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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 6 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) Selleks et ringlussevõtu sihtarvud 

põhineksid usaldusväärsetel ja 

võrreldavatel andmetel ning et 

võimaldada nende sihtarvude saavutamise 

tõhusamat seiret, tuleks direktiivis 

2008/98/EÜ määratleda olmejäätmete 

mõiste kooskõlas määratlusega, mida 

Eurostat ja 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) Käesolevas direktiivis esitatud 

olmejäätmete määratlus on selles osas 

neutraalne, kas jäätmekäitleja kuulub 

avalikku või erasektorisse. 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 12 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) Liikmesriigid peaksid võtma 

toidujäätmete tekke vältimiseks meetmeid 

kooskõlas aastani 2030 ulatuva säästva 

arengu tegevuskavaga, mille ÜRO 

Peaassamblee võttis vastu 25. septembril 

2015, ja eelkõige selle eesmärgiga 

vähendada 2030. aastaks toidujäätmeid 

poole võrra. Nende meetmete eesmärk 

peaks olema vältida toidujäätmete teket 

esmatootmisel, töötlemisel ja 

valmistamisel ning toidu jaemüügi ja 

muul viisil tarnimise käigus, samuti 

restoranides ja toitlustamisel ning 

kojumajapidamistes. Võttes arvesse 

toidujäätmete tekke vältimise 

majanduslikku ja keskkonnakasu, peaksid 

liikmesriigid kehtestama konkreetsed 

toidujäätmete tekke vältimise meetmed ja 

hindama toidujäätmete vähendamisel 

tehtud edusamme. Selleks et kogu ELis 

oleks nii liikmesriikidel kui ka 

toidukäitlejatel hõlpsam häid tavasid 

vahetada, tuleks kehtestada sellise 

hindamise ühtsed meetodid. 

Toidujäätmete koguste kohta tuleks aru 

anda iga kahe aasta tagant. 

välja jäetud 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 19 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(19) Selleks et tagada käesoleva 

direktiivi parem, õigeaegsem ja 

ühetaolisem rakendamine ning ennetada 

rakendamise puudujääke, tuleks seada 

sisse varajase hoiatamise süsteem, et teha 

kindlaks puudused ja võtta meetmeid enne 

sihtarvude saavutamise tähtaegu. 

välja jäetud 

Or. en 
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Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 3 – punkt 1a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) lisatakse punkt 1a: a) lisatakse punkt 1a: 

„1a. „olmejäätmed” – „1a. „olmejäätmed” – 

majapidamisjäätmed ja muud jäätmed, 

mis oma laadi ja koostise tõttu 

sarnanevad majapidamisjäätmetele; 

(a) kojumajapidamistest kogutud 

segajäätmed ja liigiti kogutud jäätmed, 

sh– paber ja kartong, klaas, metallid, 

plast, biojäätmed, puit, tekstiilid, 

elektroonikaromud, patarei- ja 

akujäätmed; 

– suurjäätmed, sh kodumasinad, 

madratsid, mööbel; 

– aiajäätmed, sh lehed, niidetud muru; 

 

(b) muudest allikatest kogutud 

segajäätmed ja liigiti kogutud jäätmed, 

mis on laadilt, koostiselt ja koguselt 

kodumajapidamisjäätmetega võrreldavad; 

 

(c) turu- ja tänavapuhastusjäätmed, 

sh tänava pühkmed, prügikonteinerite 

sisu, pargi- ja aiahoolduse jäätmed. 

 

Olmejäätmete alla ei kuulu 

kanalisatsioonivõrgu ja reovee töötlemise 

jäätmed (sh reoveesetted) ega ehitus- ja 

lammutusjäätmed;”; 

 

Or. en 
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Selgitus 

Selleks et jätta alles olmejäätmete kehtiv määratlus. 
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Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 11b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

12) Lisatakse artikkel 11b: välja jäetud 

„Artikkel 11b  

Varajase hoiatamise süsteemi käsitlev 

aruanne 

 

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. 

 

2. Lõikes 1 osutatud aruanded sisaldavad 

järgmist: 

 

a) hinnang liikmesriikide kaupa selle 

kohta, kui kaugele on jõutud sihtarvude 

saavutamisel; 

 

b) loetelu liikmesriikidest, kelle puhul on 

oht, et neid sihtarve ei saavutata vastava 

tähtaja jooksul, koos asjakohaste 

soovitustega asjaomasele liikmesriigile.”. 

 

Or. en 
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Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 

Direktiiv 2008/98/EÜ 

Artikkel 38 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjon võib välja töötada 

suunised taaskasutamise ja kõrvaldamise 

mõistete tõlgendamise kohta. 

välja jäetud 

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 

artikliga 38a vastu delegeeritud õigusakte, 

et täpsustada II lisa punktis R1 osutatud 

põletusrajatiste puhul kasutatava valemi 

kohaldamist. Arvesse võib võtta kohalikke 

ilmastikutingimusi, nagu külm ilm ja 

kütmise vajadus, kui need mõjutavad 

energia hulka, mida on võimalik 

tehniliselt kasutada või toota 

elektrienergia, kütte, jahutuse või 

tööstusauruna. Samuti võib võtta arvesse 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 

349 kolmandas lõigus osutatud 

äärepoolseimate piirkondade ning 1985. 

aasta ühinemisakti artiklis 25 nimetatud 

alade kohalikke tingimusi. 

 

 (Muudatusettepaneku eesmärk on jätta 

artikli 38 lõige üks välja ka olemasolevas 

õigusaktis.) 

Or. en 

 


