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***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus
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Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile 
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade nõusolek.



PR\705701ET.doc 3/25 PE400.588v01-00

ET

SISUKORD

lehekülg

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT..5

SELETUSKIRI ....................................................................................................................23



PE400.588v01-00 4/25 PR\705701ET.doc

ET



PR\705701ET.doc 5/25 PE400.588v01-00

ET

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv, mis käsitleb jäätmeid
(11406/4/2007 – C6-0000/2008 – 2005/0281(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu ühist seisukohta (11406/4/2007 – C6-0000/2008);

– võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta1 Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
esitatud komisjoni ettepaneku (KOM(2005)0667) suhtes;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 62;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni soovitust teisele 
lugemisele (A6-0000/2008),

1. kiidab ühise seisukoha muudetud kujul heaks;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Nõukogu ühine seisukoht Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 1 a (uus)

(1 a) Igasuguse jäätmepoliitika esmane 
eesmärk peaks olema vähendada 
miinimumini jäätmetekke ja -käitluse 
kahjulikke mõjusid inimeste tervisele ja 
keskkonnale. Jäätmealaste õigusaktide 
eesmärk peaks samuti olema vähendada 
ressursside kasutamist ja soodustada 
jäätmehierarhia praktilist rakendamist.

                                               
1 ELT C 287, 29.11.2007, lk 136.
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Selgitus

Parlamendi poolt esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanek (muudatusettepanek 1). 
Ideaaljuhul peaks see olema esimene põhjendus, sest annab kasuliku ülevaate, mida 
parlament peab jäätmekäitluse alal ELi peamisteks eesmärkideks.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 1 b (uus)

(1 b) Nõukogu kinnitas oma 24. veebruari 
1997. aasta resolutsioonis ühenduse 
jäätmehoolduse strateegia kohta, et 
jäätmehoolduses peaks olema esmatähtis 
jäätmetekke vältimine ning energia 
saamisele jäätmetest tuleks eelistada 
korduskasutamist ja materjalide 
ringlussevõttu, kuivõrd need on parimad 
ökoloogilised valikud.
1 EÜT C 76, 11.3.1997, lk 1.

Selgitus

Esimesel lugemisel parlamendis kokkulepitud muudatusettepanek (muudatusettepanek 1). 
Viite lisamine jäätmehoolduse prioriteetide ajaloole on oluline, et põhjendused annaksid 
ettepaneku kohta tervikliku tausta.

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 2

(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. 
juuli 2002. aasta otsuses 1600/2002/EÜ, 
millega võetakse vastu kuues 
keskkonnaalane tegevusprogramm, on 
esitatud üleskutse töötada välja või vaadata 
läbi jäätmealased õigusaktid, sealhulgas 
selgitada jäätmete ja mittejäätmete vahelisi 
erinevusi ning töötada välja jäätmetekke 
vältimise meetmed.

(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. 
juuli 2002. aasta otsuses 1600/2002/EÜ, 
millega võetakse vastu kuues 
keskkonnaalane tegevusprogramm, on 
esitatud üleskutse töötada välja või vaadata 
läbi jäätmealased õigusaktid, sealhulgas 
selgitada jäätmete ja mittejäätmete vahelisi 
erinevusi ning töötada välja jäätmetekke 
vältimise meetmed, sealhulgas eesmärkide 
seadmine.

Selgitus

Viide eesmärkide seadmisele parlamendi poolt on põhjendustes vajalik täielikkuse huvides.
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Muudatusettepanek 4
Põhjendus 21

(21) Selleks et kontrollida või arvutada, kas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. 
detsembri 1994. aasta direktiivis 94/62/EÜ 
pakendite ja pakendijäätmete kohta, 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. 
septembri 2000. aasta direktiivis 
2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud 
sõidukite kohta, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 27. jaanuari 2003. aasta 
direktiivis 2002/96/EÜ elektri- ja 
elektroonikaseadmete jäätmete kohta, 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. 
septembri 2006. aasta direktiivis 
2006/66/EÜ, mis käsitleb patareisid ja 
akusid ning patarei- ja akujäätmeid ning 
muudes asjakohastes ühenduse 
õigusaktides kehtestatud taaskasutamise ja 
ringlussevõtu eesmärgid on täidetud, tuleks 
nende jäätmete koguseid, mis on lakanud 
olemast jäätmed, arvesse võtta kui 
taaskasutusse ja ringlusse võetud jäätmeid.

(21) Selleks et kontrollida või arvutada, kas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. 
detsembri 1994. aasta direktiivis 94/62/EÜ 
pakendite ja pakendijäätmete kohta, 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. 
septembri 2000. aasta direktiivis 
2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud 
sõidukite kohta, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 27. jaanuari 2003. aasta 
direktiivis 2002/96/EÜ elektri- ja 
elektroonikaseadmete jäätmete kohta, 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. 
septembri 2006. aasta direktiivis 
2006/66/EÜ, mis käsitleb patareisid ja 
akusid ning patarei- ja akujäätmeid ning 
muudes asjakohastes ühenduse 
õigusaktides kehtestatud taaskasutamise ja 
ringlussevõtu eesmärgid on täidetud, tuleks 
jäätmeid, mis on lakanud olemast jäätmed, 
arvesse võtta kui taaskasutusse ja ringlusse 
võetud jäätmeid ainult siis, kui 
korduskasutamis-, ringlussevõtu- või 
taaskasutamistoiming on lõppenud.

Selgitus

Ühise seisukoha teksti selliste jäätmete kohta, mis on lakanud olemast jäämed, on võrreldes 
esialgse komisjoni tekstiga muudetud. Et säilitada ringlussevõtu idee terviklikkust, ei tohi 
jäätmete lakkamist segamini ajada ringlussevõtuga. See ongi muudatusettepaneku eesmärk.

Muudatusettepanek 5
Artikli 2 lõike 1 punkt c

c) ehitustegevuse käigus välja kaevatud 
saastamata pinnas ja muud looduslikud 
ained, kui on kindel, et materjali 
kasutatakse selle loomulikus olekus 
ehitamiseks ja selles kohas, kust see välja 
kaevati;

c) ehitustegevuse käigus välja kaevatud 
saastamata pinnas ja muud looduslikud 
ained, kui on kindel, et materjali 
kasutatakse selle loomulikus olekus 
ehitamiseks ja selles kohas, kust see välja 
kaevati, või mõnes teises kohas;

Selgitus
Esimesel lugemisel parlamendi poolt vastuvõetud muudatusettepanek (muudatusettepanekud 
15/134/102/123/126). Kui saastamata välja kaevandatud pinnast taaskasutatakse samas 
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kohas, ei pea ELi asutused seda üldjuhul jäätmeteks. Kui sama materjali kavatsetakse 
kasutada mujal ja see teisaldatakse väljakaevamise kohast, siis käsitletakse seda alati 
jäätmetena. See toob kaasa märkimisväärseid halduskulusid ja -koormust. Seepärast leiab 
parlament, et oleks asjakohane jätta direktiivi kohaldamisalast välja kaevandatud saastamata 
looduslikud materjalid, mida saab kasutada nende loomulikus olekus kohapeal või mujal.

Muudatusettepanek 6
Artikli 2 lõike 1 punkt f a (uus)

f a) looduslikud setted ja muda, millel ei 
ole III lisas määratletud ohtlikke 
omadusi.

Selgitus
Esimesel lugemisel parlamendi poolt vastuvõetud muudatusettepanek (muudatusettepanekud 
15/134/102/123/126). Parlamendi arvates ei ole setete või muda veekogust väljatõstmise ja 
selle samas veekogus mujale paigutamise käsitlemine jäätmetöötlusena teostatav ega 
keskkonnale kasulik. Parlament eelistataks järgida OECD lähenemisviisi, mis eeldab, et 
sellise materjali ümberpaigutamine selle keskkonnas on korduskasutuse vorm, millega see 
materjal ei muutu jäätmeteks.

Muudatusettepanek 7
Artikli 2 lõike 2 punkt d a (uus)

d a) põllumajanduses kasutatavad 
reoveesetted kooskõlas nõukogu 12. juuni 
1986. aasta direktiiviga 86/278/EMÜ 
keskkonna ja eelkõige pinnase kaitsmise 
kohta reoveesetete kasutamisel 
põllumajanduses1.
_____
1 EÜT L 181, 4.7.1986, lk 6. Direktiivi on viimati 
muudetud määrusega (EÜ) nr 807/2003 (ELT L 
122, 16.5.2003, lk 36).

Selgitus
Põhineb esimesel lugemisel parlamendi poolt vastuvõetud muudatusettepanekul 
(muudatusettepanekud 15/134/102/123/126). Setete ringlussevõtt põllumajanduslikuks 
kasutuseks pärast asjakohast töötlust tuleks selle direktiivi kohaldamisalast välja jätta, kuna 
seda hõlmab juba nõukogu direktiiv 86/278/EMÜ keskkonna ja eelkõige pinnase kaitsmise 
kohta reoveesetete kasutamisel põllumajanduses. See direktiiv näeb ette, et setted tuleb 
töödelda nii, et ära hoida kõik võimalikud kahjulikud mõjud pinnasele, taimedele, loomadele 
ja inimestele. Tuleks vältida kahe direktiivi kattumist.
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Muudatusettepanek 8
Artikkel 3 punkt 14

14) „taaskasutamine” – mis tahes 
toimingud, mille peamiseks tulemuseks on 
jäätmete kasutamine kasulikul otstarbel 
selliselt, et nad asendavad teisi materjale, 
mida muidu oleks kasutatud teatava 
funktsiooni täitmiseks, või jäätmete 
ettevalmistamine selle funktsiooni 
täitmiseks kas tootmises või majanduses 
laiemalt. II lisas esitatakse 
taaskasutamistoimingute mitteammendav 
loetelu;

(14) „taaskasutamine” –
jäätmekäitlustoiming, mis vastab 
järgmistele kriteeriumitele:
1) selle tulemusel asendavad jäätmed 
muid ressursse, mida oleks kasutatud 
sama funktsiooni täitmiseks kas tootmises 
või majanduses laiemalt, või valmistatakse 
jäätmeid ette selliseks kasutamiseks;
2) selle tulemusel teenivad jäätmed taolise 
asendamise teel tõeliselt kasulikku 
eesmärki;
3) vastab tõhususkriteeriumile, mis 
kehtestatakse artikli 35 lõike 1 kohaselt;
4) vähendab üldisi negatiivseid 
keskkonnamõjusid tänu jäätmete 
kasutamisele teiste ressursside 
asendajana;
5) tagab toodete vastavuse 
kohaldatavatele ühenduse standarditele ja 
ohutusalastele õigusaktidele;
6) selle juures peetakse esmatähtsaks 
inimtervise ja keskkonna kaitset ning 
minimeeritakse ohtlike ainete tekkimine, 
eraldumine ja levimine protsessi käigus.
II lisas esitatakse taaskasutamistoimingute 
mitteammendav loetelu;

Selgitus

Amendment adopted by Parliament at first reading (amendment 127). This is an important 
definition and needs to cover more aspects than the Council's text. The words 'in the plant or 
in the wider economy' are needed, in the rapporteur's view, because otherwise the recovery 
definition would only apply to plants where waste is used to power a process (e.g. cement 
kilns).  But in fact many plants produce power and heat for external use (in the 'wider 
economy') in housing schemes ('district heating') or industry or community projects (schools, 
swimming pools). Given the increasing realisation now of the EU's shortage of home grown 
energy, it would be absurd to deny the right of the latter such plants, if energy efficient, to be 
deemed 'recovery' operations. This amendment therefore seeks to take account of the new fact 
of the EU's energy crisis while retaining the Parliament's full definition of recovery.
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Muudatusettepanek 9
Artikli 4 lõige 2

2. Lõikes 1 sätestatud tingimustel võib 
võtta vastu meetmed, millega määratakse 
kindlaks kriteeriumid, mida tuleb täita, et 
konkreetseid aineid või esemeid saaks 
artikli 3 punkti 1 kohaselt lugeda 
kõrvalsaadusteks mittejäätmeteks. Need 
meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, 
täiendades seda, võetakse vastu artikli 36 
lõikes 2 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

2. Lõikes 1 sätestatud tingimustel võib 
võtta vastu meetmed, millega määratakse 
kindlaks kriteeriumid, mida tuleb täita, et 
konkreetseid aineid või esemeid saaks 
artikli 3 punkti 1 kohaselt lugeda 
kõrvalsaadusteks, mitte jäätmeteks. 
Kahtluste korral võib siiski vastu võtta 
täiendavaid meetmeid, et selgitada, kas 
ained on kõrvalsaadused või jäätmed. 
Need meetmed, sealhulgas keskkonna- ja 
kvaliteedikriteeriumid, mille eesmärk on 
muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi 
sätteid, täiendades seda, võetakse vastu 
artikli 36 lõikes 2 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Selgitus
Nõukogu ühises seisukohas sisaldub uus artikkel kõrvalsaaduste kohta, nii nagu parlament 
soovis (muudatusettepanek 107/121). See on vaidlusalune valdkond: raportööri arvates tuleks 
kasutada võimalust määratleda kõrvalsaadused jäätmete raamdirektiivis, mitte lükata 
küsimuse lahendamine määramata ajaks edasi. Raportöör usub ka, et tuleb sätestada 
suurema selguse võimalus, lisades sellekohase teksti lõikesse 2.

Muudatusettepanek 10
Artikli 5 lõike 1 teine a lõik (uus)

Kõnealustes kriteeriumides võetakse 
arvesse kõiki aine või objekti 
keskkonnakahjuliku kasutamise või veoga 
seotud ohtusid ning need kriteeriumid 
määratakse tasemel, millega tagatakse 
inimeste tervise ja keskkonna kaitse kõrge 
tase.

Selgitus

Muudatusettepanekuga taastatakse komisjoni ettepaneku tekst, mille nõkogu välja jättis. 
Parlamendi jaoks on oluline seada prioriteediks ohtude ohjeldamine ning inimeste tervise ja 
keskkonna kaitse kõrge taseme saavutamine, kui jäätmed lakkavad olemast jäätmed.
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Muudatusettepanek 11
Artikli 5 lõige 3

3. Jäätmed, mis lakkavad lõigete 1 ja 2 
kohaselt olemast jäätmed, lakkavad samuti 
olemast jäätmed pidades silmas
direktiivides 94/62/EÜ, 2000/53/EÜ, 
2002/96/EÜ ja 2006/66/EÜ ja muudes 
ühenduse asjakohastes õigusaktides 
kehtestatud taaskasutamise ja ringlussevõtu 
eesmärkide täitmist.

3. Jäätmeid, mis lakkavad lõigete 1 ja 2 
kohaselt olemast jäätmed, võetakse
direktiivides 94/62/EÜ, 2000/53/EÜ, 
2002/96/EÜ ja 2006/66/EÜ ja muudes 
ühenduse asjakohastes õigusaktides 
kehtestatud taaskasutamise ja ringlussevõtu 
eesmärkide osas arvesse ainult siis, kui 
korduskasutamis-, ringlussevõtu- või 
taaskasutamistoiming on lõppenud.

Selgitus
Nõukogu ühise seisukoha vastavat lõiget on võrreldes komisjoni esialgse tekstiga laiendatud 
ja pisut ümber sõnastatud. Muudatusettepaneku eesmärk on tagada suurem selgus. Et 
säilitada ringlussevõtu idee terviklikkust, ei tohi jäätmete lakkamist segamini ajada 
ringlussevõtuga. See ongi muudatusettepaneku eesmärk.

Muudatusettepanek 12
Artikli 5 lõige 4 a (uus)

4 a. ... aastaks* esitab komisjon vajaduse 
korral ettepanekud, et määrata kindlaks, 
kas vähemalt järgmised jäätmevood 
kuuluvad selle artikli sätete alla ja 
milliseid spetsifikatsioone tuleks sel juhul 
nende suhtes kohaldada: kompost, 
täitematerjalid, paber, klaas, metall, 
vanarehvid ja tekstiilijäätmed.
* 5 kuu möödudes käesoleva direktiivi 
jõustumisest.

Selgitus
Selle muudatusettepaneku (esimese lugemise muudatusettepanek 45) viis nõukogu 
põhjendusse, kus see on toodud nende küsimuste loetelus, mida direktiiv „peaks selgitama” –
kuid mida ei tehta. Direktiiv annab võimaluse neid küsimusi õigusakti tasandil selgitada, 
mida on väga vaja. Seda võimalust ei tohiks kasutamata jätta. 

Sõnad „kasutatud riided” on asendatud sõnadega „tekstiilijäätmed”, et see oleks kooskõlas 
Euroopa jäätmeloendi (komisjoni otsus 2000/532/EÜ) mõistetega. 

Muudatusettepanek 13
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Artikli 6 lõige 2

2. Liikmesriik võib lugeda jäätmed 
ohtlikeks jäätmeteks isegi siis, kui need ei 
esine sellisena jäätmenimistus, kuid neil on 
üks või enam III lisas loetletud omadustest. 
Liikmesriik teatab igast sellisest juhtumist 
komisjonile aruandes, mis on ette nähtud 
artikli 34 lõikega 1, ja esitab komisjonile 
kogu asjakohase teabe. Saadud teadetest 
lähtudes vaadatakse kõnealune nimistu 
selle kohandamise üle otsustamiseks läbi.

2. Liikmesriik võib lugeda jäätmed 
ohtlikeks jäätmeteks isegi siis, kui need ei 
esine sellisena jäätmenimistus, kuid neil on 
üks või enam III lisas loetletud omadustest.
Liikmesriik teatab igast sellisest juhtumist 
viivitamatult komisjonile ja märgib need 
aruandesse, mis on ette nähtud artikli 34 
lõikega 1, ning esitab komisjonile kogu 
asjakohase teabe. Saadud teadetest lähtudes 
vaadatakse kõnealune nimistu selle 
kohandamise üle otsustamiseks läbi.

Selgitus

Esimesel lugemisel parlamendi poolt vastuvõetud muudatusettepanek (muudatusettepanek 
50). Parlamendi jaoks on prioriteetne tagada, et ohtlike jäätmete direktiivi tühistamine ei 
tähendaks kaitsenõuete alandamist. 

Muudatusettepanek 14
Artikli 6 lõiked 3, 4 ja 4 a (uus)

3. Kui liikmesriigil on tõendid selle kohta, 
et teatavatel kõnealusesse nimistusse 
kuuluvatel ohtlikuks liigitatud jäätmetel ei 
ole ühtegi III lisas loetletud omadust, võib 
see liikmesriik lugeda need jäätmed 
tavajäätmeteks. Liikmesriik teatab igast 
sellisest juhtumist komisjonile aruandes, 
mis on ette nähtud artikli 34 lõikega 1, ja 
esitab komisjonile kõik vajalikud tõendid. 
Saadud teadetest lähtudes vaadatakse 
kõnealune nimistu selle kohandamise üle 
otsustamiseks läbi.

3. Kui liikmesriigil on tõendid selle kohta, 
et teatavatel kõnealusesse loendisse 
kuuluvatel jäätmetel ei ole ühtegi III lisas 
loetletud omadust, teatab liikmesriik igast 
sellisest juhtumist viivitamata komisjonile 
ja esitab komisjonile kõik vajalikud 
tõendid. Saadud teadetest lähtudes 
vaadatakse kõnealune nimistu selle 
kohandamise üle otsustamiseks läbi.

4. Meetmed, mis on seotud nimistu 
läbivaatamisega, et otsustada selle 
kohandamise üle vastavalt lõigetele 2 ja 3, 
ning mille eesmärk on muuta käesoleva 
direktiivi vähemolulisi sätteid, võetakse 
vastu artikli 36 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

4. Meetmed, mis on seotud nimistu 
läbivaatamisega, et otsustada selle 
kohandamise üle vastavalt lõigetele 2 ja 3, 
ning mille eesmärk on muuta käesoleva 
direktiivi vähemolulisi sätteid, võetakse 
vastu artikli 36 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

4a. Pärast loendi kohandamise 
vastuvõtmist võivad liikmesriigid käsitada 
neid jäätmeid kui mitteohtlikke jäätmeid.
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Selgitus

Taastatakse esimese lugemise muudatusettepanek 51/172. Muudatusettepaneku esimene osa 
on seotud parlamendi sooviga säilitada kaitse ja aruandluse kõrge tase. Teises osas lisatakse 
vajalik selgitus.

Muudatusettepanek 15
Artikli 7 lõige 1

1. Liikmesriigid võivad jäätmete vältimise 
ja taaskasutamise hoogustamiseks võtta
regulatiivseid või mitteregulatiivseid 
meetmeid tagamaks, et igal füüsilisel või 
juriidilisel isikul, kes oma majandus- või 
kutsetegevuses töötab välja, toodab, töötleb 
või müüb tooteid (toote tootja), on tootja 
laiendatud vastutus.

1. Liikmesriigid võtavad jäätmete 
vältimise, taaskasutamise, 
korduskasutamise ja ringlussevõtu
hoogustamiseks regulatiivseid või 
mitteregulatiivseid meetmeid, tagamaks, et 
igal füüsilisel või juriidilisel isikul, kes 
oma majandus- või kutsetegevuses töötab 
välja, toodab, töötleb või müüb tooteid 
(toote tootja), on tootja laiendatud vastutus.

Sellised meetmed võivad sisaldada 
tagasitoodud toodete ja toodete 
kasutamisjärgsete jäätmete vastuvõtmist, 
samuti järgnevat jäätmete käitlemist ning 
selliste toimingute eest täielikku rahalist 
vastutust.

Sellised meetmed võivad sisaldada 
tagasitoodud toodete ja toodete 
kasutamisjärgsete jäätmete vastuvõtmist, 
samuti järgnevat jäätmete käitlemist ning 
selliste toimingute eest täielikku rahalist 
vastutust. Need meetmed võivad sisaldada 
kohustust anda avalikult kättesaadavat 
teavet, millises ulatuses on toode 
ringlussevõetav.

Selgitus
Muudatusettepanek põhineb esimesel lugemisel vastuvõetud muudatusettepanekutel 
(muudatusettepanekud 35 ja 37), mida on kohandatud praeguse nõukogu tekstiga. Nõukogu 
tekstis tehakse sellised meetmed vabatahtlikuks, samas kui parlament on oma 
muudatusettepanekus endise artikli 5 kohta seisukohal, et need peaksid olema kohustuslikud. 
Parlament peab väga oluliseks avalikkuse kaasamist korduskasutamise ja ringlussevõtu 
protessi.

Muudatusettepanek 16
Artikli 7 lõige 2 a (uus)

2 a. Liikmesriigid võtavad asjakohaseid 
meetmeid, et ergutada rajatiste loomist 
parandamiseks ja korduskasutamiseks 
ning lahuskogumiseks, toodete 
tagasivõtuks ja kõrvaldamiseks 
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vastutustundlikul moel nende kasutusea 
lõppemisel.

Selgitus
Põhineb esimesel lugemisel parlamendi poolt vastuvõetud muudatusettepanekul 
(muudatusettepanek 35). Parlament selle teksti lisamist vajalikuks, et tugevdada toetust 
parandamise ja korduskasutamise rajatistele. 

Muudatusettepanek 17
Artikli 7 lõige 4 a (uus)

4 a. Liikmesriigid annavad komisjonile 
aru käesoleva artikli rakendamise kohta. 
Komisjon hindab, kas on asjakohane 
liikmesriikide kogemuste põhjal 
kehtestada laiendatud tootjavastutuse 
skeemid konkreetsete jäätmevoogude 
jaoks ELi tasandil.

Selgitus

Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek (muudatusettepanek 35). Vaja on pidevat 
tootjavastutuse järelevalvet, et tagada selliste skeemide tulemuslikkus.

Muudatusettepanek 18
Artikkel 7 a (uus)

Artikkel 7 a
Jäätmetetekke vältimine

Liikmesriigid võtavad artiklite 1 ja 11 
kohaselt kõik vajalikud meetmed, et 
stabiliseerida oma üldine jäätmeteke 
2012. aastaks, võrreldes üldise 
jäätmetekkega 2009. aastal. 
Stabiliseerimine tähendab, et jäätmeteke 
ei suurene stabiliseerimisperioodi 
algusega võrreldes.
Artiklis 26 sätestatud meetmete vajaliku 
eeldusena esitab komisjon pärast kõikide 
sidusrühmadega konsulteerimist vajaduse 
korral Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule ettepanekud vajalike meetmete 
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kohta, et toetada liikmesriikide 
jäätmetekke vältimise meetmeid, hõlmates 
järgmist:
a) aastaks 2009 näitajate loetelu, mis 
võimaldab liikmesriikidel oma 
jäätmetekke vältimise programmide ja 
meetmete täitmist jälgida, hinnata ja 
sellest aru anda;
b) aastaks 2010 toote ökodisaini poliitika 
väljatöötamine, mis käsitleb nii 
jäätmeteket kui ka ohtlike ainete esinemist 
jäätmetes, eesmärgiga edenda 
tehnoloogiaid, mis keskenduvad 
vastupidavatele, korduskasutatavatele ja 
ringlussevõetavatele toodetele;
c) aastaks 2010 järgmiste kvalitatiivsete ja 
kvantitatiivsete jäätmete vähendamise 
eesmärkide püstitamine 2020. aastaks, 
tuginedes parimatele olemasolevatele 
tavadele;
d) aastaks 2010 tegevuskava 
väljatöötamine edasisteks 
toetusmeetmeteks Euroopa tasandil, 
millega püütakse eelkõige muuta 
praeguseid tarbimisharjumusi.

Selgitus

Esimesel lugemisel parlamendis kokkulepitud muudatusettepanek (muudatusettepanek 37). 
Parlament peab jäätmetekke vältimise ja ringlussevõtu eesmärkide vastuvõtmist 
prioriteetseks.

Muudatusettepanek 19
Artikkel 8 a (uus)

Artikkel 8 a
Korduskasutamine ja ringlussevõtt

1. Liikmesriigid võtavad meetmeid, et 
edendada toodete korduskasutamist, eriti 
korduskasutamise ja parandamise 
akrediteeritud võrgustike loomise ja 
toetamise teel ning luues vajadusel 
asjaomased töötlemis- ja tootestandardid.
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Liikmesriigid võivad korduskasutamise 
edendamiseks võtta muid meetmeid, nagu 
majandushoobade kasutamine, hanke 
kriteeriumid, kvantitatiivsed eesmärgid 
või teatud toodete turuletoomise 
keelustamine.

2. Käesoleva direktiivi eesmärkide 
täitmiseks ja jäätmeid taaskasutava ja 
ressursside tõhususe kõrge tasemega 
Euroopa ühiskonna poole liikumiseks 
võtavad liikmesriigid vajalikud meetmed 
järgmiste eesmärkide täitmise tagamiseks:

a) aastaks 2020 suurendatakse 
valmisolekut majapidamisjäätmete 
korduskasutamiseks ja ringlussevõtuks 
vähemalt 50%-ni kaalust;
b) aastaks 2020 suurendatakse 
valmisolekut ehitus-ja lammutusjäätmete 
korduskasutamiseks ja ringlussevõtuks 
vähemalt 70%-ni kaalust;

Nendele riikidele, mille ringlussevõtu 
määr ükskõik kummas kategoorias on 
alla 5% või mille kohta ametlikud andmed 
puuduvad (vastavalt Eurostati 2000.–
2005. aasta andmetele), võib anda 
eesmärkide saavutamiseks täiendavalt 5 
aastat aega.

Hiljemalt 31. detsembriks 2015 vaatavad 
Euroopa Parlament ja nõukogu punktides 
a ja b osutatud eesmärgid uuesti läbi ning 
kaaluvad eesmärkide seadmist 
tööstusjäätmetele, tehes seda komisjoni 
aruande alusel, millele on vajaduse korral 
lisatud ettepanek. Komisjon võtab 
aruandes arvesse jäätmetöötluse 
suundumusi ja eesmärkide seadmise 
keskkonnamõju.
Kogutavate andmete iseloomu ja 
esitamisviisi ühtlustamiseks ning andmete 
kooskõla tagamiseks esitavad liikmesriigid 
andmed vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 25. novembri 2002. aasta 
määruse (EÜ) nr 2150/2002 
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(jäätmestatistika kohta) nõuetele. 
Vajaduse korral võtab komisjon käesoleva 
direktiivi artikli 36 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt 
vastu üksikasjalikud eeskirjad, tagamaks, 
et liikmesriigid täidavad käesolevas lõikes 
sätestatud eesmärke. 
1 EÜT L 332, 9.12.2002, lk 1. Direktiivi on viimati 
muudetud määrusega (EÜ) nr 1893/2006 (ELT L 
393, 30.12.2006, lk 1.

Selgitus

Temaatilise strateegia prioirteedid on direktiivi eelnõus selle praegusel kujul ebapiisavalt 
väljendatud. Käesoleva muudatusettepanekuga, mis põhineb esimese lugemise 
muudatusettepanekutel 38/108/157/140/141, püütakse seda olukorda parandada. 
Muudatusettepaneku lõige 2 on siiski ümber sõnastatud Euroopa Komisjonilt saadud uue 
teabe valguses.

Muudatusettepanek 20
Artikkel 9

Liikmesriigid tagavad, et kui 
taaskasutamist vastavalt artikli 8 lõikele 1 
ei ole toimunud, läbivad jäätmed 
kõrvaldamistoimingud.

Liikmesriigid tagavad, et kui 
taaskasutamist vastavalt artikli 8 lõikele 1 
ei ole toimunud, läbivad jäätmed ohutud
kõrvaldamistoimingud, mis vastavad 
artikli 10 eesmärkidele.

Liikmesriigid keelavad jäätmete 
hülgamise, kaadamise või kontrollimata 
kõrvaldamise.
Keelatud on kõrvaldamistoimingud, mis 
on I lisa alusel liigitatud D 11 (põletamine 
merel) ja D 7 (heitmine merre/ookeani, sh 
ladestamine merepõhja) alla.

Selgitus

Parlamendi poolt esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanek (muudatusettepanekud 
39 ja 158). Muudatusettepanek on vajalik jäätmete kõrvaldamise igakülgseks hõlmamiseks. 
Selgesõnaliselt tuleks sätestada, et põletamine merel ja jäätmete heitmine merre/ookeani, sh 
ladestamine merepõhja on keelatud.

Muudatusettepanek 21
Artikli 11 lõike 1 sissejuhatav osa ja punkt a
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1. Järgnevalt esitatud jäätmehierarhiat 
kohaldatakse juhtpõhimõttena jäätmete 
tekke vältimist ja käitlemist käsitlevates
õigusaktides ja poliitikas:

1. Järgnevalt esitatud jäätmehierarhiat 
kohaldatakse üldreeglina jäätmete tekke 
vältimist ja käitlemist käsitlevates 
õigusaktides ja poliitikas: 

a) vältimine; a) vältimine ja vähendamine;

Selgitus

Esimesel lugemisel parlamendi poolt vastuvõetud muudatusettepanek (muudatusettepanekud 
101/14). Muudatusettepanek on vajalik, et muuta hierarhia rakendamine kindlamaks ja 
kõikehõlmavamaks. 

Muudatusettepanek 22
Artikli 11 lõike 2 esimene lõik

2. Lõikes 1 osutatud jäätmehierarhia 
kohaldamisel võtavad liikmesriigid 
meetmeid, et innustada selliste 
valikuvõimaluste kasutamist, millel on 
parim üldine keskkonnaalane tulemus. See 
võib nõuda teatavate jäätmevoogude 
kõrvalekaldumist jäätmehierarhiast juhul, 
kui see on õigustatud olelusringil põhineva 
lähenemisega kõnealuste jäätmete 
tekitamise ja käitlemise üldmõjule.

2. Lõikes 1 osutatud jäätmehierarhia 
kohaldamisel võtavad liikmesriigid 
meetmeid, et innustada selliste 
valikuvõimaluste kasutamist, millel on 
parim üldine keskkonnaalane tulemus. See 
võib nõuda teatavate jäätmevoogude 
kõrvalekaldumist jäätmehierarhiast juhul, 
kui see on õigustatud olelusringil põhineva 
lähenemisega kõnealuste jäätmete 
tekitamise ja käitlemise üldmõjule. 
Liikmesriigid tagavad selle protsessi 
täielikkuse ja läbipaistvuse, järgides 
riiklikke planeerimisreegleid 
konsulteerimise ning kodanike ja 
sidusrühmade kaasamise kohta.

Selgitus

Parlamendi vastuvõetud muudatusettepaneku uus sõnastus (muudatusettepanek 101/14). 
Uuesti sõnastamisel on säilitatud avalikkuse laialdase protsessi kaasamise idee.

Muudatusettepanek 23
Artikkel 14 a (uus)

Artikkel 14 a
Ohtlike jäätmete jälgitavus ja kontroll
Kooskõlas käesoleva direktiivi ohtlikke 
jäätmeid käsitlevate sätetega võtavad 
liikmesriigid vajalikud meetmed selle 
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tagamiseks, et ohtlike jäätmete, tootmine, 
kogumine ja transportimine, samuti 
nende ladustamine ja käitlemine toimuks 
tingimustes, mis tagavad keskkonna ja 
inimtervise optimaalse kaitse ning 
käitlejate, tööstusterritooriumite ja 
inimeste ohutuse, sealhulgas vähemalt 
meetmed, mis tagavad kõigi ohtlike 
jäätmete jälgitavuse ja kontrolli tootmisest 
kuni lõppladustamiseni ja nõuetekohase 
riskide hindamise nende käitlemise ajal.

Selgitus
Esimesel lugemisel parlamendi poolt vastuvõetud muudatusettepanek (muudatusettepanek 
52). Parlamendi jaoks on prioriteetne tagada, et ohtlike jäätmete direktiivi tühistamine ei 
tähenda kaitsenõuete alandamist. 

Muudatusettepanek 24
Artikli 21 punkt b

b) jäätmete taaskasutamine. b) tavajäätmete taaskasutamine.

Selgitus
Põhineb esimesel lugemisel parlamendi poolt vastuvõetud muudatusettepanekul 161. Ohtlike 
jäätmete töötlemise puhul tuleks alati kohaldada loa hankimise nõudeid. Seetõttu tuleks 
täpsustada, et ohtlike jäätmete töötlemisega tegelevate asutuste puhul kõnealust kohustusest 
vabastamist ei kohaldata.

Muudatusettepanek 25
Artikli 26 lõike 1 esimene lõik

1. Liikmesriigid käivitavad vastavalt 
artiklitele 1 ja 11 jäätmetekke vältimise 
programmid hiljemalt …. *

1. Liikmesriigid võtavad vastavalt 
artiklitele 1, 7 a ja 11 kõik vajalikud 
meetmed, et stabiliseerida oma üldine 
jäätmeteke. Stabiliseerimine tähendab, et 
jäätmeteke ei suurene 
stabiliseerimisperioodi algusega võrreldes.
Esimese sammuna käivitavad 
liikmesriigid vastavalt artiklitele 1, 7 a ja 
11 jäätmetekke vältimise programmid 
hiljemalt …. *
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Selgitus

Põhineb esimesel lugemisel esitatud parlamendi muudatusettepanekul (muudatusettepanek 
69) ja uuel teabel. Parlament peab jäätmetekke vältimise ja ringlussevõtu eesmärkide 
vastuvõtmist prioriteetseks.

Muudatusettepanek 26
Artikli 26 lõiked 3 ja 4

3. Liikmesriigid määravad jäätmetekke 
vältimise meetmete suhtes kindlaks 
asjakohased konkreetsed kvalitatiivsed ja 
kvantitatiivsed võrdlusnäitajad, mis 
võetakse vastu meetmete edenemise 
jälgimiseks ja hindamiseks, ning võivad 
samal eesmärgil määrata muud kui lõikes 
4 osutatud konkreetsed kvalitatiivsed või 
kvantitatiivsed eesmärgid ja näitajad.

3. Liikmesriigid määravad sellistes 
programmides kindlaks asjakohased 
konkreetsed kvalitatiivsed ja 
kvantitatiivsed eesmärgid, mis põhinevad 
vähemalt jäätmetekke vältimise 
alguspunti eesmärgil aastaks 2012, 
vähendades seejärel aastaks 2020 
jäätmeteket olulisel määral, nagu on 
sätestatud artiklis 7 a.

4. Jäätmetekke vältimise meetmete 
indikaatorid võib võtta vastu artikli 36 
lõikes 3 osutatud menetluse kohaselt.

4. Jäätmetekke vältimise meetmete 
indikaatorid võetakse vastu artikli 36 lõikes 
3 osutatud regulatiivmenetluse kohaselt, et 
liikmesriikidel oleks võimalik neid 
eesmärke täita ning oma jäätmetekke 
vältimise programmide ja meetmete 
täitmist jälgida, hinnata ja sellest aru 
anda.

Selgitus

Põhineb esimesel lugemisel esitatud parlamendi muudatusettepanekul (muudatusettepanek 
69) ja uuel teabel. Parlament peab jäätmetekke vältimise ja ringlussevõtu eesmärkide 
vastuvõtmist prioriteetseks.

Muudatusettepanek 27
Artikli 26 lõige 5

5. Komisjon töötab välja juhised, et 
abistada liikmesriike programmide 
ettevalmistamisel.

5. Komisjon loob jäätmetekke vältimise 
parimate tavade kohta teabe jagamise 
süsteemi ja töötab välja juhised, et abistada 
liikmesriike programmide 
ettevalmistamisel.

Selgitus

Esimesel lugemisel esitatud muudatusettepanek (muudatusettepanek 69). Selline süsteem 
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võimaldaks ametiasutustel saada inspiratsiooni mõnes teises liikmesriigis võetud 
tulemuslikest meetmetest.

Muudatusettepanek 28
Artikkel 27

Liikmesriigid tagavad, et jäätmekavasid ja 
jäätmetekke vältimise programme
hinnatakse ja vajaduse korral vaadatakse 
läbi vähemalt iga kuue aasta järel.

Liikmesriigid hindavad oma jäätmetekke 
vältimise programme korrapäraselt ja 
vaatavad need läbi vähemalt iga 5 aasta 
järel. Euroopa Keskkonnaagentuur lisab 
oma aastaaruandesse ülevaate selliste 
programmide rakendamise ja 
lõpuleviimise seisust.

Selgitus
Tegevusse tuleb lülitada Euroopa Keskkonnaagentuur, et aidata komisjonil ja Euroopa
Parlamendil välja selgitada, mis kohapeal pidevalt toimub. Liikmesriigid võivad järelevalvet 
kergesti vältida, kui nad lihtsalt hilinevad oma aruannete esitamisega komisjonile. Vastavalt 
direktiivile 91/692/EMÜ pidid liikmesriigid esitama oma perioodilised aruanded olemasoleva 
jäätmete raamdirektiivi kohta 30. septembriks 2004. 31. detsembriks 2004 oli seda teinud 
ainult 9 liikmesriiki. Need olid Saksamaa, Taani, Kreeka, Soome, Portugal, Rootsi, Tšehhi 
Vabariik, Sloveenia ja Slovakkia. Esitatakse uuesti esimese lugemise muudatusettepanek 71.

Muudatusettepanek 29
Artikkel 29 a (uus)

Artikkel 29 a
Täiendavad meetmed

…* aastaks koostab komisjon aruande 
eesmärgiga kaaluda meetmeid, mis 
võimaldavad tulemuslikumalt täita 
artiklites 1 ja 11 püstitatud eesmärke. 
Kuue kuu jooksul pärast valmimist 
esitatakse aruanne, vajaduse korral koos 
ettepanekutega, nõukogule ja Euroopa 
Parlamendile.
Raportis käsitletakse eelkõige järgmisi 
küsimusi:
a) kas II lisas tuleks teha muudatusi, et:
i) mitte anda luba juhtudel, mil loetletud 
tegevuste tulemusena ei suudeta leida 
kasulikku rakendust nii suurele osale 
jäätmetest, nagu seda eeldab artiklis 1 
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seatud eesmärk;
ii) määratleda juhud, mil artiklis 1 
püstitatud eesmärgi täitmise tagamiseks 
tuleks kindlaks määrata ärakasutatava 
jäätmekoguse suhe taaskasutamise käigus 
kõrvaldatavasse kogusesse;
iii) määratleda taaskasutamistegevusega 
R1 võrreldes erinev(ad) energiatõhususe 
tase(med);
iv) korrigeerida võrdlusnäitajaid vastavalt 
teaduse ja tehnika arengule;
b) kas I lisas tuleks teha muudatusi, et:
i) lisada sellesse kõik II lisast välja jäetud 
tegevused;
ii) korrigeerida võrdlusnäitajaid vastavalt 
teaduse ja tehnika arengule; ning
c) kas konkreetsetele kõrvaldamis- või 
kaaskasutamistegevustele 
miinimumstandardite kehtestamine aitab 
saavutada artiklis 10 sätestatud tingimusi.
Nimetatud aruande esitamise nõue ei 
takista komisjonil vahepeal muude 
ettepanekute esitamist.
* Kaks aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist.

Selgitus
Reintroduces amendment 61 adopted in first reading. The proposal includes numerous 
references to the commitology procedure which leaves several important areas subject to 
amendment without proper scrutiny. This amendment would remedy this by requiring the 
Commission to report on several important areas with the intention that they would then be in 
a position to come forward with new proposals for the Parliament and Council to consider.
The Commission must have in mind specific proposals already for the areas where it has 
proposed comitology procedures and it should therefore be in a position to bring these 
forward quickly. This should not prevent change in the interim, as the amendment makes 
clear that the Commission can come forward with its own proposals in the interim.

Muudatusettepanek 30
Artikli 32 lõige 1

1. Artikli 20 lõikes 1 osutatud asutused ja 
ettevõtjad, ohtlike jäätmete tekitajad ning 

1. Artikli 20 lõikes 1 osutatud asutused ja 
ettevõtjad, ohtlike jäätmete tekitajad ning 
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asutused ja ettevõtjad, kes oma majandus-
või kutsetegevuses koguvad või veavad 
ohtlikke jäätmeid või kes tegutsevad 
ohtlike jäätmete edasimüüjate või 
vahendajatena, peavad arvestust jäätmete 
koguse, laadi ja päritolu ning asjakohastel 
juhtudel sihtkoha, kogumise sageduse, 
kasutatava transpordiliigi ja jäätmete 
suhtes ette nähtud töötlemisviisi kohta ning 
võimaldama pädeval asutusel nõudmise 
korral selle teabega tutvuda. 

asutused ja ettevõtjad, kes oma majandus-
või kutsetegevuses koguvad või veavad 
ohtlikke jäätmeid või kes tegutsevad 
ohtlike jäätmete edasimüüjate või 
vahendajatena, peavad kronoloogilist
arvestust jäätmete koguse, laadi ja päritolu 
ning asjakohastel juhtudel sihtkoha, 
kogumise sageduse, kasutatava 
transpordiliigi ja jäätmete suhtes ette 
nähtud töötlemisviisi kohta ning 
võimaldama pädeval asutusel nõudmise 
korral selle teabega tutvuda. 

Selgitus
Esimesel lugemisel parlamendi poolt vastuvõetud muudatusettepanek (muudatusettepanek 
74). Parlamendi jaoks on prioriteetne tagada, et ohtlike jäätmete direktiivi tühistamine ei 
tähenda kaitsenõuete alandamist. 

Muudatusettepanek 31
Artikli 32 lõike 2 esimene lõik

2. Ohtlike jäätmete kohta säilitatakse 
arvestusdokumente vähemalt kolm aastat, 
välja arvatud ohtlikke jäätmeid vedavate 
asutuste ja ettevõtjate puhul, kes peavad 
selliseid dokumente säilitama vähemalt 12 
kuud.

2. Ohtlike jäätmete kohta säilitatakse 
arvestusdokumente viis aastat. 

Selgitus

Esimesel lugemisel parlamendi poolt vastuvõetud muudatusettepanek (muudatusettepanek 
74). Parlamendi jaoks on prioriteetne tagada, et ohtlike jäätmete direktiivi tühistamine ei 
tähenda kaitsenõuete alandamist.

SELETUSKIRI

Euroopa Parlament võttis esimesel lugemisel vastu mõningad olulised direktiivi eelnõu 
muudatusettepanekud. Nüüd nõuab parlament nende säilitamist teisel lugemisel.

Peamised sellised muudatusettepanekud olid ringlussevõtu ja jäätmetekke vältimise 
eesmärkide seadmine ning üldreeglina viieastmelise jäätmehierarhia juurde jäämine.

Nõukogu on kustutanud kõik viited eesmärkidele, kuid raportöör, olles konsulteerinud 
komisjoniga, taastas parlamendi muudatusettepanekud muudetud kujul. Muudatused on 
mõeldud selleks, et teha tekst nõukogu jaoks vastuvõetavamaks ning jäätmetekke vältimise 
eesmärgi ja tööstusjäätmete ringlussevõtu eesmärgi puhul võtta arvesse vajadust liikuda edasi 
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usaldusväärse statistilise aluse põhjal. Raportööri ja parlamendikomisjoni arvates oleks vale 
jätta kasutamata võimalus tagada, et direktiiv tähendaks enamat kui lihtsalt mõistete kogumit. 
On oluline, et direktiivi ning jäätmetekke vältimise ja ringlussevõtu temaatilises strateegias 
sätestatud püüdluste vahel oleks reaalne seos. Ilma eesmärkideta sellist reaalset seost ei ole.

Kahtlemata järgneb uus vaidlus parlamendi ja nõukogu vahel selle üle, millises ulatuses 
viieastmeline jäätmehieararhia kehtib ja kuidas sellest on võimalik kõrvale kalduda. 
Parlament soovib, et hierarhia kehtiks „üldreeglina”, nõukogu eelistab sõna „juhtpõhimõte”. 
Raportöör ei ole kindel, et kohapeal tehtavas reaalses töös oleks nende kahe mõiste peen 
erinevus alati mõistetav. Küsimuse põhiaspekt seisneb selles, et direktiivis peab olema selge, 
et kõrvalekaldumised hiearahiast on võimalikud, kuid need peavad toimuma korrastatud 
protsessi raames. Parlamendi esialgne muudatusettepanek muutis kõrvalekaldumise asjatult 
keeruliseks. Raportöör on seda lihtsustanud, lähtudes sellest, et tuleb kasutada avalikkuse 
kaasamise siseriiklikke menetlusi.
Direktiivi üks tähtis eesmärk on teha selge vahe selles, mida peetakse jäätmete 
„taaskasutamiseks” ja mida „kõrvaldamiseks”, sest Euroopa Kohtu otsused jätavad selles osas 
kahtluse. Esimesel lugemisel vastuvõetud muudatusettepanekutes sisaldus ka mõiste 
„taaskasutamine” määratlus, mis laieneks energiale, mida saadakse teatavatele 
energiatõhususe kriteeriumitele vastavatest jäätmekäitlustoimingutest. Esimese lugemise 
muudatusettepanekuid, mis olid vastu jäätmetest saadava energia ideele, ei võetud vastu. Küll 
aga võeti vastu muudatusettepanek, millega jäeti II lisast välja energiatõhususe valem. 
Tegemist oleks olnud mõõdupuuga, mille abil saaks kindlaks määrata, millist 
jäätmekäitlustoimingutest saadavat energiat võiks lugeda „taaskasutamiseks”.

Raportöör usub, et jäätkemäitlustoimingutest saadaval energial võib olla oluline koht 
jäätmejääkide kasutamisel, mis muidu läheksid prügilasse. Samuti peab raportöör jäätmeid 
potentsiaalselt oluliseks kütuseks ajal, mil EL seisab silmitsi energiakriisiga ning sõltub üha 
enam ebakindlatest välismaistest kütuseallikatest. Meie jäätmed pärinevad vähemalt meilt 
endilt ning nendest on võimalik saada soojust ja elektrit. Mitmete liikmesriikide kogemused
näitavad, et jäätmetest saadav energia võib ringlussevõttu täiendada, mitte seda takistada. 
Kindlasti oleks soovitatav areng rakendada energiatõhususe valemit, millele 
taaskasutamistoimingud peaksid vastama. Ennekõike oleks selline valem otsustavaks 
stiimuliks neile, kes ehitavad uusi jäätmekäitlusrajatisi, et seada energiatõhusus prioriteetseks.
Kuid raportöörile on selge, et leidub parlamendiliikmetest kolleege, kes on fundamentaalselt 
vastu energia saamisele jäätmekäitlustoimingutest ja kes ei hääleta iialgi selliste ettepanekute 
poolt, sõltumata nende vormist. On ka parlamendiliikmeid – peamiselt riikidest, kus tehakse 
alles esimesi samme jäätmete prügilatest eemalesuunamisel –, kes kardavad, et jäätmetest 
saadav energia võib nende riigis muutuda domineerivaks jäätmehooldusprotsessiks, mis 
pärsiks investeerimist ringlussevõttu, korduskasutamisse ja jäätmetekke vältimisse. 
Siinkohal saab selgeks, miks on nii oluline parlamendi kindel soov võtta vastu ringlussevõtu 
ja jäätmetekke vältimise eesmärgid. Liikmesriigid soovivad, et parlamendiliikmed 
tunnistaksid võimalust lugeda energia saamine jäätmetest „taaskasutamiseks”. Selle 
saavutamiseks peavad nad aru saama, et parlamendiliikmed hääletavad selle poolt ainult siis, 
kui nad on kindlad, et direktiivi lisatakse ringlusvõtu ja jäätmetekke vältimise eesmärgid. 
Sellised eesmärgid on n.ö kindlustuspoliis selle vastu, et energia saamine jäätmetest muutuks 
jäätmekäitluse juhtivaks vahendiks.

Parlament võttis esimesel lugemisel vastu mitmeid parandusi komisjoni ettepanekutes, mis 
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käsitlevad nõuetekohaselt töödeldud jäätmete muutmist ringlusse võetud tooteks. 
Parlamendiliikmed soovisid täpsustada, et jäätmete lakkamise osas oleks vaja õigusloome 
ettepanekuid komposti, täitematerjalide, paberi, klaasi, metalli, vanarehvide ja 
tekstiilijäätmete spetsifikaatide kohta. Kõikidel nendel juhtudel aitaks ringlussevõtu poole 
liikumisele suurel määral kaasa selgitus, millised reeglid kehtivad. On häbiasi, et nõukogu 
kaotas selles küsimuses kindlameelsuse ja paigutas antud küsimusse põhjendustesse. 
Raportööri eesmärk on kiirem konkreetne tegevus ja seepärast on kõnealune küsimus toodud 
tagasi direktiivi teksti.

Nõukogu on olnud otsusekindel kõrvalsaaduste küsimuses ja lisanud selle määratluse artiklis 
4. Parlamendi lobistid on selles küsimuses jaguneud täiesti kaheks leeriks. Raportöör usub, et 
võimalust leppida kokku ühes määratluses tuleks kasutada, mitte lükata seda edasi 
määramatusse tulevikku.

Direktiiv hõlmab kahte olemasolevat direktiivi – ohtlike jäätmete kohta ja õlijäätmete kohta. 
Paljud kolleegid tundsid muret selle pärast, et liiga suurt osa olemasoleva ohtlike jäätmete 
direktiivi aspektidest ei võetud jäätmete raamdirektiivi üle. Seetõttu on raportöör teinud 
olukorra parandamiseks ettepaneku taastada mõningad esimesel lugemisel esitatud 
muudatusettepanekud. Tundus, et direktiiv selle esialgsel kujul võib õlijäätmete taaskasutajaid 
kahjustada. Raportöör on rahul, et ühine seisukoht annab nüüd sellele küsimusele õige 
lahenduse. Raportöör kiidab heaks nõukogu teksti biojäätmete kohta ja juhib tähelepanu 
väikestele lisandustele, mida tema arvates tuleks tootjavastutuse osas veel teha.

Raportöör loodab, et direktiiv selle lõplikul kujul on piisavalt selge, et välida edasisi Euroopa 
Kohtu poole pöördumisi. Ohutu ja säästev häätmehooldus on meie kõige jaoks oluline 
küsimus. Peame sel korral selle kindlasti õigesti lahendama. 
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