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LÜHISELGITUS 

2. detsembril 2015. aastal võttis Euroopa Komisjon vastu uue ringmajanduse paketi, 

 

mis sisaldab ringmajanduse loomise tegevuskava ja nelja jäätmealast seadusandliku 

ettepanekut. Käesoleva seadusandliku ettepaneku eesmärk on kehtestada jäätmete 

vähendamise sihtarvud, sh sihtarvud prügilatesse ladestamise, korduskasutuse ja ringlussevõtu 

jaoks, mis tuleb saavutada 2030. aastaks. Ettepanek sisaldab ka põhjalikku ja usaldusväärset 

pikaajalist lahendust jäätmekäitlusele ja ringlussevõtule.  

 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon otsustas küll jagada paketi neljaks eraldi 

ettepanekuks, kuid vaatamata sellele on need omavahel tihedalt seotud. Paljud muudatused, 

mis puudutavad jäätmealast statistikat ja jäätmete määratlusi, on esitatud jäätmete 

raamdirektiivis, kuid neil määratlustel ja sellel statistikal põhinevad sihtarvud ja kohustused 

on sätestatud ülejäänud kolmes direktiivis. Seetõttu tuleb tagada kõigi ettepanekute 

omavaheline sidusus.  

 

Arvamuse koostaja tunneb Euroopa Komisjoni läbivaadatud ettepaneku üle heameelt, sest 

selles toodud käsitlus on laiem, terviklikum ja realistlikum. Jäätmekäitluse statistiliste 

andmete usaldusväärne esitamine on liikmesriikide jaoks võrdsete tingimuste tagamiseks ning 

ELi jäätmete tõhusaks käitlemiseks keskse tähtsusega. Selles vallas on kahtlemata vaja veel 

rohkem edusamme teha. Euroopa Komisjoni kavandatud sihtarvud peavad olema 

kaugeleulatuvad, kuid samas realistlikud ja kõikide liikmesriikide jaoks teostatavad, sest 

muidu tekib oht, et ELi siseturg killustub ning selles valdkonnas toimuv areng ei ole kaasav 

ega võrdne. Pikaajaline kavandamine ja piisavalt kaugeleulatuvate eesmärkide seadmine on 

õige lahendus. Arvamuse koostajas tekitab aga vaatamata sihtarvude asjakohasusele kahtlusi 

meetod, mille alusel sihtarvud kindlaks määrati. Ühtlasi tuleb pärast usaldusväärsete ja 

võrreldavate andmete kogumist sihtarvud ja eesmärgid läbi vaadata ja seada need 

asjakohasele tasemele. Arvamuse koostaja peab ka kahetsusväärseks, et kogu ettepanekus ei 

keskenduta haridusele ja teavitamisele, mis peaks olema ülemineku keskmes.  

 

Prügilaid puudutavate muutmisdirektiivide eesmärk on parandada ELis jäätmekäitlust, 

sätestades 2030. aastaks sihtarvud prügilatesse ladestamise piiramiseks ning täiendavad 

piirangud liigiti kogutavate jäätmetele, sh biolagunevatele jäätmetele. Ettepanekuga tuleks 

innustada sortimist ja ringlussevõttu vastavalt jäätmehierarhiale (vt jäätmete raamdirektiivi). 

Arvamuse koostajal on ettepaneku üle heameel ning ta jagab seisukohta, et määratlused ja 

täpne statistika on kõigi jäätmealaste õigusaktide alus ning ilma nendeta ei ole võimalik 

mõõta jäätmealaste õigusaktide ja ringmajanduse eesmärkide saavutamisel tehtud edusamme.  

 

Arvamuse koostaja soovib rõhutada, et teabe- ja heade tavade vahetus ei ole oluline mitte 

ainult ELi tasandil, vaid ka eri majandussektorite, sh jäätmetööstuse ja finantssektori vahel. 

Selleks võiks luua suhtlusplatvormid, mis aitaksid suurendada teadlikkust uutest 

tööstuslahendustest, võimaldaksid parema ülevaate saamist olemasolevast võimsusest ja 

toetaksid tööstussümbioosi, mis võib ringmajandusele üleminekule suuresti kaasa aidata. 

Arvamuse koostaja on ka seisukohal, et rahalisi vahendeid, mille komisjon on üleminekule 

eraldanud, võiks kasutada ka jäätmete, eriti ohtlike jäätmete käitlemise alaste teadusprojektide 

jaoks.  
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Arvamuse koostaja tunneb heameelt ettepaneku üle muuta aruandluskohustus liikmesriikide 

jaoks lihtsamaks, kuigi komisjoni ettepaneku teatavate osade puhul tekib mitmeti 

tõlgendamise oht. Komisjon on kavandanud ka süsteemi, mille kohaselt tuleb aruandeid 

esitada iga kolme aasta tagant, kuid on ebaselge, kuidas neist tähtaegadest tegelikkuses kinni 

hakatakse pidama ja millal aruandmine pärast käesoleva direktiivi ülevõtmist algab, et oleks 

piisavalt aega nõudmiste arvesse võtmiseks ja vajaduse korral lisameetmete võtmiseks.  

 

Arvamuse koostaja toetab piirangute seadmist biolagunevate jäätmete prügilasse 

ladestamisele, kuid ta on seisukohal, et biolagunevaid jäätmeid tuleks kohustuslikus korras 

liigiti koguda ja biolagunevate jäätmete kohustusliku liigiti kogumise vajadus tuleks jäätmete 

raamdirektiivis paremini esile tuua. Seetõttu esitab arvamuse koostaja täiendavad 

muudatusettepanekud, mille eesmärk on sätestada jäätmete raamdirektiivis biolagunevate 

jäätmete kohustuslik liigiti kogumine, et luua kahe ettepaneku vahel selge seos.  

 

Tekkivate jäätmete kogumaht on liikmesriigiti väga erinev. Komisjoni kavandatud prügilasse 

ladestamise (protsentides väljendatud) sihtarvude arvutamise meetodis ei ole neid erinevusi 

piisavalt arvesse võetud. Arvamuse koostaja on seisukohal, et komisjon peaks hindama ka 

täiendavat sihtarvu, mis põhineb selliste jäätmete kogumahul, mida on võimalik prügilasse 

ladestada ja mis arvutatakse kilogrammides inimese kohta aasta. See hõlbustaks 

liikmesriikidevahelist võrdlust ja võimaldaks paremini hinnata jäätmetekke vältimist, mis on 

jäätmehierarhias kõrgeimal kohal. Seetõttu aitaks see ka vähendada igal aastal tekkivat üldist 

jäätmekogust. 

 

Arvamuse koostaja soovib rõhutada, et kehtivaid jäätmealaseid õigusakte tuleb korrektselt 

rakendada ja jõustada. Komisjoni võimalike täiendavate meetmete puhul tuleks arvesse võtta 

kohustusi, mis on sätestatud paremat õigusloomet käsitlevas institutsioonidevahelises 

kokkuleppes. 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise 

ja toiduohutuse komisjon võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) Suure osa olmejäätmetest 

moodustavad biolagunevad olmejäätmed. 

Töötlemata biolagunevate jäätmete 

prügilatesse ladestamisel on sellest 

tuleneva kasvuhoonegaaside heite ning 

pinna- ja põhjavee, mulla ja õhu reostuse 

tõttu märkimisväärne kahjulik 

(6) Suure osa olmejäätmetest 

moodustavad biolagunevad olmejäätmed. 

Töötlemata biolagunevate jäätmete 

prügilatesse ladestamisel on sellest 

tuleneva kasvuhoonegaaside heite ning 

pinna- ja põhjavee, mulla ja õhu reostuse 

tõttu märkimisväärne kahjulik 
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keskkonnamõju. Kuigi direktiivis 

1999/31/EÜ on juba sätestatud sihtarvud 

biolagunevate jäätmete prügilasse 

ladestamise vältimiseks, on asjakohane 

kehtestada täiendavad piirangud ning 

keelata selliste biolagunevate jäätmete 

ladestamine, mis on kogutud liigiti 

vastavalt direktiivi 2008/98/EÜ artiklile 22. 

keskkonnamõju. Kuigi direktiivis 

1999/31/EÜ on juba sätestatud sihtarvud 

biolagunevate jäätmete prügilasse 

ladestamise vältimiseks, on asjakohane 

kehtestada täiendavad piirangud ning 

keelata selliste biolagunevate jäätmete 

ladestamine, mis tuleks koguda liigiti 

vastavalt direktiivi 2008/98/EÜ artiklile 22. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) Prügilasse ladestamist on vaja järk-

järgult vähendada, et vältida kahjulikku 

mõju inimeste tervisele ja keskkonnale 

ning tagada majanduslikult väärtuslike 

jäätmematerjalide järkjärguline ja tõhus 

taaskasutusse võtmine jäätmete 

nõuetekohase käitlemise kaudu ja 

kooskõlas jäätmehierarhiaga. Prügilasse 

ladestamise vähendamine peaks aitama 

vältida liigse võimsuse teket jäätmejääkide 

käitlemise kohtades, näiteks jäätmete 

energiakasutuse või töötlemata 

olmejäätmete madala kvaliteediga 

mehhaanilise biotöötluse kaudu, mis võib 

õõnestada olmejäätmete 

korduskasutamiseks ettevalmistamiseks ja 

ringlussevõtuks direktiivi 2008/98/EÜ 

artiklis 11 sätestatud pikaajaliste ELi 

sihtarvude saavutamist. Lisaks sellele ning 

inimeste tervise ja keskkonna kaitsmiseks 

peaksid liikmesriigid võtma kõik vajalikud 

meetmed, et tagada üksnes käideldud 

jäätmete prügilasse ladestamine, kuid 

sellise kohustuse täitmine ei tohiks kaasa 

tuua olmejäätmejääkide käitlemise liigse 

võimsuse tekkimist. Lisaks, et tagada 

kooskõla direktiivi 2008/98/EÜ artiklis 11 

sätestatud sihtarvude ja käesoleva direktiivi 

artikli 5 kohase prügilasse ladestamise 

(8) Prügilasse ladestamist on vaja järk-

järgult vähendada, et vältida kahjulikku 

mõju inimeste tervisele ja keskkonnale 

ning tagada majanduslikult väärtuslike 

jäätmematerjalide järkjärguline ja tõhus 

taaskasutusse võtmine jäätmete 

nõuetekohase käitlemise kaudu ja 

kooskõlas jäätmehierarhiaga, nagu on 

sätestatud direktiivis 2008/98/EÜ. 

Prügilasse ladestamise järkjärguline 

vähendamine toob paljude liikmesriikide 

jäätmekäitlusesse suured muudatused. 

Jäätmete kogumist ja käitlemist 

puudutava statistika parandamisega peaks 

olema võimalik vältida liigse võimsuse 

teket jäätmejääkide käitlemise kohtades, 

näiteks jäätmete energiakasutuse või 

töötlemata olmejäätmete madala 

kvaliteediga mehhaanilise biotöötluse 

kaudu, mis võib õõnestada olmejäätmete 

korduskasutamiseks ettevalmistamiseks ja 

ringlussevõtuks direktiivi 2008/98/EÜ 

artiklis 11 sätestatud pikaajaliste ELi 

sihtarvude saavutamist. Lisaks sellele ning 

inimeste tervise ja keskkonna kaitsmiseks 

peaksid liikmesriigid võtma kõik vajalikud 

meetmed, et tagada üksnes käideldud 

jäätmete prügilasse ladestamine, kuid 

sellise kohustuse täitmine ei tohiks kaasa 
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vähendamise sihtarvu vahel ning tagada 

nende sihtarvude järgimiseks vajalike 

taristute ja investeeringute koordineeritud 

kavandamine, tuleks liikmesriikidele, kes 

võivad saada lisaaega olmejäätmete 

ringlussevõtu sihtarvudeni jõudmiseks, 

anda lisaaega ka selleks, et saavutada 

käesoleva direktiivi kohane 2030. aastaks 

prügilasse ladestamise vähendamise 

sihtarv. 

tuua olmejäätmejääkide käitlemise liigse 

võimsuse tekkimist ja see aitab tagada 

sorteeritud materjalide kõrget kvaliteeti. 

Lisaks, et tagada kooskõla direktiivi 

2008/98/EÜ artiklis 11 sätestatud 

sihtarvude ja käesoleva direktiivi artikli 5 

kohase prügilasse ladestamise vähendamise 

sihtarvu vahel ning tagada nende 

sihtarvude järgimiseks vajalike taristute ja 

investeeringute koordineeritud 

kavandamine, tuleks liikmesriikidele, kes 

võivad saada lisaaega olmejäätmete 

ringlussevõtu sihtarvudeni jõudmiseks, 

anda lisaaega ka selleks, et saavutada 

käesoleva direktiivi kohane 2030. aastaks 

prügilasse ladestamise vähendamise 

sihtarv. Ühtlasi tuleb tagada, et 

jäätmesaadetiste vedamist liidus 

kavandatakse koordineeritult, nii et 

jäätmeid käideldakse kõige 

kulutõhusamal ja säästlikumal viisil. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 8 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (8 a) Komisjon peaks hindama, kas 

oleks mõistlik võtta kasutusele selliste 

jäätmete kogumahu sihtarv, mida on 

võimalik prügilasse ladestada ja mis 

arvutatakse kilogrammides inimese kohta 

aasta. Selline sihtarv hõlbustaks 

liikmesriikidevahelist võrdlust ja 

võimaldaks paremini hinnata jäätmetekke 

vältimist, mis on jäätmehierarhias 

kõrgeimal kohal. Seetõttu aitaks see ka 

vähendada igal aastal tekkivat üldist 

jäätmekogust. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 8 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (8 b) Et aidata saavutada direktiivi 

1999/31/EÜ eesmärke, peaks komisjon 

soodustama teabe ja heade tavade 

koordineerimist ja vahetamist nii 

liikmesriikide vahel kui ka eri 

majandussektorite, jäätmetööstuse ja 

finantssektori vahel. Selleks võiks luua 

suhtlusplatvormid, mis aitaksid 

suurendada teadlikkust uutest 

tööstuslahendustest, võimaldaksid parema 

ülevaate saamist olemasolevast võimsusest 

ja aitaksid ühendada jäätmetööstust ja 

finantssektorit ning toetada 

tööstussümbioosi. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 8 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (8 c) Tuleb tagada, et kehtivaid 

jäätmealaseid õigusakte rakendatakse ja 

jõustatakse korrektselt. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 11 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) Liikmesriikide esitatud statistilised 

andmed on komisjoni jaoks olulised, et 

(11) Liikmesriikide esitatud statistilised 

andmed on komisjoni jaoks olulised, et 
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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. 

Jäätmekäitluse statistiliste andmete 

usaldusväärne esitamine on äärmiselt 

oluline, et tagada tõhus rakendamine ja 

andmete võrreldavus liikmesriikide vahel. 

Seepärast tuleks nõuda, et liikmesriigid 

kasutaksid direktiivis 1999/31/EÜ 

sätestatud sihtarvude järgimist käsitlevate 

aruannete koostamisel kõige uuemat 

metoodikat, mille on välja töötanud 

komisjon ja liikmesriikide statistikaametid. 

hinnata jäätmealaste õigusaktide järgimist 

liikmesriikides. Statistiliste andmete 

kvaliteeti, usaldusväärsust ja võrreldavust 

tuleks parandada. Selleks tuleks kehtestada 

üks ühine koht kõigi jäätmeandmete 

sisestamiseks, mis peaks olema Eurostat, 

ja jätta välja aegunud aruandlusnõuded, 

hinnata liikmesriikide aruandlusmeetodeid 

ja võtta kasutusele andmekvaliteedi 

kontrolli aruanne. Jäätmekäitluse 

statistiliste andmete usaldusväärne 

esitamine on äärmiselt oluline, et tagada 

tõhus rakendamine ja andmete võrreldavus 

liikmesriikide vahel. Seepärast tuleks 

nõuda, et liikmesriigid kasutaksid 

direktiivis 1999/31/EÜ sätestatud 

sihtarvude järgimist käsitlevate aruannete 

koostamisel kõige uuemat metoodikat, 

mille on välja töötanud komisjon ja 

liikmesriikide statistikaametid. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 12 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (12 a) Olmejäätmetega koos kogutud 

ohtlike jäätmete prügilasse ladestamine 

võib olla inimeste tervisele ja keskkonnale 

ohtlik. Sellist ladestamist aitaksid 

vähendada ohtlike jäätmete käitlemist 

käsitlevad teadusprogrammid. Seetõttu 

võiks nende programmide jaoks kasutada 

liidu raha, mis on eraldatud 

ringmajandusele ülemineku toetamiseks. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 16 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (16 a) Käesolev direktiiv on vastu võetud, 

võttes arvesse 13. aprilli 2016. aasta 

paremat õigusloomet käsitlevas 

institutsioonidevahelises kokkuleppes 

sätestatud kohustusi ning seda tuleks 

rakendada ja kohaldada kooskõlas 

nimetatud kokkuleppes sisalduvate 

juhistega. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt c 

Direktiiv 1999/31/EÜ 

Artikkel 5 – punkt 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

7. Komisjoni vaatab hiljemalt 31. 

detsembriks 2024 lõikes 5 sätestatud 

sihtarvu läbi, et seda vähendada ja 

kehtestada piirangud muude tavajäätmete 

(v. a olmejäätmed) prügilasse 

ladestamisele. Selleks saadab komisjon 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

aruande, millele on vajaduse korral lisatud 

ettepanek.”. 

7. Komisjoni vaatab hiljemalt 31. 

detsembriks 2024 lõikes 5 sätestatud 

sihtarvu läbi, et seda vähendada ja 

kehtestada piirangud muude tavajäätmete 

(v. a olmejäätmed) prügilasse 

ladestamisele. Komisjon peaks hindama 

ka seda, kas oleks mõistlik võtta 

kasutusele selliste jäätmete kogumahu 

sihtarv, mida on võimalik prügilasse 

ladestada ja mis arvutatakse 

kilogrammides inimese kohta aasta. 
Selleks saadab komisjon Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule aruande, millele 

on vajaduse korral lisatud ettepanek.”. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

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

Direktiiv 1999/31/EÜ 

Artikkel 14 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 a) Lisatakse järgmine artikkel: 

 „Artikkel 14 a 

 Ringmajandusele üleminekut soodustavad 

vahendid 

 1. Käesolevas direktiivis sätestatud 

eesmärkide saavutamise nimel kasutavad 

liikmesriigid III a lisas sisalduvaid 

vahendeid või meetmeid. 

 2. Liikmesriigid teatavad komisjonile lõike 

1 kohaselt kasutusele võetud konkreetsed 

vahendid või meetmed ... [sisestage 

kuupäev 18 kuud pärast käesoleva 

direktiivi jõustumist] ja pärast seda 

kuupäeva iga viie aasta järel.“ 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

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

Direktiiv 1999/31/EÜ  

III a lisa (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 10 a)  Lisatakse III a lisa, mille tekst on 

sätestatud käesoleva direktiivi lisas. 

Or. en 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Lisa (uus) 

Direktiiv 1999/31/EÜ  

III a lisa (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 LISA 

 Lisatakse III a lisa: 

 „III a lisa 

 Ringmajandusele üleminekut soodustavad 

vahendid 

 1. Majanduslikud vahendid 

 1.1 prügilamaksude ja/või -tasude 

järkjärguline suurendamine kõigi 

jäätmekategooriate (olmejäätmed, 

püsijäätmed, muu) puhul; 

 1.2 põletamismaksude ja/või -tasude 

kehtestamine või suurendamine või 

ringlussevõetavate jäätmete põletamise 

keelustamine; 

 1.3 maksa-oma-jäätmete-eest-süsteemide 

järkjärguline laiendamine kogu 

liikmesriigi territooriumile, et 

olmejäätmete tootjatel oleks huvi oma 

jäätmeid vähendada, korduskasutada ja 

ringlusse võtta; 

 1.4 meetmed olemasolevate ja tulevaste 

tootjavastutuse kavade kulutõhususe 

suurendamiseks ; 

 1.5 tootjavastutuse kavade ulatuse 

laiendamine uutele jäätmevoogudele; 

 1.6 kohalike ametiasutuste majanduslikud 

stiimulid, et edendada jäätmetekke 

vältimist, arendada ja tugevdada liigiti 

kogumise süsteeme; 

 1.7 korduskasutamise sektori arendamise 

meetmed; 

 1.8 meetmed jäätmehierarhiaga 

mittekooskõlas olevate kahjulike toetuste 

kaotamiseks; 

 2. Täiendavad meetmed: 

 2.1 tehnilised ja maksualased meetmed, et 

toetada korduskasutatavate toodete ja 

ringlussevõetud (sh kompostitud) 

materjali turu arengut ning suurendada 
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ringlussevõetud materjalide kvaliteeti; 

 2.2 meetmed eesmärgiga tõsta üldsuse 

teadlikkust sellest, kuidas õigesti jäätmeid 

käidelda ja prügi vähendada, sealhulgas 

ad hoc kampaaniaid, et tagada jäätmete 

vähendamine tekkekohas ja liigiti 

kogumise süsteemides osalemise kõrge 

määr; 

 2.3 meetmed, et tagada nõuetekohane 

kooskõla, muu hulgas digitaalsete 

vahendite kaudu, kõigi jäätmekäitlusega 

tegelevate pädevate ametiasutuste ning 

teiste peamiste sidusrühmadega; 

 2.4 Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide kasutamine, et 

rahastada asjaomaste sihtarvude 

saavutamiseks vajaliku 

jäätmekäitlustaristu väljaarendamist; 

 2.5 suhtlusplatvormide loomine nii 

tööstusharude kui ka liikmesriikide vahel 

heade tavade vahetuse soodustamiseks; 

 2.6 mis tahes asjakohased alternatiivsed 

või täiendavad meetmed, millel on sama 

eesmärk.“ 

Or. en 

 

 

 

 

 


