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 ET 

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, kaitsta inimeste 

tervist, tagada loodusvarade 

heaperemehelik ja mõistlik kasutamine, 

edendada ringmajandust, suurendada 

energiatõhusust ning vähendada liidu 

sõltuvust energiast ja loodusvaradest; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 a) 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. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Paljud liikmesriigid ei ole vajalikku 

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. 

(3) Paljud liikmesriigid ei ole vajalikku 

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 või prügilasse 

ladestamise liigse võimsuse teket ja 

ringlussevõetavate materjalide sattumist 

jäätmehierarhia kõige alumistele astmetele. 

Or. en 

Selgitus 

Ettepanekus täpsustatakse põhjendust ning rõhutatakse jäätmete rolli ringmajanduse 

elluviimises. Rõhutatakse asjaolu, et vältida tuleks jäätmehierarhia kõige alumist astet, st 

prügilaid. 

 

Muudatusettepanek  4 

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“ ja 

„tagasitäide”, et selgitada nende mõistete 

ulatust. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 6 
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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 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. 

(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 kooskõlas 

määratlusega, mida Eurostat ja 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. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  6 

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 regulatiivsed stiimulid, mis aitavad 

saavutada käesoleva direktiivi kohaseid 

jäätmetekke vältimise ja ringlussevõtu 

eesmärke, nt jäätmete prügilasse 

ladestamise ja põletamise tasud, prügilasse 

ladestamise keeld, jäätmete kogusest 

sõltuvate tasude süsteemid (nn pay as you 

throw schemes), laiendatud tootjavastutuse 

süsteemid, otsesed hinnatoetussüsteemid, 

ringlussevõtu ja esmase toorainega seotud 

positiivsete ja negatiivsete välismõjude 

sisestamine, kasutatud toodete 

parandamise ja müügi suhtes kohaldatav 

nullprotsendise käibemaksumäära 

poliitika, kohustuslikud 

keskkonnahoidlikud riigihanked ja 

stiimulid kohalikele omavalitsustele. 
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Muudatusettepanek  7 

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 kohustuslikud 

miinimumnõuded. Need nõuded peaksid 

aitama vähendada kulusid ja suurendada 

tulemuslikkust, hõlbustada jäätmete liigiti 

kogumise ja sortimise paremat 

rakendamist ja jõustamist, tagada 

kvaliteetsemat ringlussevõttu, kindlustada 

kulutõhusat juurdepääsu teisestele 

toorainetele ning 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 ning 

laiendatud tootjavastutuseta liikmesriikide 

puhul on siiski vajalik üleminekuperiood, 

et võimaldada nende puhul kasutatavate 

struktuuride ja menetluste kohandamist 

uutele nõuetele. Üleminekuperioodi ajal 

peaksid laiendatud tootjavastutuseta 

liikmesriigid tagama, et nende 

jäätmekäitluse süsteemid annavad 

tulemusi jõustataval, läbipaistval ja 

vastutustundlikul viisil, mis on kooskõlas 

laiendatud tootjavastutuse süsteemide 
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miinimumnõuetega. 

Or. en 

Selgitus 

Muudatusettepanekus täpsustatakse laiendatud tootjavastutuse määratlust ning 

põhjendatakse põhjalikumalt vajadust laiendatud tootjavastutuse süsteemide ELi 

miinimumnõuete järele. Vähesed laiendatud tootjavastutuseta liikmesriigid peaksid suutma 

saavutada tulemusi jäätmekäitluse tulemuslikkuses võrdväärselt läbipaistval ja 

vastutustundlikul viisil. 

 

Muudatusettepanek  8 

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 ning 

sõltuvust üha haruldasemate toorainete 

impordist. Seepärast on tähtis, et 

liikmesriigid võtavad jäätmetekke 

vältimiseks asjakohaseid meetmeid, k.a 

meetmed, mis vähendavad ohtlike ainete 

sisaldust, edendavad kvaliteetsete 

materjalide ringlussevõttu, võitlevad 

kavandatud aegumise vastu, suurendavad 

tarbijate võimestamist parema tooteinfo 

abil, ergutavad pidevat teavitamist ja 

regulaarseid koolituskampaaniaid 

jäätmetekke vältimise küsimuses ning 

jälgivad ja hindavad nende meetmete 

rakendamisel tehtud edusamme. 

Jäätmetekke vältimise meetmete 

rakendamisel saavutatud üldise edu 

ühetaolise hindamise tagamiseks tuleks 

kehtestada ühtsed näitajad. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 13 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (13 a) Komisjon peaks uurima võimalust 

kehtestada ringlussevõtu sihtarvud 

kaubanduslike ja tööstuslike tavajäätmete 

jaoks. Et luua täpne alus nimetatud 

sihtarvude kehtestamisele, peaks komisjon 

koguma selliste jäätmete kohta andmeid, 

lähtudes liikmesriikide ühistest 

aruannetest. Komisjon peaks kahe aasta 

jooksul pärast andmete kogumist ning 

mõjuhinnangu alusel kaaluma võimalust 

kehtestada aastaks 2025 eraldiseisvad 

ringlussevõtu sihtarvud inertsete 

kaubandusest ja tööstusest pärit 

tavajäätmete jaoks vähemalt paberi, 

metalli ja biojäätmete puhul. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 15 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (15 a) Vanaõli liigiti kogumine ja 

ringlussevõtt oleks majanduslikult ja 

keskkonnaalaselt väga kasulik seoses 

toorainete tarne kindlustamisega, 

ringmajanduse suunas liikumisega ning 

kaasa aitamisega väiksema sõltuvuse 

saavutamisele õli tarnetest. Mõned 

liikmesriigid juba koguvad ja võtavad 

ringlusse suure osa vanaõlist. Siiski saadi 

2015. aastal kõigest ligi 13 % baasõlist 

taasrafineeritud vanaõlist. Seetõttu tuleks 

kehtestada vanaõli kogumise ja 

ringlussevõtu üleliiduline sihtarv. 

Liikmesriigid, kel praegu veel ei ole 

rajatisi vanaõli taasrafineerimiseks, 
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peaksid saama eksportida sellist õli 

muudesse liikmesriikidesse, et saavutada 

üleliiduline sihtarv. 

Or. en 

Selgitus 

Vanaõli regenereerimine piirab määrdeainete esmatootmisel keskkonnakoormust ning 

vähendab mõju kliimamuutusele, hoides kogu toimingu käigus kokku kuni 30 % energiast. 

 

Muudatusettepanek  11 

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 

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. 

(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 

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. 

Or. en 

Selgitus 

Veepoliitika raamdirektiivi VI lisa arvutamismeetodi jäljendamist pakendite ja 

pakendijäätmete direktiivis tuleb kohandada seoses pakenditega, sest kohandusteta 

ühtlustamine tekitab väärtõlgendusi, segadust ja/või tarbetut halduskoormust. 
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Muudatusettepanek  12 

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. 

Or. en 

Selgitus 

Jäätmevoogude jälgimine on direktiivi tulemusliku rakendamise eeltingimus ning 

elektroonilise andmekogumise süsteemide kasutuselevõtt võib sellele kaasa aidata, 

vähendades jälgimise kulusid. 

 

Muudatusettepanek  13 

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. 

(28) Liikmesriikide esitatud andmed on 

komisjoni jaoks olulised, et hinnata 

jäätmealaste õigusaktide järgimist 

liikmesriikides. Esitatud 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. 
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Seepärast peavad liikmesriigid kasutama 

jäätmealastes õigusaktides sätestatud 

sihtarvude saavutamise kohta aru andmisel 

kõige uuemat metoodikat, mille on välja 

töötanud komisjon ja liikmesriikide 

statistikaametid. 

Seepärast peavad liikmesriigid kasutama 

jäätmealastes õigusaktides sätestatud 

sihtarvude saavutamise kohta aru andmisel 

kõige uuemat metoodikat, mille on välja 

töötanud komisjon, liikmesriikide 

statistikaametid ja jäätmekäitluse eest 

vastutavad riiklikud ametiasutused. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 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; 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:en:PDF) 

Selgitus 

Loomsed kõrvalsaadused on üldiselt veepoliitika raamdirektiivi kohaldamisalast välja jäetud, 

sest nende suhtes kohaldatakse loomsete kõrvalsaaduste määrust ((EÜ)nr 1069/2009). 

Märkimisväärne erand sellest üldreeglist on loomsed kõrvalsaadused (ja seega ka sõnnik). 

Peamised põhjused sõnniku töötlemiseks biogaasi ettevõtetes on vältida heiteid, mis tekivad 

töötlemata ladustamise korral, toota taastuvenergiat ning orgaanilist väetist, millel on 

töötlemata sõnnikuga võrreldes paremad agronoomilised omadused. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt c 
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Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 3 – lõik 1 – 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, kodumajapidamistest, 

restoranidest, toitlustus- ja 

jaemüügiettevõtetest pärinevad toidu- ja 

köögijäätmed, samalaadsed 

toiduainetööstuse jäätmed ning muud 

samasuguste biolagunemisomadustega 

jäätmed, mis on laadilt ja koostiselt 

võrreldavad;”; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

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

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 5 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 d a) lisatakse järgmine punkt: 

 „5 a. „liidu turule tooteid laskvad 

tootjad“ – mis tahes füüsilised või 

juriidilised isikud, kes oma majandus- või 

kutsetegevuses töötavad välja, toodavad, 

töötlevad, müüvad või impordivad 

tooteid;” 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

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

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 9 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 d b) lisatakse järgmine punkt: 

 „9 a. „laiendatud tootjavastutus“ – 

tootja täielik või osaline tegevuslik ja/või 

finantsvastutus toote eest, mida 

laiendatakse tarbimisjärgse toote 

olelusringile, kui vahend, mis aitab 

liikmesriikidel täita liidu jäätmealaseid 

sihtarve ning suurendada 

korduskasutamise ja ringlussevõtu 

määra;“ 

Or. en 

Selgitus 

Laiendatud tootjavastutuse mõistet ei ole veepoliitika raamdirektiivis ega pakendite ja 

pakendijäätmete direktiivis. Käesolev määratlus on piisavalt lai, et katta erinevat laiendatud 

tootjavastutuse rakendamist liikmesriikides, kuid täpsustab, milliste liikmesriikide ja kavade 

suhtes kavandatud ELi miinimumnõudeid kohaldatakse. Selles täpsustatakse ka laiendatud 

tootjavastutuse ulatust ja eesmärke. 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt e 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 3 – lõik 1 – 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 tooteid või 

tootekomponente valmistatakse ette 

korduskasutamiseks ilma täiendava 

eeltöötluseta;“; 

Or. en 
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Selgitus 

Korduskasutamiseks ettevalmistamine hõlmab samuti organisatsioone, kelle esmane eesmärk 

ei ole jäätmekäitlus, nt heategevuspoed, kirbuturud jne. Muudatusettepanekuga püütakse 

vältida ülemäärast reguleerimist, millel oleks negatiivne mõju selliste organisatsioonide 

olemasolule. 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

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

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 16 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 e a) lisatakse järgmine punkt: 

 „16 a. „korduskasutamiseks 

ettevalmistamisega tegelevad ettevõtted“ – 

jäätmeid käitlevad ettevõtted või ettevõtete 

võrgustikud, kes töötavad 

korduskasutamiseks ettevalmistamise 

ahelas ning järgivad jäätmealaseid ja 

muid asjakohaseid õigusakte, mida 

kohaldatakse sellel territooriumil, kus nad 

tegutsevad;“ 

Or. en 

Selgitus 

Määratlusega tehakse selgeks tingimused, millistel organisatsiooni tunnustatakse 

„korduskasutamiseks ettevalmistamisega tegeleva ettevõttena“ ning täpsustatakse terminit, 

mida kasutatakse direktiivi järgnevates osades. See kajastab jäätmekäitluse olulisust ning 

toonitab liikmesriikide asjakohase reguleerimise rolli. 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt f 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 17 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

17 b. „tagasitäide” – mis tahes 

taaskasutamistoiming, mille puhul 

17 b. „tagasitäide” – mis tahes 

taaskasutamistoiming peale ringlussevõtu, 
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kasutatakse kaevandatud ala 

korrastamiseks või maastikukujunduse 

eesmärgil või ehituseks sellel otstarbel 

muidu kasutatud mittejäätmematerjali 

asemel selleks sobivaid jäätmeid;”. 

mille puhul kasutatakse kaevandatud ala 

korrastamiseks või maastikukujunduse 

eesmärgil või ehituseks sellel otstarbel 

muidu kasutatud mittejäätmematerjali 

asemel selleks sobivaid tavajäätmeid;”. 

Or. en 

Selgitus 

Muudatusettepanekuga tugevdatakse jäätmehierarhiat, jättes tagasitäitest välja 

ringlussevõetavad jäätmed. Samal ajal peaks määratlus hoidma ära ka selle, et osana tervise, 

kohaliku keskkonna ja veeallikate kaitsest ei kasutataks tagasitäite puhul ohtlikke jäätmeid. 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

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

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 20 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 f a) lisatakse järgmine punkt: 

 „20 a. „kaubandus- ja tööstusjäätmed“ – 

olmejäätmetest suurem kogus 

segajäätmeid, mis pärinevad 

kaubandustegevusest, k.a teatavate 

toodete tootmine, sealhulgas paber ja 

papp, klaas, metall, plast, biojäätmed, 

puit, tekstiil ja suurjäätmed. Kaubandus- 

ja tööstusjäätmete alla ei kuulu 

kodumajapidamisjäätmed, ehitus- ja 

lammutusjäätmed, ohtlikud jäätmed ning 

kanalisatsioonivõrgu ja reovee töötlemise 

jäätmed, k.a reoveesete;“ 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

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

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 20 b (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 f b) lisatakse järgmine punkt: 

 „20 b. „prügistamine“ – jäätmevaldaja 

tahtlik või hooletusest tingitud tegevus või 

tegevusetus, mille tagajärjel tekib prügi;“ 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

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

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 20 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 f c) lisatakse järgmine punkt: 

 „20 c. „toidujäätmed” – 

toidutarneahelast kaotsi läinud toit; 

toidujäätmed ei hõlma toitu, mida 

kasutatakse materjalina, nt 

bioressursipõhised tooted, loomasööt või 

mis saadetakse laialijagamiseks;“ 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

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

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 20 d (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 f d) lisatakse järgmine punkt: 

 „20 d. „ringlussevõetamatud ained ja 

materjalid ringlussevõtul“ – esemed või 

ained, mis on segatud ringlussevõetavate 

materjalidega, sealhulgas (kuid mitte 

ainult) niiskus, ringlussevõetamatud 
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materjalid, muud kui ringlussevõetavad 

sihtmaterjalid, liim, värv ja märgised.“ 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

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

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (- a) Artikli 8 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. 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:en:PDF) 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

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

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 1 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 a a) Artikli 8 lõike 2 esimene lõik 

asendatakse järgmisega: 

„2. Liikmesriigid võivad võtta 

asjakohaseid meetmeid toodete sellise 

„2. Liikmesriigid võtavad asjakohaseid 

meetmeid toodete sellise kujundamise 
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kujundamise soodustamiseks, millega 

vähendada nende mõju keskkonnale ja 

jäätmeteket tootmisprotsessi ja järgneva 

toodete kasutamise käigus, ning millega 

tagatakse, et jäätmeteks muutunud toodete 

taaskasutamine ja kõrvaldamine toimub 

kooskõlas artiklitega 4 ja 13. 

soodustamiseks, millega vähendada nende 

mõju keskkonnale ja jäätmeteket 

tootmisprotsessi ja järgneva toodete 

kasutamise käigus, ning millega tagatakse, 

et jäätmeteks muutunud toodete 

taaskasutamine ja kõrvaldamine toimub 

kooskõlas artiklitega 4 ja 13. 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:en:PDF) 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 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 sobivad pärast 

jäätmeteks muutumist korduskasutamiseks 

ettevalmistamiseks ja ringlussevõtuks. 

Kõnealustes meetmetes tuleks arvestada 

toodete mõju kogu nende olelusringi 

jooksul.“ 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:en:PDF) 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt c 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 8 – lõige 5 
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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 

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. 

5. Komisjon korraldab liikmesriikide 

ja tootjavastutuse süsteemidega seotud 

osalejate vahel teabevahetuse artiklis 8a 

määratletud nõuete rakendamise ja 

parimate tavade kohta, et tagada laiendatud 

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. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 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, nende 

nimel laiendatud tootjavastutust 

rakendavate organisatsioonide, avaliku ja 

erasektori jäätmekäitlejate, kohalike 

omavalitsuste, turustajate ja jaemüüjate 

ning vajaduse korral korduskasutamiseks 

ettevalmistamisega tegelevate tunnustatud 

ettevõtjate ülesanded ja kohustused; 

Or. en 

Selgitus 

Käesolevas punktis kirjeldatud tegevust peavad viima läbi liikmesriigid, mitte laiendatud 

tootjavastutuse süsteemid, nagu oleks tundunud esildatud sõnastusest. Muudatusettepanekus 

täpsustatakse ka artikli 8 lõikes 1 sätestatud toodete tootjate määratlust ning täiendatakse 
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väärtusahelas osalejate loetelu. Kõigi jaoks selged ülesanded ja kohustused tagavad 

vastutuse. ELi suunised ülesannete ja kohustuste kohta aitavad tagada ühtlustatud 

rakendamist riigi tasandil. See tugevdab samuti mittediskrimineerimise sätteid, mis kaitsevad 

nii tarbijaid kui ka tootjaid. 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 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 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; 

– neis on jäätmehierarhiat arvestades 

määratletud mõõdetavad jäätmekäitluse 

sihtarvud, 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, ja muud eesmärgid, mida 

peetakse süsteemi puhul oluliseks; 

Or. en 

Selgitus 

Käesolevas punktis kirjeldatud tegevust peavad viima läbi liikmesriigid, mitte laiendatud 

tootjavastutuse süsteemid, nagu oleks tundunud esildatud sõnastusest. Muudatusettepanekus 

täpsustatakse ka artikli 8 lõikes 1 sätestatud toodete tootjate määratlust ning täiendatakse 

väärtusahelas osalejate loetelu. Kõigi jaoks selged ülesanded ja kohustused tagavad 

vastutuse. ELi suunised ülesannete ja kohustuste kohta aitavad tagada ühtlustatud 

rakendamist riigi tasandil. See tugevdab samuti mittediskrimineerimise sätteid, mis kaitsevad 

nii tarbijaid kui ka tootjaid. 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 8a – lõige 1 – taane 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– nende puhul on kehtestatud 

aruandlussüsteem, et koguda andmeid 

– nende puhul on kehtestatud 

aruandlussüsteem, et koguda andmeid 
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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; 

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; 

Or. en 

Selgitus 

Käesolevas punktis kirjeldatud tegevust peavad viima läbi liikmesriigid, mitte laiendatud 

tootjavastutuse süsteemid, nagu oleks tundunud esildatud sõnastusest. Muudatusettepanekus 

täpsustatakse ka artikli 8 lõikes 1 sätestatud toodete tootjate määratlust ning täiendatakse 

väärtusahelas osalejate loetelu. Kõigi jaoks selged ülesanded ja kohustused tagavad 

vastutuse. ELi suunised ülesannete ja kohustuste kohta aitavad tagada ühtlustatud 

rakendamist riigi tasandil. See tugevdab samuti mittediskrimineerimise sätteid, mis kaitsevad 

nii tarbijaid kui ka tootjaid. 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 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 

mittediskrimineerimine. 

– nendega tagatakse tootjate, sh 

väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 

võrdne kohtlemine ja 

mittediskrimineerimine. Eelkõige peab 

ühikuhind, mida nõuab konkreetse 

tootega seotud teenuste jaoks toodete 

tootja nimel laiendatud tootjavastutust 

rakendav organisatsioon, olema sama 

kõigi tootjate puhul. 

Or. en 

Selgitus 

Käesolevas punktis kirjeldatud tegevust peavad viima läbi liikmesriigid, mitte laiendatud 

tootjavastutuse süsteemid, nagu oleks tundunud esildatud sõnastusest. Muudatusettepanekus 
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täpsustatakse ka artikli 8 lõikes 1 sätestatud toodete tootjate määratlust ning täiendatakse 

väärtusahelas osalejate loetelu. Kõigi jaoks selged ülesanded ja kohustused tagavad 

vastutuse. ELi suunised ülesannete ja kohustuste kohta aitavad tagada ühtlustatud 

rakendamist riigi tasandil. See tugevdab samuti mittediskrimineerimise sätteid, mis kaitsevad 

nii tarbijaid kui ka tootjaid. 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

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

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – nendega aidatakse kaasa 

keskkonnakulude lõimimisele toote 

olelusringi ja toote olelusringi lõppemise 

kulude lõimimisele tootehindadesse ning 

antakse stiimuleid tootjatele võtmaks 

toodete kavandamisel paremini arvesse 

jäätmetekke ennetamist ja toodete 

vastupidavust, korduskasutatavust ja 

ringlussevõetavust. 

Or. en 

Selgitus 

Käesolevas punktis kirjeldatud tegevust peavad viima läbi liikmesriigid, mitte laiendatud 

tootjavastutuse süsteemid, nagu oleks tundunud esildatud sõnastusest. Muudatusettepanekus 

täpsustatakse ka artikli 8 lõikes 1 sätestatud toodete tootjate määratlust ning täiendatakse 

väärtusahelas osalejate loetelu. Kõigi jaoks selged ülesanded ja kohustused tagavad 

vastutuse. ELi suunised ülesannete ja kohustuste kohta aitavad tagada ühtlustatud 

rakendamist riigi tasandil. See tugevdab samuti mittediskrimineerimise sätteid, mis kaitsevad 

nii tarbijaid kui ka tootjaid. 

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

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

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – need sisaldavad selgeid sihtarve 

tootedisaini (ökodisaini) parandamiseks 
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eesmärgiga ennetada jäätmeteket, mitte 

lihtsalt materjale ringlusse võtta ja 

taaskasutada; 

Or. en 

Selgitus 

Käesolevas punktis kirjeldatud tegevust peavad viima läbi liikmesriigid, mitte laiendatud 

tootjavastutuse süsteemid, nagu oleks tundunud esildatud sõnastusest. Muudatusettepanekus 

täpsustatakse ka artikli 8 lõikes 1 sätestatud toodete tootjate määratlust ning täiendatakse 

väärtusahelas osalejate loetelu. Kõigi jaoks selged ülesanded ja kohustused tagavad 

vastutuse. ELi suunised ülesannete ja kohustuste kohta aitavad tagada ühtlustatud 

rakendamist riigi tasandil. See tugevdab samuti mittediskrimineerimise sätteid, mis kaitsevad 

nii tarbijaid kui ka tootjaid. 

 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 8 a – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Liikmesriigid võtavad vajalikke 

meetmeid, et kaitsta tarbijaid järgmisel 

moel: 

 a) tagades, et ükski toodete tootja 

nimel laiendatud tootjavastutust rakendav 

organisatsioon ei diskrimineeri 

jäätmevaldajaid 

jäätmekogumissüsteemide kasutamisel; 

 b) tagades tarbijatele ilma 

lisakuludeta selliste 

jäätmekogumissüsteemide nõuetekohase 

juurdepääsetavuse ja kättesaadavuse, 

mida toodete tootja nimel laiendatud 

tootjavastutust rakendav organisatsioon 

pakub kõigil vastavalt lõike 3 punktile a 

kindlaks määratud geograafilistel aladel; 

 c) tagades, et kõigil vastavalt lõike 3 

punktile a kindlaks määratud 

geograafilistel aladel toodete tootja nimel 

laiendatud tootjavastutust rakendav 

organisatsioon pakub võrreldavate 

kvaliteedi-, kättesaadavuse ja 



 

PE582.196v01-00 24/41 PA\1093649ET.doc 

ET 

juurdepääsetavuse standarditega 

teenuseid ja jäätmekogumistaristut, nii et 

ühtegi tarbijat ei diskrimineerita tema 

elukoha pärast; 

 d) tagades, et kõigil vastavalt lõike 3 

punktile a kindlaks määratud 

geograafilistel aladel toodete tootja nimel 

laiendatud tootjavastutust rakendav 

organisatsioon ei piira otseselt ega 

kaudselt tarbijail lisada 

jäätmekogumissüsteemi tooteid isegi siis, 

kui see organisatsioon on jäätmealased 

sihtarvud juba täitnud. 

Or. en 

Selgitus 

Muudatusettepanekuga tugevdatakse tarbijakaitset ning täpsustatakse ettevõtjate kohustust 

rakendada laiendatud tootjavastutuse süsteemi. Selles kajastub ka asjaolu, et tarbija ei saa 

lihtsalt nõuda individuaalteenuseid, mistõttu tekib olukord, et laiendatud tootjavastutuse 

teenused on makstud kinni tarbija poolt ostetud toote hinnast, kuid neid ei saa kasutada 

jäätmekogumispunktide kättesaamatuse või raske juurdepääsetavuse pärast, mis tekitab 

tarbijale lisakulusid või tüli. Sellise olukorra ärahoidmiseks tuleks tarbijat kaitsta 

õigusaktidega. 

 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 8a – lõige 4 – lõik 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) need hõlmavad kõiki tootja poolt 

liidu turule lastavate toodetega seotud 

jäätmekäitluskulusid, sh kõik järgmised 

kulud: 

a) need hõlmavad järgmisi tootja 

poolt liidu turule lastavate toodetega seotud 

jäätmekäitluskulusid: 

Or. en 

Selgitus 

Tootjate/importijate piiramatu kohustus hõlmata kõik jäätmekäitluskulud ei ole 

proportsionaalne tootja/importija ülesannetega ja vastutusega kasutatud pakendite kogumise 

ja sortimise eest ringlussevõtu eesmärgil. Sellega kehtestataks tootjatele potentsiaalselt 

piiramatu ja ebaproportsionaalne rahaline koormus, mis ületab nende vastutust ja kontrolli. 
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Muudatusettepaneku eesmärk on piiritleda tootja vastutusala ja rahaline kohustus. 

 

Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 8a – lõige 4 – lõik 1 – punkt a – taane 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– 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 ning 

ringlussevõtuks sortimis- ja 

töötlemistoimingute kulud, võttes arvesse 

asjaomastest toodetest saadud teisese 

tooraine korduskasutamise või müügi tulu; 

Or. en 

Selgitus 

Tootjate/importijate piiramatu kohustus hõlmata kõik jäätmekäitluskulud ei ole 

proportsionaalne tootja/importija ülesannetega ja vastutusega kasutatud pakendite kogumise 

ja sortimise eest ringlussevõtu eesmärgil. Sellega kehtestataks tootjatele potentsiaalselt 

piiramatu ja ebaproportsionaalne rahaline koormus, mis ületab nende vastutust ja kontrolli. 

Muudatusettepaneku eesmärk on piiritleda tootja vastutusala ja rahaline kohustus. 

 

Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 8a – lõige 4 – lõik 1 – punkt a – taane 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – prügitekke ennetamise ja 

kogumise kulud 

Or. en 

Selgitus 

Kohustusega hõlmata kõik jäätmekäitluskulud kehtestataks tootjatele potentsiaalselt 

piiramatu ja ebaproportsionaalne rahaline koormus, mis ületab nende vastutusala ja 

kontrolli. Muudatusettepaneku eesmärk on piiritleda tootja vastutusala ja rahaline kohustus. 
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Sõnastus „sh kõik järgmised kulud“ osutab sellele, et kulud võivad liikmesriigiti erinevad, mis 

potentsiaalselt killustab siseturgu. 

 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 9 – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Jäätmetekke vältimine Jäätmete korduskasutamine ja 

jäätmetekke vältimine 

Or. en 

Selgitus 

Pealkirja täiendus toonitab ja rõhutab korduskasutamise mittejäätmelist olemust. 

 

Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 9 – lõige 1 – taane 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– kannustatakse kasutama 

ressursitõhusaid, vastupidavaid, 

parandatavaid ja ringlussevõetavaid 

tooteid; 

– kannustatakse tootma ja kasutama 

ressursitõhusaid, vastupidavaid, 

parandatavaid ja ringlussevõetavaid 

tooteid; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  41 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 9 – lõige 1 – taane 2 
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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, ka tarnekindluse 

osas, ja ergutatakse nende 

korduskasutamist ning võetakse 

meetmeid, et vältida nende toodete 

muutumist jäätmeteks; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  42 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 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; 

– kannustatakse selliste süsteemide 

loomist, millega edendatakse eelkõige 

elektri- ja elektroonikaseadmete, 

tekstiilide, mööbli, samuti pakendite ja 

ehitusmaterjalide ja toodete 

korduskasutamist; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  43 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

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

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – ergutatakse toetama sõltumatuid 

parandusettevõtjaid, kasutades selleks 

näiteks selliseid maksualaseid stiimuleid 

nagu vähendatud käibemaks või 
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hankekriteeriume, sealhulgas teabe 

andmisega seotud kriteeriumid; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  44 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

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

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – vähendatakse sihtarvude 

kehtestamise abil ohtlike ainete sisaldust 

materjalides ja toodetes ning ergutatakse 

teavitamist ohtlikest ainetest tarneahelas; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  45 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

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

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – vähendatakse jäätmeteket ja 

heiteid, mis tulenevad plasti ja plastist 

koostisosade tarbimisest, seades samuti 

eesmärgiks vähendada merereostust; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  46 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 9 – lõige 1 – taane 5 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – nõutakse teatamist kavandatud 

aegumisega toodete tuvastatud juhtudest 

ning võitlemist selliste toodete turustamise 

vastu riiklikel turgudel; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  47 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

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

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – lisatakse pidevate 

teavituskampaaniate ja korrapäraste 

koolituskampaaniate väljatöötamine, et 

tõsta teadlikkust jäätmetekke vältimisest. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  48 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 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 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. Nad võivad 

samuti kasutada täiendavaid 

kvalitatiivseid või kvantitatiivseid 
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näitajaid, sealhulgas neid, millega 

jälgitakse muude kui olmejäätmete teket. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  49 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

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

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 11 – pealkiri 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (- a) Artikli 11 pealkiri asendatakse 

järgmisega: 

„Korduskasutamine ja ringlussevõtt” „Korduskasutamiseks ettevalmistamine ja 

ringlussevõtt“ 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:en:PDF) 

Selgitus 

Muudatusettepanekus rõhutatakse, et korduskasutamiseks ettevalmistamise protsess on seotud 

jäätmete või võimalike jäätmete käitlemisega. 

 

Muudatusettepanek  50 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 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 

1. Liikmesriigid võtavad meetmeid 

korduskasutamiseks ettevalmistamise 

edendamiseks, kannustades eelkõige 

korduskasutamiseks ettevalmistamisega 

tegelevate ettevõtjate ja nende võrgustike 

loomist ja toetamist, eriti sotsiaalsete 

ettevõtete puhul, ning hõlbustades selliste 

võrgustike juurdepääsu 
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majandushoobade, hankekriteeriumide, 

kvantitatiivsete eesmärkide või muude 

meetmete kasutamist. 

jäätmekogumiskohtadele ja -rajatistele 

ning edendades majandushoobade, 

hankekriteeriumide või muude meetmete 

kasutamist. 

Or. en 

Selgitus 

Tuleb täpsustada korduskasutamise ning korduskasutamiseks ettevalmistamise olemust, k.a 

selles osalevad organisatsioonid. Korduskasutamise kvantitatiivsete sihtarvude kasutuselevõtt 

on äärmiselt vajalik, et parandada koostööd kõigi jäätmevoogudes osalejate vahel ning teha 

korduskasutamiseks ettevalmistamisest muude jäätmekäitluse võimaluste alternatiiv. Küsimus 

on ka parimates tavades, sest mitu liikmesriiki on sellised sihtarvud juba kasutusele võtnud. 

 

Muudatusettepanek  51 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10 – alapunkt a 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Tagamaks juurdepääsu 

jäätmekogumiskohtadele ja -rajatistele 

korduskasutamiseks ettevalmistamisega 

tegelevatele ettevõtjatele, kehtestavad 

liikmesriigid eraldi kvantitatiivsed 

sihtarvud korduskasutamiseks 

ettevalmistamiseks. Aastaks 2020 peab 

peamiselt elektri- ja 

elektroonikaseadmetest, mööblist ja 

tekstiilist tekkinud jäätmetest tulenevate 

kogutud olmejäätmete osakaal 

moodustama vähemalt 2 %. Aastaks 2030 

peab see osakaal kasvama vähemalt 4 %-

ni. 

Or. en 

Selgitus 

Tuleb täpsustada korduskasutamise ning korduskasutamiseks ettevalmistamise olemust, k.a 

selles osalevad organisatsioonid. Korduskasutamise kvantitatiivsete sihtarvude kasutuselevõtt 

on äärmiselt vajalik, et parandada koostööd kõigi jäätmevoogudes osalejate vahel ning teha 

korduskasutamiseks ettevalmistamisest muude jäätmekäitluse võimaluste alternatiiv. Küsimus 

on ka parimates tavades, sest mitu liikmesriiki on sellised sihtarvud juba kasutusele võtnud. 
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Muudatusettepanek  52 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10 – alapunkt b 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

„Liikmesriigid võtavad meetmeid, et 

edendada ehitus- ja lammutusjäätmete ning 

vähemalt järgmiste materjalide sortimise 

süsteeme: puit, täitematerjalid, metall, 

klaas ja kips.”; 

Selleks et saavutada lõike 2 punktis b 

sätestatud sihtarv, võtavad liikmesriigid 

meetmeid, et edendada ehitus- ja 

lammutusjäätmete ning vähemalt järgmiste 

materjalide sortimise süsteeme: puit, 

mineraalsed tükid (betoon, tellis, kivid ja 

keraamika), metall, klaas, plast ja kips.  

 Liikmesriigid võtavad meetmeid, et 

edendada kaubandus- ja tööstusjäätmete 

ning vähemalt järgmiste materjalide 

sortimise süsteeme: metall, plast, paber ja 

papp, biojäätmed, klaas ja puit. 

Or. en 

Selgitus 

Tuleb täpsustada korduskasutamise ning korduskasutamiseks ettevalmistamise olemust, k.a 

selles osalevad organisatsioonid. Korduskasutamise kvantitatiivsete sihtarvude kasutuselevõtt 

on äärmiselt vajalik, et parandada koostööd kõigi jäätmevoogudes osalejate vahel ning teha 

korduskasutamiseks ettevalmistamisest muude jäätmekäitluse võimaluste alternatiiv. Küsimus 

on ka parimates tavades, sest mitu liikmesriiki on sellised sihtarvud juba kasutusele võtnud. 

 

Muudatusettepanek  53 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10 – alapunkt d 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 11 – lõige 2 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

d) 2030. aastaks suurendatakse 

olmejäätmete korduskasutamiseks 

ettevalmistamist ja ringlussevõttu vähemalt 

65 %-ni massist.”; 

(d) 2030. aastaks suurendatakse 

olmejäätmete korduskasutamiseks 

ettevalmistamist ja ringlussevõttu vähemalt 

70%-ni massist.”; 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  54 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10 – alapunkt d 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 11 – lõige 2 – punkt d a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 d a) aastaks 2020 suurendatakse 

vanaõli regenereerimist vähemalt 60 %-ni 

liidus toodetud ja kogutud vanaõli 

massist. 

Or. en 

Selgitus 

Vanaõli regenereerimine baasõliks on ressursitõhus ja tehniliselt täielikult teostatav viis selle 

ohtliku jäätmevoo käitlemiseks. Selleks, et saavutada kavandatud vanaõli regenereerimise 

sihtarvud, peaksid üleliidulised kogumisalased sihtarvud regenereerimist toetama. Vanaõli 

eraldi kogumine toimub juba kõigis ELi liikmesriikides tulenevalt direktiivi 2008/98/EÜ 

artiklis 21 sätestatud kohustustest. Seega tõhustavad vanaõli kogumise sihtarvud artikli 21 

rakendamist ELi liikmesriikides. 

 

Muudatusettepanek  55 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10 – alapunkt d 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 11 – lõige 2 – punkt d b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 d b) aastaks 2030 suurendatakse 

vanaõli regenereerimist vähemalt 85 %-ni 

liidus toodetud ja kogutud vanaõli 

massist; 

Or. en 

Selgitus 

Vanaõli regenereerimine baasõliks on ressursitõhus ja tehniliselt täielikult teostatav viis selle 

ohtliku jäätmevoo käitlemiseks. Selleks, et saavutada kavandatud vanaõli regenereerimise 
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sihtarvud, peaksid üleliidulised kogumisalased sihtarvud regenereerimist toetama. Vanaõli 

eraldi kogumine toimub juba kõigis ELi liikmesriikides tulenevalt direktiivi 2008/98/EÜ 

artiklis 21 sätestatud kohustustest. Seega tõhustavad vanaõli kogumise sihtarvud artikli 21 

rakendamist ELi liikmesriikides. 

 

Muudatusettepanek  56 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10 – alapunkt d 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 11 – lõige 2 – punkt d c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 d c) vanaõli regenereerimise 

sihtarvude saavutamiseks ning piiramata 

artiklis 21 sätestatud kohustuste täitmist 

suurendatakse aastaks 2020 iga-aastast 

vanaõli kogumist vähemalt 95 %-ni 

massist ning aastaks 2025 100 %-ni liidus 

toodetud ja kogutud vanaõli massist. 

Or. en 

Selgitus 

Vanaõli regenereerimine baasõliks on ressursitõhus ja tehniliselt täielikult teostatav viis selle 

ohtliku jäätmevoo käitlemiseks. Selleks, et saavutada kavandatud vanaõli regenereerimise 

sihtarvud, peaksid üleliidulised kogumisalased sihtarvud regenereerimist toetama. Vanaõli 

eraldi kogumine toimub juba kõigis ELi liikmesriikides tulenevalt direktiivi 2008/98/EÜ 

artiklis 21 sätestatud kohustustest. Seega tõhustavad vanaõli kogumise sihtarvud artikli 21 

rakendamist ELi liikmesriikides. 

 

Muudatusettepanek  57 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

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

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 11 – lõige 5 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 f a) Artiklisse 11 lisatakse järgmine 

lõige: 

 5 a. Et luua täpne alus kaubanduslike ja 

tööstuslike tavajäätmete ringlussevõtu 

sihtarvude kehtestamisele, kogub 
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komisjon selliste jäätmete kohta andmeid, 

lähtudes liikmesriikide ühistest 

aruannetest. 

 Liikmesriigid edastavad komisjonile need 

andmed elektrooniliselt kuue kuu jooksul 

pärast selle aruandeaasta lõppu, mille 

kohta andmeid kogutakse. Komisjon 

kaalub kahe aasta jooksul pärast andmete 

kogumist ning mõjuhinnangu alusel 

võimalust kehtestada aastaks 2025 

eraldiseisvad ringlussevõtu sihtarvud 

inertsete kaubandusest ja tööstusest pärit 

tavajäätmete jaoks vähemalt paberi, 

metalli ja biojäätmete puhul. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  58 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 11a – lõige 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Selleks et arvutada, kas artikli 11 

lõike 2 punktides c ja d ning sama artikli 

lõikes 3 sätestatud sihtarvud on saavutatud, 

tuleb arvesse võtta järgmist: 

1. Selleks et arvutada, kas artikli 11 

lõike 2 punktides c kuni d c ning artikli 11 

lõikes 3 sätestatud sihtarvud on saavutatud, 

tuleb arvesse võtta järgmist: 

Or. en 

Selgitus 

Kohandatakse viidet artikli 11 lõike 2 muudatusettepanekutele. 

 

Muudatusettepanek  59 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 11a – lõige 1 – lõik 1 – punkt c 
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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 olmejäätmete 

kohandatud määra arvutamiseks 

ettevõtjate esitatud tõendatud andmeid 

ning VI lisas esitatud valemit, võttes 

arvesse korduskasutamiseks ette 

valmistatud toodete ja komponentide 

massi. 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  60 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 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. 

Or. en 

 



 

PA\1093649ET.doc 37/41 PE582.196v01-00 

 ET 

Muudatusettepanek  61 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 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 metalli massi 

arvutamiseks, sh ringlussevõetud metalli 

kvaliteedi kriteeriumid. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  62 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 11b – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjon koostab koostöös 

Euroopa Keskkonnaametiga eduaruande 

artikli 11 lõike 2 punktides c ja d ning 

sama artikli lõikes 3 sätestatud sihtarvude 

saavutamise kohta hiljemalt kolm aastat 

enne iga tähtaega, mis on kõnealuste 

sätetega ette nähtud. 

1. Komisjon koostab koostöös 

Euroopa Keskkonnaametiga eduaruande 

artikli 11 lõike 2 punktides c kuni d c ja 

artikli 11 lõikes 3 sätestatud sihtarvude 

saavutamise kohta hiljemalt kolm aastat 

enne iga tähtaega, mis on kõnealuste 

sätetega ette nähtud. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  63 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12 a (uus) 
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Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 15 – lõige 4 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 12 a) Artiklisse 15 lisatakse järgmine 

lõige: 

 „4 a. Liikmesriigid võtavad meetmeid 

tagamaks, et jäätmekäitlejate valimise 

menetlus, mida viivad ellu kohalikud 

ametiasutused ja organisatsioonid, kes 

rakendavad laiendatud tootjavastutust 

liidu turule tooteid laskvate tootjate nimel, 

hõlmab sotsiaalklausleid eesmärgiga 

toetada sotsiaalsete ettevõtete rolli.“ 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  64 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 22 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. „Liikmesriigid tagavad biojäätmete 

liigiti kogumise, kui see on tehniliselt, 

keskkonnaalaselt ja majanduslikult 

võimalik ja vajalik, et tagada komposti 

puhul nõutud asjakohased 

kvaliteedistandardid ning saavutada artikli 

11 lõike 2 punktides a, c ja d ning sama 

artikli lõikes 3 sätestatud sihtarvud. 

1. „Liikmesriigid tagavad biojäätmete 

liigiti kogumise, et tagada komposti puhul 

nõutud asjakohased kvaliteedistandardid 

ning saavutada artikli 11 lõike 2 punktides 

a, c ja d ning sama artikli lõikes 3 

sätestatud sihtarvud. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  65 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 38 – lõige 1 – lõik 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjon võib välja töötada 

suunised taaskasutamise ja kõrvaldamise 

mõistete tõlgendamise kohta. 

1. Komisjon võib välja töötada 

suunised jäätmetekke ennetamise, 

korduskasutamise, taaskasutamise ja 

kõrvaldamise mõistete tõlgendamise kohta. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  66 

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 

Or. en 

Selgitus 

Ringlussevõtu ja korduskasutamiseks ettevalmistamise ühendamine on vastuolus ELi 

jäätmehierarhiaga, sest nii pannakse need samale tasemele, millel ei ole poliitika seisukohast 

mõtet. Need kaks tegevust on olemuselt täiesti erinevad. Eraldiseisvad ringlussevõtu sihtarvud 

olmejäätmete puhul aitavad vähendada võimalust, et esineb suuri kaaluga seotud lünki ning 

varjutavaid efekte andmete koondamisel, ja see on parim lähenemine kvaliteetse 

ringlussevõtu ja korduvkasutamise abil jäätmete tekke ennetamise sihtmärkide kehtestamisele. 

 

Muudatusettepanek  67 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

VI lisa – punkt 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: 
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Or. en 

Selgitus 

Ringlussevõtu ja korduskasutamiseks ettevalmistamise ühendamine on vastuolus ELi 

jäätmehierarhiaga, sest nii pannakse need samale tasemele, millel ei ole poliitika seisukohast 

mõtet. Need kaks tegevust on olemuselt täiesti erinevad. Eraldiseisvad ringlussevõtu sihtarvud 

olmejäätmete puhul aitavad vähendada võimalust, et esineb suuri kaaluga seotud lünki ning 

varjutavaid efekte andmete koondamisel, ja see on parim lähenemine kvaliteetse 

ringlussevõtu ja korduvkasutamise abil jäätmete tekke ennetamise sihtmärkide kehtestamisele. 

 

Muudatusettepanek  68 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

VI lisa – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  69 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

VI lisa – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 

 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  70 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

VI lisa – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

R: asjaomasel aastal korduskasutamiseks 

ette valmistatud toodete ja komponentide 

välja jäetud 
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mass; 

Or. en 

 


