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„Artikkel 8a  

Laiendatud tootjavastutuse 

süsteemide suhtes kehtivad 

üldnõuded 

 

1. Liikmesriigid tagavad, et artikli 8 

lõike 1 kohaselt kehtestatud laiendatud 

tootjavastutuse süsteemid vastavad 

järgmistele nõuetele:– 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 jäätmehierarhiat arvestades 

määratletud mõõdetavad jäätmekäitluse 

sihtarvud, mille eesmärk on saavutada 

vähemalt need süsteemi jaoks 

asjakohased kvantitatiivsed sihtarvud, 

mis on sätestatud käesolevas direktiivis, 

direktiivis 94/6/EÜ, direktiivis 

000/53/EÜ, direktiivis 006/66/EÜ ja 

direktiivis 01/19/EL; 

 

– nende puhul on kehtestatud 

aruandlussüsteem, et koguda andmeid 

laiendatud tootjavastutust rakendavate 
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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; 

– nendega tagatakse tootjate, sh väikeste 

ja keskmise suurusega ettevõtjate võrdne 

kohtlemine ja mittediskrimineerimine. 

 

2. Liikmesriigid võtavad vajalikud 

meetmed, millega tagada, et artikli 8 lõike 

1 kohaselt kehtestatud laiendatud 

tootjavastutuse süsteemiga hõlmatud 

jäätmevaldajaid on teavitatud 

olemasolevatest 

jäätmekogumissüsteemidest ja 

prügistamise vältimise võimalustest. 

Ühtlasi võtavad liikmesriigid meetmeid, et 

luua jäätmevaldajatele eelkõige 

majanduslike stiimulite või vajaduse 

korral eeskirjade kaudu stiimulid 

olemasolevates liigiti kogumise 

süsteemides osalemiseks. 

 

3. Liikmesriigid võtavad vajalikud 

meetmed, millega tagada, et iga 

organisatsioon, mis on loodud selleks, et 

rakendada tootja nimel tootja laiendatud 

vastutuse kohustusi, vastab järgmistele 

nõuetele: 

 

a) ta on selgelt määratlenud geograafilise 

piirkonna, tooted ja materjalid, mida tema 

tegevus hõlmab; 

 

b) tal on tootja laiendatud vastutuse 

kohustuste täitmiseks vajalikud 

tegevuslikud ja finantsvahendid; 

 

c) ta kehtestab asjakohase 

enesekontrollimehhanismi, mille 

toetamiseks auditeeritakse ja hinnatakse 

korrapäraselt ja sõltumatult järgmist:– 

organisatsiooni finantsjuhtimine, sh lõike 

4 punktides a ja b sätestatud nõuete 

täitmine; 

 

– lõike 1 kolmanda taande ning määruse 

(EÜ) nr 1013/2006 kohaselt kogutud ja 
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esitatud andmete kvaliteet; 

d) ta teeb üldsusele kättesaadavaks 

järgmise teabe:– organisatsiooni 

omandiline kuuluvus ja liikmesus; 

– tootjate rahalised sissemaksed;  

– jäätmekäitlejate valimise kord.  

4. Liikmesriigid võtavad vajalikud 

meetmed, millega tagada, et rahalised 

sissemaksed, mida tootja teeb oma 

laiendatud vastutuse kohustuste 

täitmiseks, vastavad järgmistele nõuetele: 

 

a) need hõlmavad kõiki tootja poolt liidu 

turule lastavate toodetega seotud 

jäätmekäitluskulusid, sh kõik järgmised 

kulud:– 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; 

 

– kulud, mis on seotud jäätmevaldajatele 

asjakohase teabe andmisega vastavalt 

lõikele 2; 

 

b) need on kindlaks määratud üksikute 

toodete või sarnaste toodete rühmade 

tegelike olelusringi lõppemise kulude 

põhjal, võttes eelkõige arvesse toodete 

korduskasutatavust ja ringlussevõetavust; 

 

c) need põhinevad teenuste optimeeritud 

kuludel juhul, kui avaliku sektori 

jäätmekäitlejad vastutavad laiendatud 

tootjavastutuse süsteemi nimel 

tegevusülesannete täitmise eest. 

 

5. Liikmesriigid kehtestavad 

asjakohase seire- ja nõuete täitmise 

tagamise raamistiku, millega tagada, et 

toodete tootjad rakendavad laiendatud 

tootjavastutuse kohustusi, 

finantsvahendeid kasutatakse 

nõuetekohaselt ning kõik süsteemi 

rakendamises osalejad esitavad 

usaldusväärseid andmeid. 

 



 

AM\1119856ET.docx  PE598.523v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

Kui liikmesriigi territooriumil rakendab 

tootjate nimel laiendatud tootjavastutuse 

kohustusi mitu organisatsiooni, loob 

liikmesriik sõltumatu ametiasutuse, kes 

teeb järelevalvet tootja laiendatud 

vastutuse kohustuste rakendamise üle. 

 

6. Liikmesriigid loovad platvormi, 

millega tagada laiendatud tootjavastutuse 

rakendamises osalevate sidusrühmade (sh 

avaliku ja erasektori jäätmekäitlejad, 

kohalikud omavalitsused ning vajaduse 

korral korduskasutamiseks 

ettevalmistamisega tegelevad tunnustatud 

ettevõtjad) korrapärane dialoog. 

 

7. Liikmesriigid võtavad meetmed, 

millega tagada, et enne [sisestage 

kuupäev 18 kuud pärast käesoleva 

direktiivi jõustumist] kehtestatud 

laiendatud tootjavastutuse süsteemid 

vastavad käesolevale artikli sätetele 24 

kuu jooksul alates kõnealusest 

kuupäevast.”; 

 

Or. en 

Selgitus 

Laiendatud tootjavastutus on küll oluline suurema keskkonnasõbralikkuse saavutamise 

seisukohast, kuid miinimumnõuete kehtestamine on liiga ettekirjutuslik. Jäätmeid käsitlevates 

õigusaktides tuleks keskenduda sellele, et stimuleerida arvukamate kvaliteetsete kavade 

loomist, võimaldades samas suuremat paindlikkust nende kavandamisel. Sihtarvude 

kehtestamisele ja põhimõtte „tootja maksab“ jõustamisele lisaks ei ole vaja laiendatud 

tootjavastutuse kavadega seoses liikmesriikidele nii jäiku nõudeid seada. 

 

 


