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Mõisted

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“.

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.

Sihtarvud

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.

Tagastamise, kogumise
ja taaskasutamise
süsteemid

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.

Muud artiklid
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