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EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU 

DIREKTIIV (EL) 2018/…, 

…, 

 

millega muudetakse direktiivi 1999/31/EÜ prügilate kohta 

(EMPs kohaldatav tekst) 

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU, 

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 192 lõiget 1, 

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut, 

                                                 
* Muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud tekst on 

tähistatud sümboliga ▌. 
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olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele, 

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust1, 

võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust2, 

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt3 

                                                 
1 ELT C 264, 20.7.2016, lk 98. 
2 ELT C 17, 18.1.2017, lk 46. 
3  Euroopa Parlamendi … seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja 

nõukogu … otsus. 
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ning arvestades järgmist: 

(1) Jäätmekäitlust tuleks liidus parandada, et kaitsta, säilitada ja parandada keskkonna 

kvaliteeti, kaitsta inimeste tervist, tagada loodusvarade heaperemehelik, tõhus ja 

mõistlik kasutamine, ▌edendada ringmajanduse põhimõtteid, suurendada 

energiatõhusust ning vähendada liidu sõltuvust imporditud loodusvaradest. 
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(2) Nõukogu direktiivis 1999/31/EÜ1 sätestatud sihtkoguseid prügi ladestamise 

piiramiseks tuleks karmistada nii, et need kajastaksid paremini liidu ringmajanduse 

edendamise püüdlusi ning aitaksid edukalt rakendada komisjoni 4. novembri 

2008. aasta teatist „Tooraineid käsitlev algatus – majanduskasvu ja tööhõive 

seisukohast kriitiliste vajaduste rahuldamine“, vähendades järk-järgult 

miinimumini jäätmete tavajäätmeprügilasse ladestamist. Komisjon ja liikmesriigid 

peaksid tagama, et ladestamise vähendamine muutuks tervikliku poliitika osaks, 

millega tagada jäätmehierarhia arukas rakendamine, edendada üleminekut 

jäätmetekke vältimisele, sealhulgas jäätmete korduskasutamisele, selle 

ettevalmistamisele ja jäätmete ringlussevõtule, ning hoida ära üleminek 

prügilatesse ladestamiselt põletamisele. 

▌ 

(3) Selleks et tagada liidu jäätmeõiguse suurem sidusus, tuleks direktiivi 1999/31/EÜ 

mõisted viia kooskõlla Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ2 

omadega, kui see on asjakohane. 

(4) Mõiste „isoleeritud asula“ praegust määratlust tuleks seoses äärepoolseimate 

piirkondadega kohandada, et võtta arvesse sellise asula eripära, millega muude 

piirkondadega võrreldes kaasnevad keskkonna seisukohast oluliselt erinevad 

probleemid. 

                                                 
1 Nõukogu 26. aprilli 1999. aasta direktiiv 1999/31/EÜ prügilate kohta (EÜT L 182, 

16.7.1999, lk 1). 
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiiv 2008/98/EÜ, mis 

käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid (ELT L 312, 

22.11.2008, lk 3). 
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(5) Direktiivi 1999/31/EÜ kohaldamisala tuleks viia kooskõlla Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiivi 2006/21/EÜ1 kohaldamisalaga ja see peaks jätkuvalt hõlmama 

direktiivi 2006/21/EÜ kohaldamisalasse mittekuuluvate kaevandustööstuse 

jäätmete ladestamist. 

(6) Selget keskkonnaalast, majanduslikku ja sotsiaalset kasu annaks jäätmete ladestamise 

veelgi suurem piiramine, alustades jäätmevoogudest, mille suhtes kohaldatakse liigiti 

kogumist, nagu plasti-, metalli-, klaasi-, paberi-, biojäätmed. Selliste ladestamise 

piirangute rakendamisel tuleks arvesse võtta jäätmete liigiti kogumisel tekkivate 

jääkjäätmete ringlussevõtu või muul viisil taaskasutamise tehnilist, keskkonnaalast ja 

majanduslikku teostatavust. 

(7) Suure osa olmejäätmetest moodustavad biolagunevad olmejäätmed. Töötlemata 

biolagunevate jäätmete prügilatesse ladestamisega kaasneva kasvuhoonegaaside 

heite ning pinna- ja põhjavee, mulla ja õhu reostuse tõttu on sellel märkimisväärne 

kahjulik keskkonnamõju. Kuigi direktiivis 1999/31/EÜ on juba sätestatud 

sihtkogused biolagunevate jäätmete ladestamise vältimiseks, on asjakohane 

kehtestada lisapiirangud ning keelata selliste biolagunevate jäätmete ladestamine, 

mis on kogutud liigiti ringlussevõtu eesmärgil vastavalt direktiivile 2008/98/EÜ. 

                                                 
1  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta direktiiv 2006/21/EÜ 

kaevandustööstuse jäätmete käitlemise ja direktiivi 2004/35/EÜ muutmise kohta 

(ELT L 102, 11.4.2006, lk 15). 
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(8) Selleks et tagada jäätmehierarhia nõuetekohane kohaldamine, tuleks võtta 

sobivaid meetmeid, et kohaldada alates 2030. aastast jäätmete prügilatesse 

ladestamise piiranguid kõigile jäätmetele, mis sobivad ringlussevõtuks ning 

materjalina või energiana kasutamiseks. Selliseid piiranguid ei tohiks kohaldada, 

kui on võimalik tõendada, et jäätmed ei sobi ringlussevõtuks või muuks 

taaskasutamiseks ning prügilasse ladestamine annaks vastavalt 

direktiivis 2008/98/EÜ sätestatud jäätmehierarhiale keskkonna mõttes parima 

tulemuse. 

(9) Paljud liikmesriigid ei ole vajalikku jäätmekäitlustaristut veel täielikult välja 

arendanud. Jäätmete ladestamise vähendamise sihtkoguste kehtestamine nõuab 

paljudes liikmesriikides suuri muudatusi jäätmekäitluses ning soodustab 

edasiminekut liigiti kogumises, sortimises ja ringlussevõtus ja sellesse 

investeerimist ning aitab vältida ringlussevõtuks sobivate materjalide jäämist 

jäätmehierarhia madalamale astmele. 
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(10) Jäätmete ladestamist prügilatesse 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. Ladestamise vähendamine peaks aitama hoida ära liigse 

võimsuse tekke jääkjäätmete käitlemise kohtades, näiteks jäätmete energiakasutuse 

või töötlemata olmejäätmete madala kvaliteediga mehhaanilise biotöötluse kaudu, 

mis võib õõnestada olmejäätmete korduskasutamiseks ettevalmistamiseks ja 

ringlussevõtuks direktiivis 2008/98/EÜ sätestatud pikaajaliste liidu sihtkoguste 

saavutamist. Lisaks sellele ning et kaitsta inimeste tervist ja keskkonda, peaksid 

liikmesriigid võtma kõik vajalikud meetmed, et tagada üksnes käideldud jäätmete 

prügilatesse ladestamine, ning sellise kohustuse täitmine ei tohiks kaasa tuua 

jääkolmejäätmete käitlemise liigse võimsuse tekkimist. Lisaks, et tagada kooskõla 

direktiivis 2008/98/EÜ sätestatud sihtmäärade ja käesoleva direktiiviga muudetud 

direktiivis 1999/31/EÜ sätestatud jäätmete prügilasse ladestamise vähendamise 

sihtkoguste vahel ning tagada nende sihtkoguste järgimiseks vajalike taristute ja 

investeeringute koordineeritud kavandamine, tuleks liikmesriikidele, kes OECD ja 

Eurostati ühisele küsimustikule antud vastuste kohaselt ladestasid 2013. aastal 

prügilasse rohkem kui 60 % oma olmejäätmetest, anda õigus otsustada pikendada 

2035. aastaks kehtestatud jäätmete prügilasse ladestamise sihtkoguse saavutamise 

tähtaega. 
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(11) Andmete usaldusväärsuse tagamiseks on tähtis sätestada täpsemad õigusnormid, 

mille alusel liikmesriigid peaksid prügilasse ladestatud olmejäätmete kohta aru 

andma. Aruandlus peaks põhinema prügilasse ladestatavate olmejäätmete kogusel 

pärast töötlemistoiminguid, millega jäätmete prügilasse ladestamist ette 

valmistatakse, näiteks biolagunevate olmejäätmete stabiliseerimine, ning kogusel, 

mis suunatakse põletamisele. Mis puudutab olmejäätmeid, mida enne 

ringlussevõttu või taaskasutamist töödeldakse, näiteks sorditakse või töödeldakse 

mehaaniliselt, siis selliste toimingute tagajärjel tekkivaid jäätmeid, mis 

lõppkokkuvõttes ladestatakse prügilasse, tuleb samuti ladestamise sihtkoguse 

arvutamisel arvesse võtta. 

(12) Täites direktiivis 1999/31/EÜ sätestatud kohustust tagada jäätmete töötlemine enne 

nende prügilasse ladestamist, peaksid liikmesriigid kohaldama sobivaimat 

käitlemist, sealhulgas jäätmete orgaanilise osa stabiliseerimist, et vähendada nii 

palju kui võimalik selliste jäätmete prügilasse ladestamise kahjulikku mõju 

keskkonnale ja inimeste tervisele. Liikmesriigid peaksid käitlemise asjakohasuse 

hindamisel võtma arvesse meetmeid, mida nimetatud kahjuliku mõju 

vähendamiseks on juba rakendatud, eelkõige biojäätmete eraldamist ning paberi ja 

papi eraldi kogumist. 
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(13) Selleks et tagada käesoleva direktiivi parem, õigeaegsem ja ühetaolisem 

rakendamine ning ennetada rakendamise puudujääke, tuleks seada sisse varajase 

hoiatamise aruannete süsteem, et teha kindlaks puudused ja võtta meetmeid enne 

sihtkoguste saavutamise tähtaega. 

(14) Selleks et aidata saavutada direktiivi 1999/31/EÜ eesmärke ning kiirendada 

üleminekut ringmajandusele, peaks komisjon edendama teabe ja parimate tavade 

kooskõlastamist ja vahetamist nii liikmesriikide kui ka eri majandussektorite vahel.  

(15) Liikmesriikides iga kolme aasta tagant koostatavad rakendamisaruanded ei ole 

osutunud tõhusaks vahendiks, millega kontrollida nõuete täitmist või tagada, et 

direktiivi rakendatakse hästi, ning need tekitavad tarbetut halduskoormust. Seetõttu 

on asjakohane tunnistada kehtetuks sätted, mis kohustavad liikmesriike koostama 

selliseid aruandeid. Selle asemel peaks nõuetele vastavuse seire tuginema üksnes 

andmetele, mida liikmesriigid esitavad igal aastal komisjonile. 
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(16) Liikmesriikide esitatud ▌andmed on komisjoni jaoks olulised, et hinnata liidu 

jäätmeõiguse järgimist liikmesriikides. ▌Andmete kvaliteeti, usaldusväärsust ja 

võrreldavust tuleks parandada. Selleks tuleks kehtestada üks ühine koht kõigi 

jäätmeandmete sisestamiseks, jätta välja aegunud aruandlusnõuded, hinnata 

liikmesriikide aruandlusmeetodikaid ja võtta kasutusele andmekvaliteedi kontrolli 

aruanne. Jäätmekäitluse ▌andmete usaldusväärne esitamine on äärmiselt oluline, et 

tagada tõhus rakendamine ja andmete võrreldavus liikmesriikide vahel. Seepärast 

peaksid liikmesriigid direktiivis 1999/31/EÜ sätestatud sihtkoguste saavutamist 

käsitlevate aruannete koostamisel lähtuma komisjoni väljatöötatud kõige uuematest 

normidest ning liikmesriikides nende direktiivide rakendamise eest vastutavate 

pädevate asutuste arendatud metoodikast. 

▌ 

(17) Selleks et tagada direktiivi 1999/31/EÜ ühetaolised rakendamistingimused, tuleks 

komisjonile anda rakendusvolitused käesoleva direktiiviga muudetud direktiivi 

1999/31/EÜ artikli 5a lõike 4, artikli 15 lõike 5 ning artiklite 15b ja 15c osas. Neid 

volitusi tuleks teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 

nr 182/20111. 

                                                 
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, 

millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide 

tehtava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste 

teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13). 
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▌ 

(18) Kuna käesoleva direktiivi eesmärke, nimelt parandada liidus jäätmekäitlust ning 

seeläbi kaitsta, säilitada ja parandada keskkonna kvaliteeti ja tagada loodusvarade 

heaperemehelik ja mõistlik kasutamine, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, 

küll aga saab neid meetme ulatuse ja toime tõttu paremini 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.  

(19) Direktiivi 1999/31/EÜ tuleks seetõttu vastavalt muuta. 

(20) Kooskõlas liikmesriikide ja komisjoni 28. septembri 2011. aasta ühise poliitilise 

deklaratsiooniga selgitavate dokumentide1 kohta kohustuvad liikmesriigid 

põhjendatud juhtudel lisama ülevõtmismeetmeid käsitlevale teatele ühe või mitu 

dokumenti, milles selgitatakse seost direktiivi osade ja ülevõtvate liikmesriigi 

õigusaktide vastavate osade vahel. Käesoleva direktiivi puhul leiab seadusandja, et 

nimetatud dokumentide edastamine on põhjendatud, 

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI: 

                                                 
1 ELT C 369, 17.12.2011, lk 14. 
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Artikkel 1 

Muudatused 

Direktiivi 1999/31/EÜ muudetakse järgmiselt. 

1) Artikli 1 lõige 1 asendatakse järgmisega: 

„1. Selleks et toetada liidu üleminekut ringmajandusele ning täita Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ*, eelkõige selle artiklite 4 ja 12 

nõudeid, on käesoleva direktiivi eesmärk tagada jäätmete prügilas 

ladestamise järkjärguline vähendamine, eelkõige jäätmete osas, mis sobivad 

ringlussevõtuks või muuks taaskasutamiseks, näha jäätmeid ja prügilaid 

käsitlevate rangete tehniliste ja käitamise nõuete abil ette meetmed, 

menetlused ja juhised, mis võimaldavad vältida või võimaluste piires 

vähendada kogu prügila elutsükli jooksul jäätmete ladestamisest tuleneda 

võivat kahjulikku mõju keskkonnale, eelkõige pinnavee, põhjavee ja pinnase 

reostust ning õhu saastamist, ning maailma keskkonnale üldiselt, sealhulgas 

kasvuhooneefekti, ning kõiki sellest mõjust tulenevaid ohtusid inimeste 

tervisele. 

_______________ 

* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta 

direktiiv 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse 

kehtetuks teatud direktiivid (ELT L 312, 22.11.2008, lk 3).“ 
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2) Artiklit 2 muudetakse järgmiselt: 

a) punkt a asendatakse järgmisega: 

„a) kohaldatakse direktiivi 2008/98/EÜ artiklis 3 sätestatud mõisteid 

„jäätmed“, „ohtlikud jäätmed“, „tavajäätmed“, „olmejäätmed“, 

„jäätmetekitaja“, „jäätmevaldaja“, „jäätmekäitlus“, „liigiti kogumine“, 

„taaskasutamine“, „korduskasutamiseks ettevalmistamine“, 

„ringlussevõtt“ ja „kõrvaldamine“;“; 

b) punktid b, c, d ja n jäetakse välja; 

c) punktile r lisatakse järgmine lõik: 

„Liikmesriigid võivad asutamislepingu artikli 349 tähenduses 

äärepoolseimates piirkondades otsustada kohaldada järgmist määratlust: 

„isoleeritud asula“ – asula, 

– kus on kuni 2 000 elanikku asula kohta ja kuni viis elanikku 

ruutkilomeetril või rohkem kui 2 000, kuid vähem kui 5 000 elanikku 

asula kohta ja kuni viis elanikku ruutkilomeetril ning kus ei teki üle 

3 000 tonni jäätmeid aastas, ning 

– mis asub vähemalt 100 km kaugusel lähimast linnastust, kus on 

vähemalt 250 elanikku ruutkilomeetril ja millele ligipääs teed mööda 

puudub.“ 
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3) Artiklit 3 muudetakse järgmiselt: 

a) lõikest 2 jäetakse välja viimane taane; 

b) lõige 3 asendatakse järgmisega: 

„3. Maismaal tegutsevatest kaevandustööstustest pärit jäätmete käitlemine, 

see tähendab selliste jäätmete käitlemine, mis tekivad maavarade 

uuringute, kaevandamise (sealhulgas ettevalmistav etapp), rikastamise 

ja ladustamise käigus ning karjääride töö tulemusel, jäetakse käesoleva 

direktiivi kohaldamisalast välja, kui see kuulub teiste liidu õigusaktide 

kohaldamisalasse.“ 

4) Artiklit 5 muudetakse järgmiselt: 

a) lõikes 2 jäetakse välja järgmine lõik:  

„Kaks aastat enne punktis c nimetatud kuupäeva vaatab komisjon eespool 

nimetatud eesmärgid uuesti läbi aruande põhjal, mille komisjon esitab 

liikmesriikide praktiliste kogemuste kohta punktides a ja b sätestatud 

sihtkoguste saavutamiseks, millele vajaduse korral lisatakse ettepanek selle 

sihtkoguse kinnitamiseks või muutmiseks, et tagada keskkonnakaitse kõrge 

tase.“;  
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b) lõikele 3 lisatakse järgmine punkt ▌: 

„f) jäätmed, mis on direktiivi 2008/98/EÜ artikli 11 lõike 1 ja artikli 22 

kohaselt kogutud liigiti korduskasutamiseks ettevalmistamiseks ja 

ringlussevõtuks, välja arvatud jäätmed, mis tekivad liigiti kogutud 

jäätmete edasise töötlemise toimingute käigus ja mille puhul prügilasse 

ladestamine annab nimetatud direktiivi artikli 4 kohaselt parima 

keskkonnaalase tulemuse.“; 

c) lisatakse järgmine lõige: 

„3a. Liikmesriigid püüavad tagada, et alates 2030. aastast ei võeta 

prügilasse vastu ringlussevõtuks või muuks taaskasutamiseks sobivaid 

jäätmeid, eelkõige olmejäätmeid, välja arvatud jäätmed, mille puhul 

prügilas ladestamine annab direktiivi 2008/98/EÜ artikli 4 kohaselt 

parima keskkonnaalase tulemuse. 

Liikmesriigid lisavad teabe käesoleva lõike kohaselt võetud meetmete 

kohta jäätmekavadesse, millele on osutatud direktiivi 2008/98/EÜ 

artiklis 28, või muudesse strateegilistesse dokumentidesse, mis 

hõlmavad kogu asjaomase liikmesriigi territooriumi.“; 
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d) lisatakse järgmised lõiked ▌: 

„5. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed tagamaks, et aastaks 2035 

vähendatakse prügilas ladestatavate olmejäätmete kogust vähemalt 

10 %-ni tekitatud olmejäätmete üldkogusest (massi järgi) 

6. Liikmesriik võib käesoleva artikli lõikes 5 sätestatud sihtkoguse 

saavutamise tähtaja kuni viis aastat edasi lükata, tingimusel et 

kõnealune liikmesriik 

a) ladestas OECD ja Eurostati ühisele küsimustikule antud vastuste 

kohaselt 2013. aastal prügilas rohkem kui 60 % oma tekitatud 

olmejäätmetest ning 

b) annab komisjonile hiljemalt 24 kuud enne käesoleva artikli 

lõikes 5 sätestatud tähtaja möödumist teada, et ta kavatseb 

vastava tähtaja edasi lükata, ja esitab kooskõlas käesoleva 

direktiivi IV lisaga rakenduskava. See kava võidakse ühendada 

direktiivi 2008/98/EÜ artikli 11 lõike 3 punkti b kohaselt esitatava 

rakenduskavaga. 

7. Kolme kuu jooksul pärast lõike 6 punkti b kohaselt esitatud 

rakenduskava kättesaamist võib komisjon liikmesriigilt nõuda, et 

liikmesriik muudaks nimetatud kava, kui komisjon leiab, et kava ei 

vasta IV lisa nõuetele. Asjaomane liikmesriik esitab muudetud kava 

kolme kuu jooksul pärast komisjoni taotluse saamist. 
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8. Tähtaja edasilükkamise korral kooskõlas lõikega 6 võtab asjaomane 

liikmesriik vajalikud meetmed, et vähendada aastaks 2035 prügilasse 

ladestatavate olmejäätmete kogust vähemalt 25 %-ni tekitatud 

olmejäätmete üldkogusest (arvestatuna kaalust). 

9. ▌Hiljemalt 31. detsembriks 2024 vaatab komisjon lõikes 5 sätestatud 

sihtkoguse läbi, et jätta see samaks või võimaluse korral seda 

vähendada, kaaluda jäätmete ladestamise kvantitatiivse sihtkoguse 

kehtestamist inimese kohta ja kehtestada piirangud muude tavajäätmete 

(v.a olmejäätmed) prügilasse ladestamisele. Selleks esitab komisjon 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, millele on kohasel juhul 

lisatud seadusandliku akti ettepanek.“ 
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5) Lisatakse järgmised artiklid: 

„Artikkel 5a 

Artiklis 5 sätestatud sihtkoguste saavutamise arvutamise kord 

1. Selleks et arvutada, kas artikli 5 lõigetes 5 ja 6 sätestatud sihtkogused on 

saavutatud: 

a) arvutatakse vastaval kalendriaastal tekitatud ja prügilasse 

ladestamiseks suunatud olmejäätmete mass; 

b) arvatakse prügilasse ladestatava jäätmetena märgitud olmejäätmete 

massi hulka selliste jäätmete mass, mis on tekkinud olmejäätmete 

ringlussevõtule või muule taaskasutamisele eelneva töötlemise 

toimingute tagajärjel, näiteks sortimise või mehaanilise biotöötluse 

käigus, ning mis seejärel ladestatakse prügilasse; 

c) märgitakse prügilasse ladestatud jäätmetena nende olmejäätmete mass, 

mis lähevad kõrvaldamisele põletamise teel, ja nende jäätmete mass, 

mis on tekkinud olmejäätmete biolaguneva osa stabiliseerimise 

toimingute tagajärjel ning mis seejärel prügilasse ladestatakse; 

d) ei arvata prügilasse ladestatud jäätmetena märgitud olmejäätmete 

massi hulka olmejäätmete ringlussevõtu või muude taaskasutamise 

toimingute käigus tekkinud jäätmete massi, mis on seejärel prügilasse 

ladestatud. 
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2. Liikmesriigid kehtestavad olmejäätmete kvaliteedi kontrollimiseks ja 

jälgimiseks tõhusa süsteemi, et tagada käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud 

tingimuste täitmine. Liikmesriigid võivad selleks kasutada süsteemi, mis on 

kehtestatud kooskõlas direktiivi 2008/98/EÜ artikli 11a lõikega 3. 

3. Kui olmejäätmed saadetakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrusele (EÜ) nr 1013/2006* teise liikmesriiki või eksporditakse liidust 

prügilasse ladestamise eesmärgil, arvestatakse see lõike 1 kohaselt selle 

liikmesriigi prügilasse ladestatud jäätmete koguse hulka, kus kõnealused 

jäätmed koguti. 

4. Selleks et tagada käesoleva artikli ühetaolised rakendamistingimused, võtab 

komisjon hiljemalt 31. märtsiks 2019 vastu rakendusakti, millega 

kehtestatakse andmete arvutamise, kontrollimise ja esitamise kord. 

Nimetatud rakendusakt võetakse vastu kooskõlas artikli 17 lõikes 2 osutatud 

kontrollimenetlusega. 
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Artikkel 5b 

Varajase hoiatamise aruanne 

1. Komisjon koostab koostöös Euroopa Keskkonnaametiga eduaruande artikli 5 

lõigetes 5 ja 6 sätestatud sihtkoguste saavutamise kohta hiljemalt kolm aastat 

enne iga tähtaega, mis on nimetatud sätetes ette nähtud. 

2. Lõikes 1 osutatud aruanded sisaldavad järgmist: 

a) hinnang liikmesriikide kaupa selle kohta, kui kaugele on jõutud 

sihtkoguste saavutamisel; 

b) nende liikmesriikide loetelu, kelle puhul on oht, et neid sihtkoguseid ei 

saavutata vastava tähtaja jooksul, koos asjakohaste soovitustega 

asjaomasele liikmesriigile; 

c) näited headest tavadest, mida kasutatakse kogu liidus ja millest võib 

olla abi sihtkoguste saavutamisel. 
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Artikkel 5c 

Teabe ja heade tavade vahetamine 

Komisjon korraldab käesoleva direktiivi nõuete praktilist rakendamist käsitleva 

teabe ja heade tavade korrapärase vahetamise liikmesriikide, sealhulgas kohasel 

juhul piirkondlike ja kohalike omavalitsusasutuste vahel. 

________________________ 

* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta määrus (EÜ) 

nr 1013/2006 jäätmesaadetiste kohta (ELT L 190, 12.7.2006, lk 1).“ 

6) Artikli 6 punktile a lisatakse järgmine lause: 

„Liikmesriigid tagavad, et käesoleva punkti kohaselt võetud meetmed ei kahjusta 

direktiivi 2008/98/EÜ eesmärkide saavutamist, eelkõige neid, mis käsitlevad 

jäätmehierarhiat ning korduskasutamiseks ettevalmistamise ja ringlussevõtu 

suurendamist, nagu on sätestatud nimetatud direktiivi artiklis 11.“ 

7) Artikli 11 lõike 2 teine lõik jäetakse välja. 
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8) Artikkel 15 asendatakse järgmisega: 

„Artikkel 15 

Aruandlus 

1. Liikmesriigid esitavad komisjonile iga kalendriaasta kohta artikli 5 lõigete 2, 5 

ja 6 rakendamise andmed.  

Nad esitavad need andmed elektrooniliselt 18 kuu jooksul pärast selle 

aruandeaasta lõppu, mille kohta andmeid kogutakse. Andmed tuleb esitada 

vormis, mille komisjon on kehtestanud vastavalt käesoleva artikli lõikele 5.  

Esimene aruandlusperiood artikli 5 lõigete 5 ja 6 rakendamise kohta algab 

esimesel täispikal kalendriaastal pärast seda, kui võetakse vastu rakendusakt, 

millega kehtestatakse andmete esitamise vorm vastavalt käesoleva artikli 

lõikele 5, ning see hõlmab kõnealuse aruandlusperioodi andmeid. 

2. Liikmesriigid esitavad artikli 5 lõike 2 rakendamise andmeid kuni 

1. jaanuarini 2025. 

3. Käesoleva artikli kohaselt liikmesriikide esitatud andmetele lisatakse 

kvaliteedikontrolli aruanne. 

4. Komisjon vaatab käesoleva artikli kohaselt esitatud andmed üle ja avaldab 

aruande selle ülevaatuse tulemuste kohta. Aruandes hinnatakse liikmesriigi 

andmekogumise korraldust, andmeallikaid ja metoodikat, samuti andmete 

täielikkust, usaldusväärsust, ajakohasust ja järjepidevust. Hinnang võib 

sisaldada konkreetseid soovitusi olukorra parandamiseks. Aruanne koostatakse 

pärast seda, kui liikmesriigid on esimest korda andmeid esitanud, ja seejärel iga 

nelja aasta järel. 

5. Komisjon võtab hiljemalt 31. märtsiks 2019 vastu rakendusakti, millega 

kehtestatakse käesoleva artikli lõikes 1 osutatud andmete esitamise vorm. 
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Nimetatud rakendusakt võetakse vastu kooskõlas ▌artikli 17 lõikes 2 osutatud 

kontrollimenetlusega.“ 
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9) Lisatakse järgmised artiklid: 

„Artikkel 15a 

Ringmajandusele ülemineku toetamise vahendid 

Et aidata saavutada käesolevas direktiivis sätestatud eesmärke, kasutavad 

liikmesriigid jäätmehierarhia kohaldamise stimuleerimiseks majandushoobasid ja 

muid meetmeid. Sellisteks vahenditeks ja meetmeteks võivad olla 

direktiivi 2008/98/EÜ IVa lisas nimetatud või muud asjakohased vahendid ja 

meetmed. 

Artikkel 15b 

Prügilate filtratsioonimooduli kindlaksmääramine 

Komisjon võtab vastu rakendusakti, et sätestada meetod, mida tuleb kasutada 

prügilate filtratsioonimooduli kindlaksmääramiseks välitingimustes ja kogu 

prügila ulatuses. Nimetatud rakendusakt võetakse vastu kooskõlas artikli 17 

lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega. 
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Artikkel 15c 

Jäätmeproovi võtmise liidu standard 

Komisjon võtab vastu rakendusakti, et töötada välja jäätmeproovi võtmise 

standard. Nimetatud rakendusakt võetakse vastu kooskõlas artikli 17 lõikes 2 

osutatud kontrollimenetlusega. Nimetatud rakendusakti vastuvõtmiseni võivad 

liikmesriigid kohaldada riiklikke standardeid ja menetlusi.“ 

10) Artikkel 16 asendatakse järgmisega: 

„Artikkel 16 

Lisade läbivaatamine 

Komisjon vaatab lisad korrapäraselt läbi ja esitab vajaduse korral asjakohase 

seadusandliku ettepaneku.“ 
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11) Artikkel 17 asendatakse järgmisega: 

„Artikkel 17 

Komiteemenetlus 

1. Komisjoni abistab direktiivi 2008/98/EÜ artikli 39 alusel loodud komitee. 

Kõnealune komitee on komitee Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 

nr 182/2011* tähenduses. 

2. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 

artiklit 5. 

Kui komitee arvamust ei esita, ei võta komisjon rakendusakti eelnõu vastu ja 

kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artikli 5 lõike 4 kolmandat lõiku. 

_______________________ 

* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) 

nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 

liikmesriikide tehtava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 

rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).“ 

▌ 

12) I lisa punkt 3.5 jäetakse välja. 

13) II lisa punkt 5 jäetakse välja. 

14) III lisa punkti 2 esimene lõik jäetakse välja. 

15) Lisatakse IV lisa vastavalt käesoleva direktiivi lisale. 
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Artikkel 2 

Ülevõtmine 

1. Liikmesriigid võtavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja 

haldusnormid vastu hiljemalt … [24 kuud pärast käesoleva muutmisdirektiivi 

jõustumise kuupäeva]. Nad teatavad sellest viivitamata komisjonile.. 

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nende ametlikul 

avaldamisel nendesse või nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise 

viitamise viisi näevad ette liikmesriigid. 

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas 

valdkonnas nende poolt vastu võetud põhiliste õigusnormide teksti. Komisjon 

teavitab sellest teisi liikmesriike. 
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Artikkel 3 

Jõustumine 

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu 

Teatajas. 

Artikkel 4 

Adressaadid 

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele. 

… 

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel 

president eesistuja 
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LISA 

Lisatakse järgmine lisa: 

„IV lisa 

Artikli 5 lõike 6 kohaselt esitatav rakenduskava 

Artikli 5 lõike 6 kohaselt esitatav rakenduskava sisaldab järgmist: 

1) olmejäätmete ja seda moodustavate jäätmevoogude ringlussevõtu, prügilasse 

ladestamise ja muu töötlemise varasemate, praeguste ja prognoositavate määrade 

hinnang; 

2) direktiivi 2008/98/EÜ artiklite 28 ja 29 alusel kehtestatud jäätmekäitluskavade ja 

jäätmetekke vältimise programmide rakendamise hinnang; 

3) põhjused, miks liikmesriik leiab, et ta ei ole suuteline saavutama artikli 5 lõikes 5 

sätestatud asjaomast sihtkogust kindlaksmääratud tähtaja jooksul, ja hinnang 

ajapikendusele, mis on selle sihtkoguse saavutamiseks vajalik; 

4) käesoleva direktiivi artikli 5 lõikes 8 sätestatud sihtkoguste saavutamiseks 

vajalikud meetmed, mida kohaldatakse liikmesriigis ajapikenduse jooksul, 

sealhulgas asjakohased majandushoovad ja muud meetmed, millega stimuleerida 

direktiivi 2008/98/EÜ artikli 4 lõikes 1 ja IVa lisas sätestatud jäätmehierarhia 

kohaldamist; 

5) käesoleva lisa punktis 4 kindlaks määratud meetmete rakendamise ajakava, nende 

rakendamiseks pädeva asutuse määramine ja hinnang nende individuaalsele 

panusele ajapikenduse puhul kohaldatavate sihtkoguste saavutamisse; 

6) teave jäätmekäitluse rahastamise kohta kooskõlas „saastaja maksab“ põhimõttega; 

7) meetmed andmete kvaliteedi parandamiseks, kui see on asjakohane, et saavutada 

paremaid kavandamis- ja järelevalvetulemusi jäätmekäitluses.“ 
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Or. en 

 


