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Eesmärgid
Artiklisse 1 lisatakse viide ringmajandusele:
1. Käesoleva direktiivi eesmärk on pakendite ja pakendijäätmete
käitlemist käsitlevate siseriiklike meetmete ühtlustamine, et
ühelt poolt vältida või leevendada pakendite ja pakendijäätmete
mõju keskkonnale kõikides liikmesriikides ja tagada
keskkonnakaitse kõrge tase ning teiselt poolt tagada siseturu
toimimine ja vältida kaubandustõkkeid ning konkurentsi
moonutamist ja piiramist ühenduses.
2. Selleks sätestatakse käesoleva direktiiviga meetmed, mille
eesmärk on eeskätt pakendijäätmete vältimine, millele oluliste
põhimõtetena lisanduvad pakendite korduskasutus,
ringlussevõtt ja muud pakendijäätmete taaskasutamise viisid
ning selliste jäätmete lõplik kõrvaldamine, et aidata üle minna
ringmajandusele.

Mõisted
Artiklis 3 muudetakse:
2. pakendijäätmed – direktiivi 2008/98/EÜ artiklis 3 sätestatud jäätmete
määratlusega hõlmatud pakend või pakendimaterjal, välja arvatud tootmisjäägid;

Lisatakse:
2a. korduskasutuspakend – olelusringi jooksul mitme veo- või kasutuskorra jaoks
kavandatud, valmistatud ja turule lastud pakend, mida täidetakse või kasutatakse
uuesti samal eesmärgil, milleks ta valmistati.

2b. komposiitpakend – pakend, mis on valmistatud kahest või enamast eri
materjalikihist, mida ei saa käsitsi üksteisest eraldada ning mis moodustavad ühe
sisemisest mahutist ja välisümbrisest koosneva lahutamatu terviku, mida
täidetakse, ladustatakse, transporditakse ja tühjendatakse.

Mõisted
Artiklisse 3 lisatakse:
2c. kohaldatakse direktiivi 2008/98/EÜ artiklis 3 sätestatud mõisteid „jäätmed“,
„jäätmekäitlus“, „kogumine“, „liigiti kogumine“, „vältimine“, „korduskasutamine“,
„töötlemine“, „taaskasutamine“, „ringlussevõtt“, „kõrvaldamine“ ja „laiendatud
tootjavastutuse süsteem“.

• Välja jäetakse varasemad punktid 3-10 ehk „pakendijäätmete käitlemine“,
„vältimine“, „korduvkasutamine“, „töötlemine“, „taaskasutamine“,
„ringlussevõtt“, „kõrvaldamine“ ja „laiendatud tootjavastutuse süsteem“.

Vältimine
Artikkel 4
„1. Liikmesriigid tagavad, et lisaks artikli 9 kohaselt võetavatele meetmetele
rakendatakse pakendijäätmete tekke vältimiseks ja pakendite keskkonnamõju
minimeerimiseks ka muid ennetusmeetmeid.

Sellised muud ennetusmeetmed võivad hõlmata riiklikke programme, algatusi
laiendatud tootjavastutuse süsteemide kaudu pakendite keskkonnamõju
minimeerimiseks või samalaadseid meetmeid, mis on liikmesriikides kohasel juhul
ettevõtjatega ning tarbija- ja keskkonnaorganisatsioonidega konsulteerides
tarvitusele võetud ning kavandatud paljude jäätmetekke vältimise algatuste
koondamiseks ja kasutamiseks.
Liikmesriigid kasutavad jäätmehierarhia kohaldamise stimuleerimiseks
majandushoobasid ja muid meetmeid, näiteks direktiivi 2008/98/EÜ IVa lisas
nimetatud meetmeid või muid asjakohaseid vahendeid ja meetmeid.“;

Korduskasutus
Artikkel 5
1. Liikmesriigid võtavad kooskõlas direktiivi 2008/98/EÜ artiklis 4 sätestatud
jäätmehierarhiaga meetmeid, et soodustada turule lastavate
korduskasutuspakendite ja pakendite korduskasutuse süsteemide osakaalu
suurendamist keskkonnaohutul viisil ning kooskõlas asutamislepinguga, samas
kahjustamata toiduhügieeni ja tarbijate ohutust. Sellised meetmed võivad hõlmata
muu hulgas järgmist:
a) tagatisrahasüsteemide kasutamine;

b) kvalitatiivsete või kvantitatiivsete sihtmäärade kehtestamine;
c) majanduslike stiimulite kasutamine;
d) igal aastal turule lastavate korduskasutuspakendite minimaalse
protsendimäära kehtestamine iga pakendivoo kohta.

Korduskasutus
Artikkel 5
2. Artikli 6 lõike 1 punktides f - i osutatud sihtmäärade kohandatud taseme
saavutamiseks võib liikmesriik võtta teataval aastal arvesse selliste esmakordselt
turule lastavate korduskasutatavate müügipakendite keskmist osakaalu, mida on
eelneva kolme aasta jooksul pakendite korduskasutuse süsteemi raames
korduvalt kasutatud.
Kohandatud taseme arvutamiseks lahutatakse
a) artikli 6 lõike 1 punktides f ja h kehtestatud sihtmääradest käesoleva lõike
esimeses lõigus osutatud korduskasutatavate müügipakendite osakaal kõigist
turule lastud müügipakenditest ja
b) artikli 6 lõike 1 punktides g ja i kehtestatud sihtmääradest käesoleva lõike
esimeses lõigus osutatud ja asjaomasest pakendimaterjalist koosnevate
korduskasutatavate müügipakendite osakaal kõigist turule lastud sellest
materjalist müügipakenditest.
Asjaomase sihtmäära kohandatud taseme arvutamisel võetakse sellisest
osakaalust arvesse kõige rohkem viis protsendipunkti.

Korduskasutus
Artikkel 5
3. Liikmesriik võib artikli 6 lõike 1 punktis f, punkti g alapunktis ii,
punktis h ja punkti i alapunktis ii kehtestatud sihtmäärade
arvutamisel võtta arvesse korduskasutamiseks parandatud
puitpakendite koguseid.

4. Selleks et tagada käesoleva artikli lõigete 2 ja 3 ühetaolised
rakendamistingimused, võtab komisjon hiljemalt 31. märtsil 2019
vastu rakendusaktid, millega kehtestatakse andmete arvutamise,
kontrollimise ja esitamise kord ning käesoleva artikli lõike 3 kohaste
sihtmäärade arvutamise kord. Nimetatud rakendusaktid võetakse
vastu kooskõlas artikli 21 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Korduskasutus
Artikkel 5
5. Hiljemalt 31. detsembriks 2024 vaatab komisjon läbi
korduskasutuspakendeid käsitlevad andmed, mida liikmesriigid
esitavad vastavalt artiklile 12 ja III lisale, eesmärgiga kaaluda
võimalust kehtestada pakendite korduskasutuse kvantitatiivsed
sihtmäärad, sealhulgas nende arvutamise kord, ning mis tahes
täiendavad pakendite korduskasutamist edendavad meetmed.
Selleks esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande,
millele on kohasel juhul lisatud seadusandliku akti ettepanek.

Taaskasutamine ja ringlussevõtt
Artikkel 6
1. Kooskõlas käesoleva direktiiviga võtavad liikmesriigid vajalikud meetmed, et saavutada kogu oma
territooriumil järgmised eesmärgid:
…
f) hiljemalt 31. detsembriks 2025 võetakse ringlusse vähemalt 65 % kogu pakendijäätmete massist;
g) hiljemalt 31. detsembriks 2025 võetakse ringlusse pakendijäätmetes sisalduvate järgmiste
materjalide massist vähemalt:
i) plast: 50 %;
ii) puit: 25 %
iii) mustmetall: 70 %;
iv) alumiinium: 50 %;
v) klaas: 70 %;
vi) paber ja kartong: 75 %;

Taaskasutamine ja ringlussevõtt
Artikkel 6
1. Kooskõlas käesoleva direktiiviga võtavad liikmesriigid vajalikud meetmed, et saavutada
kogu oma territooriumil järgmised eesmärgid:
…

h) hiljemalt 31. detsembriks 2030 võetakse ringlusse vähemalt 70 % kogu pakendijäätmete
massist;
i) hiljemalt 31. detsembriks 2030 võetakse ringlusse pakendijäätmetes sisalduvate
järgmiste materjalide massist vähemalt:

i) plast: 55 %;
ii) puit: 30 %;
iii) mustmetall: 80 %;

iv) alumiinium: 60 %;
v) klaas: 75 %;
vi) paber ja kartong: 85 %.

Taaskasutamine ja ringlussevõtt
Artikkel 6
1a. Ilma et see piiraks lõike 1 punktide f ja h kohaldamist, võib liikmesriik lõike 1
punkti g alapunktides i–vi ja lõike 1 punkti i alapunktides i–vi osutatud
sihtmäärade saavutamise tähtaegu kuni viis aastat edasi lükata, tingimusel et:
a) erand ei ole suurem kui 15 protsendipunkti üksikust sihtmäärast või jagatuna
kahe sihtmäära vahel;
b) erandi tõttu ei jää ringlussevõtu määr ühegi sihtmäära puhul alla 30 %;
c) erandi tõttu ei jää ringlussevõtu määr ühegi lõike 1 punkti g alapunktides v ja vi
ning lõike 1 punkti i alapunktides v ja vi osutatud sihtmäära puhul alla 60 %
ning
d) liikmesriik annab komisjonile hiljemalt 24 kuud enne käesoleva artikli lõike 1
punktis g või i kehtestatud tähtaja saabumist teada, et ta kavatseb osutatud
tähtaja edasi lükata ja esitab kooskõlas käesoleva direktiivi IV lisaga
rakenduskava. Liikmesriik võib nimetatud kava ühendada direktiivi 2008/98/EÜ
artikli 11 lõike 3 punkti b kohaselt esitatava rakenduskavaga;

Taaskasutamine ja ringlussevõtt
Artikkel 6
1b. Kolme kuu jooksul pärast lõike 1a punkti d 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.
1c. Hiljemalt 31. detsembriks 2024 vaatab komisjon läbi lõike 1
punktides h ja i sätestatud sihtmäärad, et need samaks jätta või
neid kohasel juhul suurendada. Selleks esitab komisjon Euroopa
Parlamendile ja nõukogule aruande, millele on kohasel juhul
lisatud seadusandliku akti ettepanek.

Sihtmäärade saavutamise
arvutamise reeglid
Lisatakse artikkel 6a
1. Selleks et kindlaks teha, kas artikli 6 lõike 1 punktides f - i sätestatud
sihtmäärad on saavutatud:
a) arvutavad liikmesriigid vastaval kalendriaastal tekkinud ja ringlussevõetud
pakendijäätmete massi. Liikmesriigis tekkinud pakendijäätmeid võib lugeda
võrdseks selles liikmesriigis samal aastal turule lastud pakendite kogusega;
b) on ringlussevõetud pakendijäätmete mass arvutustes selliste jäätmeteks
muutunud pakendite mass, millega on esmalt tehtud kõik vajalikud kontrolli-,
sortimis- ja muud eelnevad toimingud, et kõrvaldada jäätmematerjalid, mis ei ole
edasiseks töötlemiseks mõeldud, ja tagada kvaliteetne ringlussevõtt, ning millega
seejärel tehakse ringlussevõtutoiming, mille käigus jäätmematerjalid tegelikult
töödeldakse toodeteks, materjalideks või aineteks.

Sihtmäärade saavutamise
arvutamise reeglid
Artikkel 6a
2. Lõike 1 punkti a kohaldamisel mõõdetakse ringlussevõetud pakendijäätmete
massi siis, kui jäätmetega hakatakse tegema ringlussevõtutoimingut.
Erandina esimesest lõigust võib ringlussevõetud pakendijäätmete massi mõõta
sortimistoimingu lõpus, tingimusel et:
a) sellise toimingu väljund võetakse seejärel ringlusse;
b) selliste materjalide või ainete massi, mis kõrvaldatakse ringlussevõtutoimingule
eelnevate lisatoimingutega ja mida ringlusse ei võeta, ei võeta ringlussevõetud
jäätmetena märgitava jäätmete massi arvutamisel arvesse.

Sihtmäärade saavutamise
arvutamise reeglid
Artikkel 6a
3. Liikmesriigid kehtestavad pakendijäätmete kvaliteedi kontrollimiseks ja
jälgimiseks tõhusa süsteemi, et tagada käesoleva artikli lõike 1 punktis a ning
käesoleva artikli lõike 2 punktides a ja b sätestatud tingimuste täitmine. Et tagada
ringlussevõetud pakendijäätmete kohta kogutud andmete usaldusväärsus ja
täpsus, võib süsteem koosneda kas direktiivi 2008/98/EÜ artikli 35 lõike 4
kohaselt loodud elektroonilisest registrist, sorditud jäätmete kvaliteeti käsitlevate
nõuete tehnilisest kirjeldusest või sorditud jäätmete keskmistest kaomääradest eri
jäätmeliikide ja jäätmekäitlustavade kaupa. Keskmisi kaomäärasid kasutatakse
ainult siis, kui usaldusväärseid andmeid ei ole võimalik muul viisil saada, ja
keskmiste kaomäärade arvutamisel võetakse aluseks arvutuste tegemise kord,
mis on kehtestatud direktiivi 2008/98/EÜ artikli 11a lõike 10 kohaselt vastuvõetud
delegeeritud õigusaktiga.

Sihtmäärade saavutamise
arvutamise reeglid
Artikkel 6a
4. Artikli 6 lõike 1 punktides f - i sätestatud sihtmäärade saavutamise
kontrollimiseks tehtavates arvutustes võib aeroobsele või anaeroobsele
töötlemisele minevate biolagunevate pakendijäätmete kogust arvestada
ringlussevõetud kogusena, kui sellise töötlemise tulemusena tekib kompost,
kääritussaadus või muu väljund, milles on sisendiga võrreldes sarnane kogus
ringlussevõetud materjale ja mida kasutatakse ringlusse võetud toote, materjali
või ainena. Kui väljundit kasutatakse maapinnal, võivad liikmesriigid seda
ringlussevõetud materjaliks lugeda ainult siis, kui selle kasutuse tulemusel
paraneb põllumajanduslik või keskkonnaseisund.

Sihtmäärade saavutamise
arvutamise reeglid
Artikkel 6a
5. Kui pakendijäätmematerjalid lakkavad olemast jäätmed ettevalmistava toimingu
tulemusena enne töötlemist, võib sellised materjalid lugeda ringlussevõetuks
tingimusel, et need töödeldakse edaspidi toodeteks, materjalideks või aineteks,
mida kasutatakse nende esialgsel või mõnel muul eesmärgil. Kui aga materjale,
mis on lakanud olemast jäätmed, kasutatakse kütusena või muu energiaallikana
või need põletatakse, ladestatakse prügilasse või kasutatakse tagasitäitena, ei
võeta neid ringlussevõtu sihtmäärade saavutamise arvutamisel arvesse.

Sihtmäärade saavutamise
arvutamise reeglid
Artikkel 6a
6. Selleks et arvutada, kas artikli 6 lõike 1 punktides f - i sätestatud
sihtmäärad on saavutatud, võivad liikmesriigid võtta arvesse
jäätmete põletamise järel eraldatud ja ringlussevõetud metalli
koguseid vastavalt põletatud pakendijäätmete osakaalule
tingimusel, et ringlussevõetud metallid vastavad teatavatele
kvaliteedikriteeriumitele, mis on kehtestatud direktiivi 2008/98/EÜ
artikli 11a lõike 9 kohaselt vastu võetud rakendusaktis.
7. Pakendijäätmeid, mis saadeti teise liikmesriiki kõnealuses teises
liikmesriigis ringlussevõtmiseks, võib artikli 6 lõike 1 punktides f - i
sätestatud sihtmäärade saavutamisel arvesse võtta üksnes see
liikmesriik, kus kõnealused pakendijäätmed koguti.

Sihtmäärade saavutamise
arvutamise reeglid
Artikkel 6a
8. Liidust eksporditud pakendijäätmeid võetakse käesoleva direktiivi
artikli 6 lõikes 1 sätestatud sihtmäärade saavutamisel arvesse
liikmesriigis, kus pakendijäätmed koguti, kui käesoleva artikli lõikes
3 sätestatud nõuded on täidetud ja kui eksportija suudab vastavalt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1013/2006 (*)
tõendada, et jäätmesaadetis vastab kõnealuse määruse nõuetele
ning pakendijäätmete käitlemine väljaspool liitu toimus tingimustes,
mis üldiselt vastavad asjakohase liidu keskkonnaõiguse nõuetele.

Sihtmäärade saavutamise
arvutamise reeglid
Artikkel 6a
9. Selleks et tagada käesoleva artikli lõigete 1-5 ühetaolised
rakendamistingimused, võtab komisjon hiljemalt 31. märtsil 2019
vastu rakendusakti, millega kehtestatakse andmete arvutamise,
kontrollimise ja esitamise kord, eriti seoses tekkinud
pakendijäätmete massiga. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu
kooskõlas artikli 21 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Varajase hoiatamise aruanne
Lisatakse artikkel 6b
1. Komisjon koostab koostöös Euroopa Keskkonnaametiga eduaruanded artikli 6
lõike 1 punktides f - i sätestatud sihtmäärade saavutamise kohta hiljemalt kolm
aastat enne iga tähtaega, mis on kõnealustes sätetes ette nähtud.
2. Lõikes 1 osutatud aruanded sisaldavad järgmist:
a) hinnang liikmesriikide kaupa selle kohta, kui kaugele on jõutud sihtmäärade
saavutamisel;
b) nende liikmesriikide loetelu, kelle puhul on oht, et neid sihtmäärasid ei
saavutata vastava tähtaja jooksul, koos asjakohaste soovitustega asjaomasele
liikmesriigile;
c) liidu piires tuntud parimate tavade näited, millest võib olla abi sihtmäärade
saavutamisel.

Tagastamise, kogumise ja
taaskasutamise süsteemid
Artikkel 7 asendatakse
1. Käesolevas direktiivis kehtestatud eesmärkide saavutamiseks peavad
liikmesriigid võtma vajalikke meetmeid selliste süsteemide kasutuselevõtuks,
millega tagatakse:
a) kasutatud pakendite ja/või pakendijäätmete tagastamine ja/või kogumine
tarbijatelt, teistelt lõppkasutajatelt või jäätmevoost, et suunata need kõige
sobivamasse käitlusse;
b) kogutud pakendite ja/või pakendijäätmete kordus- või taaskasutamine,
sealhulgas ringlussevõtt.
Nimetatud süsteemid peavad olema osavõtuks avatud asjaomaste sektorite
ettevõtjatele ja pädevatele ametiasutustele. Neid kohaldatakse ka imporditud
toodete suhtes mittediskrimineerivatel tingimustel, mille hulgas on ka
süsteemidele juurdepääsu üksikasjalik kord ja kehtestatud kasutustasud, ja need
kavandatakse nii, et vastavalt asutamislepingule vältida kaubandustõkkeid või
konkurentsimoonutusi.

Tagastamise, kogumise ja
taaskasutamise süsteemid
Artikkel 7
2. Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt 31. detsembriks 2024 kehtestatakse kõigi
pakendite jaoks laiendatud tootjavastutuse süsteemid kooskõlas direktiivi
2008/98/EÜ artiklitega 8 ja 8a.
3. Lõigetes 1 ja 2 osutatud meetmed on osa kõiki pakendeid ja pakendijäätmeid
hõlmavast poliitikast, milles võetakse eelkõige arvesse keskkonnakaitse ning
tarbijate tervise, ohutuse ja hügieeninõudeid, pakendatud kaupade ja kasutatud
materjalide kvaliteedi, autentsuse ja tehniliste omaduste kaitset ning tööstus- ja
kaubandusomandi õiguste kaitset.
4. Liikmesriigid võtavad meetmeid, et edendada pakendijäätmete kvaliteetset
ringlussevõttu ning et ringlussevõtusektorid vastaksid kvaliteedistandarditele.
Selleks kohaldatakse pakendi-, sealhulgas komposiitpakendijäätmete suhtes
direktiivi 2008/98/EÜ artikli 11 lõiget 1.

Komisjoni ülesanded
Artikkel 9 – Olulised nõuded
Hiljemalt 31. detsembriks 2020 uurib komisjon põhinõuete karmistamise
teostatavust, pidades muu hulgas silmas kordusskasutuse paremat kavandamist
ning kvaliteetse ringlussevõtu edendamist, samuti nende nõuete paremat täitmist.
Selleks esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, millele on
kohasel juhul lisatud seadusandlik ettepanek.
Artikkel 11 – Raskmetallide kontsentratsioonitasemed pakendis
Komisjon võtab kooskõlas artikliga 21a käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu
delegeeritud õigusakte, et määrata kindlaks tingimused, mille alusel käesoleva
artikli lõikes 1 osutatud kontsentratsioonitasemeid ei kohaldata ringlussevõetud
materjalide ning suletud ja kontrollitud ahelas toimuva tooteringluse suhtes,
samuti pakenditüübid, mis vabastatakse käesoleva artikli lõike 1 kolmandas
taandes sätestatud nõudest.

Teabesüsteemid ja aruandlus
Artikkel 12
1. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, tagamaks pakendeid ja
pakendijäätmeid käsitlevate ühtlustatud andmebaaside loomine seal, kus neid veel
ei ole, et aidata liikmesriikidel ja komisjonil jälgida käesolevas direktiivis
sätestatud eesmärkide täitmist.
2. Lõikes 1 osutatud andmebaasid sisaldavad III lisal põhinevaid andmeid ja
annavad eelkõige teavet pakendite ja pakendijäätmete liikumise ulatuse,
omaduste ja muutuste kohta ühe liikmesriigi tasemel (kaasa arvatud teave
pakendimaterjalide ja nende valmistamisel kasutatavate komponentide
toksilisuse või ohtlikkuse kohta).

Teabesüsteemid ja aruandlus
Artikkel 12
3a. Liikmesriigid esitavad komisjonile iga kalendriaasta kohta artikli 6 lõike 1
punktide a - i rakendamise andmed ning andmed korduskasutuspakendite kohta.
Nad esitavad need andmed elektrooniliselt 18 kuu jooksul pärast selle
aruandeaasta lõppu, mille kohta andmeid kogutakse. Andmed tuleb esitada
vormis, mille komisjon on kehtestanud III lisa põhjal vastavalt käesoleva artikli
lõikele 3d.
Esimene aruandlusperiood artikli 6 lõike 1 punktides f - i sätestatud sihtmäärade
ning korduskasutuspakendite andmete kohta algab esimesel täispikal
kalendriaastal pärast seda, kui võetakse vastu rakendusakt, millega kehtestatakse
andmete esitamise vorm vastavalt käesoleva artikli lõikele 3d, ning see hõlmab
kõnealuse aruandlusperioodi andmeid.

Teabesüsteemid ja aruandlus
Artikkel 12
3b. Käesoleva artikli kohaselt liikmesriikide esitatud andmetele lisatakse
kvaliteedikontrolli aruanne ja aruanne artikli 6a lõigete 3 ja 8 kohaselt võetud
meetmete rakendamise kohta, sealhulgas kohaldatavuse korral üksikasjalik teave
keskmiste kaomäärade kohta.
3c. Komisjon vaatab käesoleva artikli kohaselt esitatud andmed üle ja avaldab
aruande selle ülevaatuse tulemuste kohta. Aruandes hinnatakse liikmesriigi
andmekogumise korraldust, andmeallikaid ja kasutatavat 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.
3d. Komisjon võtab hiljemalt 31. märtsiks 2019 vastu rakendusakti, millega
kehtestatakse käesoleva artikli lõike 3a kohaste andmete esitamise vorm.
Käesoleva direktiivi artikli 6 lõike 1 punktide a - e rakendamise aruandluseks
kasutavad liikmesriigid vormi, mis on kehtestatud komisjoni otsusega
2005/270/EÜ (*). Nimetatud rakendusakt võetakse vastu kooskõlas käesoleva
direktiivi artikli 21 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Kohandamine teaduse ja tehnika
arenguga
Artikkel 19
1. Komisjon võtab vastu rakendusaktid, mis on vajalikud selleks, et
kohandada artikli 8 lõikes 2 ja artikli 10 teise lõigu kuuendas taandes
osutatud identifitseerimissüsteemi teaduse ja tehnika arenguga.
Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 21 lõikes
2 osutatud kontrollimenetlusega.
2. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 21a vastu
delegeeritud õigusakte, et muuta pakendi määratlust käsitlevaid
selgitavaid näiteid, mis on esitatud I lisas.

Erinevad muudatused
Artikkel 20 – Erimeetmed
Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 21a vastu delegeeritud õigusakte, et
täiendada käesolevat direktiivi, kui on vaja ületada raskused käesoleva direktiivi
sätete kohaldamisel eelkõige inertsete pakendimaterjalide suhtes, mis on liidus
turule lastud väga väikestes kogustes (s.o umbes 0,1 % massist),
meditsiiniseadmete ja ravimite esmaste pakendite, väikepakendite ja
luksuspakendite suhtes.

Artikkel 21 – Komiteemenetlus
1. Komisjoni abistab komitee, mis on loodud direktiivi 2008/98/EÜ artikli 39 alusel.
Nimetatud 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.

Pakendi koostist, korduv- ja
taaskasutatavust ning ringlust
käsitlevad nõuded
II lisa

1. Pakendi valmistamist ja koostist käsitlevad erinõuded
— Pakend peab olema valmistatud nii, et selle miinimumini viidud maht ja mass
tagaksid vajaliku ohutus-, hügieeni- ja vastuvõetavustaseme nii pakendatud
tootele kui tarbijale.
— Pakend kavandatakse, toodetakse ja turustatakse viisil, mis võimaldab selle
kordus- või taaskasutamist, sealhulgas ringlussevõttu – vastavalt
jäätmehierarhiale – ja selle keskkonnamõju vähendamist miinimumini
pakendijäätmete ja pakendijäätmete käitlemise jääkide kõrvaldamisel.
— Pakend peab olema valmistatud nii, et mürgiste ja teiste ohtlike ainete ja
materjalide sisaldus pakendimaterjalis või pakendiosades oleks minimaalne,
pidades silmas nende ainete sisaldust pakendite, käitlemisjääkide või
pakendijäätmete põletamisel või prügilasse viimisel tekkivates heitmetes,
tuhas või nõrgvees.

Pakendi koostist, korduv- ja
taaskasutatavust ning ringlust
käsitlevad nõuded
II lisas asendatakse mõisted:

c) Kompostimise teel taaskasutatav pakend
Kompostimise eesmärgil töödeldavate pakendijäätmete biolagunevus peab
võimaldama eraldi kogumist ja kompostimist või tegevust, milleks neid jäätmeid
kasutatakse.
d) Biolagunev pakend

Biolagunevad pakendijäätmed peavad lagunema nii füüsiliselt, keemiliselt,
soojuslikult kui bioloogiliselt, nii et suurem osa lõppkompostist laguneb lõpuks
süsinikdioksiidiks, biomassiks ja veeks. Oksüdantide toimel lagunevaid
plastpakendeid ei loeta biolagunevateks.

Liikmesriikide poolt nende
andmebaasidesse lisatavad andmed
pakendite ja pakendijäätmete kohta

Liikmesriikide poolt nende
andmebaasidesse lisatavad andmed
pakendite ja pakendijäätmete kohta
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