa – punkt 1 – taane 1 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 II lisa punkti 1 esimene taane 

asendatakse järgmisega: 

– Pakend kavandatakse, toodetakse ja 

turustatakse viisil, mis võimaldab selle 

korduv- ja taaskasutamist ning 

ringlussevõttu ja selle keskkonnamõju 

vähendamist miinimumini pakendijäätmete 

ja pakendijäätmete käitlemise jääkide 

kõrvaldamisel. 

„– Pakend kavandatakse, toodetakse ja 

turustatakse viisil, mis võimaldab selle 

kordus- ja taaskasutamist ning 

ringlussevõttu – vastavalt jäätmekäitluse 

hierarhia põhimõttele – ja selle 

keskkonnamõju vähendamist miinimumini 

pakendijäätmete ja pakendijäätmete 

käitlemise jääkide kõrvaldamisel.“ 

Muudatusettepanek  47 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Lisa – punkt -1 a (uus) 

Direktiiv 94/62/EÜ 

II lisa – punkt 3 – alapunkt a 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 II lisa punktis 3 asendatakse alapunkt a 

järgmisega: 

„(a) Materjali ringlussevõtu teel 

korduvkasutatav pakend 

„(a) Materjali ringlussevõtu teel 

korduvkasutatav pakend 

Pakend peab olema valmistatud viisil, mis 

võimaldab kasutatud materjalide massist 

teatava protsendi ringlussevõttu 

turustatavate toodete valmistamiseks 

Pakend peab olema valmistatud viisil, mis 

võimaldab tehniliselt, keskkonnaalaselt ja 

majanduslikult otstarbekat ringlussevõttu, 

arvestades sorteerimist, puhastamist ja 
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vastavalt ühenduses kehtivatele 

standarditele. See protsent võib muutuda 

olenevalt selle materjali tüübist, millest 

pakend koosneb.“ 

vormingute ulatust ning kasutatud 

materjale, et võimaldada kasutatud 

materjalide massist teatava protsendi 

ringlussevõttu turustatavate toodete 

valmistamiseks vastavalt ühenduses 

kehtivatele standarditele. See protsent võib 

muutuda olenevalt selle materjali tüübist, 

millest pakend koosneb. Vormingud ja 

materjali kavandid, mis takistavad 

sorteerimist või ümbertöötlemist, tuleb 

asendada teadaolevate ja tulemuslike 

alternatiividega.“ 
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