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KOMISJONI RAKENDUSOTSUS, 

18.4.2012, 

millega kehtestatakse küsimustik, mille alusel liikmesriigid esitavad aruanded jäätmeid 
käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ rakendamise kohta 

(EMPs kohaldatav tekst) 

EUROOPA KOMISJON, 

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, 

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiivi 
2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid,1 eriti 
selle artikli 37 lõiget 1, 

ning arvestades järgmist: 

(1) Direktiivi 2008/98/EÜ kohaselt on liikmesriigid kohustatud teavitama komisjoni iga 
kolme aasta järel kõnealuse direktiivi rakendamisest, esitades elektroonilise 
sektoriaruande vormi, mille aluseks on komisjoni koostatud küsimustik või 
lühikirjeldus. 

(2) Selleks et liikmesriigid saaksid direktiivi 2008/98/EÜ kohast aruandluskohustust täita, 
on seega vaja koostada kõnealune küsimustik. 

(3) Esimene rakendusaruanne hõlmab ajavahemikku direktiivi 2008/98/EÜ ülevõtmisest, 
st 12. detsembrist 2010, kuni kolmeaastase aruandeperioodi lõpuni, st 31. detsembrini 
2012. 

(4) Käesolevas otsuses sätestatud meetmed on kooskõlas direktiivi 91/692/EMÜ artikli 6 
alusel loodud komitee arvamusega, 

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:  

Artikkel 1 

Liikmesriigid koostavad direktiivi 2008/98/EÜ rakendamise aruanded käesoleva otsuse lisas 
esitatud küsimustiku alusel. 

                                                 
1 ELT L 312, 22.11.2008, lk 3.  
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Artikkel 2 

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele. 

Brüssel, 18.4.2012. 

 Komisjoni nimel 
 Janez POTOČNIK 
 komisjoni liige 
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LISA 

KÜSIMUSTIK, 

mille alusel liikmesriigid esitavad aruanded jäätmeid käsitleva Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ rakendamise kohta 

1. SISERIIKLIKKU ÕIGUSESSE ÜLEVÕTMINE (DIREKTIIVI 2008/98/EÜ ARTIKKEL 40) 

Palun esitage viide ja elektrooniline viide (kui on olemas) direktiivi 2008/98/EÜ ülevõtvatele 
siseriiklikele õigusaktidele, sealhulgas kõigile nende muudatustele. 

2. JÄÄTMEHIERARHIA (DIREKTIIVI 2008/98/EÜ ARTIKKEL 4) 

Kirjeldage palun, kuidas direktiivi 2008/98/EÜ artiklis 4 sätestatud jäätmehierarhiat on 
kajastatud jäätmetekke vältimist ja jäätmekäitlust käsitlevates õigusaktides ja 
poliitikameetmetes ning kuidas liikmesriik toetab jäätmehierarhia kohaldamisel 
valikuvõimalusi, millel on parim üldine keskkonnaalane tulemus. 

Tooge palun näiteid selliste jäätmevoogude kategooriate kohta, mis kalduvad 
jäätmehierarhiast kõrvale juhul, kui see on õigustatud olelusringil põhineva lähenemisviisiga 
kõnealuste jäätmete tekitamise ja käitlemise üldmõjule. Tuleks näidata, kuidas liikmesriik 
tagab, et jäätmehierarhiast kõrvalekaldumine on objektiivselt põhjendatud, võttes arvesse 
artikli 4 lõike 2 viimases lauses ja põhjenduses 31 sätestatud kriteeriume. 

3. JÄÄTMETE LIIGITAMINE (DIREKTIIVI 2008/98/EÜ ARTIKKEL 7) 

(1) Kirjeldage palun seoses direktiivi 2008/98/EÜ artikliga 7, millise süsteemi alusel 
liikmesriigis jäätmeid liigitatakse. 

(2) Seoses direktiivi 2008/98/EÜ artikli 7 lõigetega 2 ja 3 märkige palun, kas liikmesriik 
on komisjoni otsusega 2000/532/EÜ2 kehtestatud jäätmenimistus ohtlikeks 
jäätmeteks liigitatud jäätmeid liigitanud tavajäätmeteks või kas jäätmenimistus 
tavajäätmeteks liigitatud jäätmeid on liigitatud ohtlikeks jäätmeteks?  

(3) Kas tavajäätmete liigitussüsteem liikmesriigis erineb Euroopa jäätmenimistust? 

4. TOOTJA LAIENDATUD VASTUTUS (DIREKTIIVI 2008/98/EÜ ARTIKKEL 8) 

(1) Kirjeldage palun, milliste õiguslike ja muude meetmetega on liikmesriik kehtestanud 
tootja laiendatud vastutuse iga füüsilise või juriidilise isiku suhtes, kes oma 
kutsetegevuses töötab välja, toodab, töötleb, müüb või impordib tooteid. Kas 
liikmesriik on kehtestanud kasutatud toodete tagasivõtmiskohustusi või võtnud 
meetmeid, et tagada toodete korduskasutatavus ja ringlussevõetavus? 

                                                 
2 EÜT L 226, 6.9.2000, lk 3. 
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(2) Milliseid meetmeid on liikmesriik võtnud toodete sellise kujundamise 
soodustamiseks, millega vähendada nende mõju keskkonnale ning jäätmeteket 
tootmisprotsessi ja toodete kasutamise käigus, ning selleks, et tagada jäätmeteks 
muutunud toodete järgnev käitlemine?  

5. TAASKASUTAMINE (DIREKTIIVI 2008/98/EÜ ARTIKKEL 10)  

(1) Kirjeldage palun, kuidas liikmesriik on rakendanud direktiivi 2008/98/EÜ artiklit 10, 
milles käsitletakse jäätmete taaskasutamist ja nende liigiti kogumist kooskõlas 
kõnealuse direktiivi artiklitega 4 ja 13. 

(2) Märkige palun, millisel juhul ei pruugi jäätmete liigiti kogumine olla liikmesriigi 
arvates tehniliselt, keskkonnaalaselt ja majanduslikult võimalik. Liigiti kogumine 
tähendab kogumist, kus jäätmevooge eraldatakse jäätmete liigi ja olemuse alusel, et 
lihtsustada konkreetset käitlust. 

6. KORDUSKASUTAMINE JA RINGLUSSEVÕTT (DIREKTIIVI 2008/98/EÜ ARTIKKEL 11) 

(1) Kirjeldage palun, milliseid meetmeid on liikmesriik võtnud selliste direktiivi 
2008/98/EÜ artikli 11 lõikes 1 nimetatud nõuete täitmiseks, mis on vajalikud 
korduskasutamise edendamiseks ja korduskasutamiseks ettevalmistamiseks. 
Milliseid lisameetmeid on liikmesriik võtnud?  

(2) Täitke palun käesoleva küsimustiku punktis 19 esitatud tabel, et anda ülevaade 
direktiivi 2008/98/EÜ artiklis 11 sätestatud eesmärkide saavutamisel liikmesriigis 
tehtud edusammudest. Kui eesmärke ei ole saavutatud, esitage palun aruandes selle 
põhjused ning sammud, mida liikmesriik kavatseb nende eesmärkide saavutamiseks 
astuda. 

7. LIIGITI KOGUMINE (DIREKTIIVI 2008/98/EÜ ARTIKLI 11 LÕIGE 1) 

(1) Kirjeldage palun, milliste jäätmevoogude puhul on liikmesriigis kehtestatud jäätmete 
liigiti kogumise süsteemid, et parandada ja hõlbustada jäätmete taaskasutamist ja 
edendada kõrge kvaliteediga ringlussevõttu. Milliseid samme on astutud selleks, et 
kehtestada 2015. aastaks paberi, metalli, plastiku ja klaasi liigiti kogumine ning 
edendada biojäätmete liigiti kogumist? 

(2) Milliseid jäätmevoogusid kogutakse koos või segajäätmetena ning miks? 

8. JÄÄTMETE KÕRVALDAMINE (DIREKTIIVI 2008/98/EÜ ARTIKKEL 12 JA ARTIKLI 36 
LÕIGE 1) 

Kirjeldage palun, milliseid meetmeid on võetud, et tagada jäätmete kõrvaldamine ohutul 
viisil, mis vastab direktiivi 2008/98/EÜ artikli 13 sätetele inimese tervise ja keskkonna kaitse 
kohta. Milliseid meetmeid on jäätmehierarhia kohaselt võetud, et vähendada jäätmete 
prügilasse ladestamist? Kas liikmesriik on kehtestanud prügilasse ladestamise keeldusid või 
võtnud kasutusele majandushoobasid, mille abil suunata jäätmeid mujale kui prügilasse? 
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Milliseid meetmeid on võetud, et vältida direktiivi 2008/98/EÜ artikli 36 lõike 1 kohaselt 
jäätmete hülgamist, kaadamist või kontrollimata jäätmekäitlust? 

9. SAASTAJA-MAKSAB-PÕHIMÕTE JA VASTUTUS JÄÄTMEKÄITLUSE EEST (DIREKTIIVI 
2008/98/EÜ ARTIKLID 14 JA 15) 

(1) Kirjeldage palun lühidalt süsteemi, millega liikmesriigis tagatakse saastaja-maksab-
põhimõtte täielik kohaldamine. 

(2) Palun selgitage, kas liikmesriik on otsustanud, et jäätmekäitluse kulud kannab 
osaliselt või täielikult selle toote tootja, millest jäätmed tekkisid, ning kas sellise 
toote turustajad osalevad kulude kandmises ning millise kulude jagamise süsteemi 
alusel? 

10. ISESEISVUSE JA LÄHEDUSE PÕHIMÕTE (DIREKTIIVI 2008/98/EÜ ARTIKKEL 16) 

(1) Milliseid meetmeid on võetud direktiivi 2008/98/EÜ artikli 16 lõikega 1 ettenähtud 
kohustuste täitmiseks, mille kohaselt tuleb luua ühtne ja sobiv võrgustik, mis 
koosneb jäätmekõrvaldusrajatistest ja rajatistest eramajapidamistest kogutud 
segaolmejäätmete, sealhulgas muudelt jäätmetekitajatelt kogutud segaolmejäätmete 
taaskasutamiseks, ning kas kõnealune võrgustik on loodud piirkondlikul tasandil?  

(2) Kuidas liikmesriik tagab, et jäätmed kõrvaldatakse või võetakse taaskasutusse ühes 
sobivatest lähemal asuvatest rajatistest? 

(3) Esitage palun üksikasjad teiste liikmesriikidega direktiivi 2008/98/EÜ artikli 16 
lõikega 1 ettenähtud kohustuste täitmisel toimunud koostöö ulatuse ja vormi kohta 
(kui seda oli). 

(4) Millisel määral tuleb asjaomane liikmesriik oma jäätmete kõrvaldamisega ise toime? 
Lisage vastusele tegelikud või hinnangulised arvandmed selle kohta, kui palju 
jäätmeid liikmesriigis kõrvaldatakse, võrrelduna liikmesriigis tekkivate ja 
kõrvaldamist vajavate jäätmete koguhulgaga. 

11. OHTLIKE JÄÄTMETE KÄITLEMINE (DIREKTIIVI 2008/98/EÜ ARTIKLID 17–20) 

(1) Kirjeldage palun meetmeid, mida liikmesriik on võtnud, et tagada ohtlike jäätmete 
tekitamine, kogumine, ladustamine ja töötlemine tingimustes, mis kaitsevad inimeste 
tervist ja keskkonda. 

(2) Milliseid meetmeid on võetud, et tagada ohtlike jäätmete jälgitavus nende 
tekitamisest kuni lõpliku kõrvaldamiseni, eelkõige direktiivi 2008/98/EÜ artikli 35 
kohase arvestuse pidamise ja ohtlike jäätmete nõuetekohase märgistamise abil? 
Milliseid meetmeid on võetud selle tagamiseks, et ohtlike omadustega jäätmed 
liigitatakse ohtlikeks jäätmeteks nõuetekohaselt? 
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(3) Märkige palun, kuidas on rakendatud ohtlike jäätmete segamise keeldu ning milliste 
vahenditega ja millistel juhtudel on liikmesriik teinud erandi direktiivi 2008/98/EÜ 
artikli 18 lõikest 1 ja lubanud ohtlike jäätmete segamist. 

12. VANAÕLI (DIREKTIIVI 2008/98/EÜ ARTIKKEL 21) 

(1) Kirjeldage palun süsteemi, mida liikmesriigis kohaldatakse vanaõli liigiti 
kogumiseks ja töötlemiseks. 

(2) Kas liikmesriik on võtnud meetmeid selleks, et ei segataks omavahel erinevate 
omadustega vanaõli ning vanaõli ja muud liiki jäätmeid või aineid? Milliseid 
meetmeid on võetud? 

(3) Milliseid täiendavaid meetmeid, nagu tehnilised nõuded, tootjavastutus, 
majandushoovad või vabatahtlikud kokkulepped, liikmesriigis kohaldatakse vanaõli 
liigiti kogumiseks ja nõuetekohaseks töötlemiseks? 

(4) Märkige palun lisaks, kas liikmesriigis kohaldatakse vanaõli suhtes regenereerimise 
nõudeid ning kas liikmesriik piirab vanaõli piiriüleseid saadetisi oma territooriumilt 
põletus- või koospõletustehastesse, et anda eelistus vanaõli regenereerimisele.  

13. BIOJÄÄTMED (DIREKTIIVI 2008/98/EÜ ARTIKKEL 22) 

Kirjeldage palun lühidalt, kuidas liikmesriik innustab:  

(a) biojäätmete liigiti kogumist, et biojäätmeid kompostida ja anaeroobselt kääritada; 

(b) biojäätmete sellist töötlemist, mis vastab kõrgetasemelise keskkonnakaitse nõuetele; 

(c) biojäätmetest valmistatud keskkonnaohutute materjalide kasutamist.  

14. LOAD (DIREKTIIVI 2008/98/EÜ ARTIKLID 23, 24 JA 25) 

(1) Kuidas liikmesriik tagab, et jäätmeid töötlevad üksnes sellised asutused ja ettevõtjad, 
kellel on direktiivi 2008/98/EÜ artiklis 23 sätestatud nõuetele vastav luba? 

(2) Millisel määral on liikmesriik teinud loanõudest erandeid ning millised sätted on 
kehtestatud selle tagamiseks, et selline jäätmete töötlemine, mille puhul luba ei 
nõuta, oleks kooskõlas keskkonnaohutu jäätmekäitluse põhimõttega? Kas liikmesriik 
on kohaldanud loa andmist ja kontrollimist käsitlevaid komisjoni suuniseid? 

15. JÄÄTMEKAVAD (DIREKTIIVI 2008/98/EÜ ARTIKKEL 28) 

(1) Kas on koostatud jäätmekava(d) direktiivi 2008/98/EÜ artiklites 1, 4, 13 ja 16 
osutatud eesmärkide saavutamiseks? Lisage palun link avalikule veebisaidile, millele 
kavad on üles riputatud. Kas liikmesriik on kasutanud jäätmekava koostamist 
käsitlevaid komisjoni suuniseid? 
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(2) Mitu jäätmekava on koostatud liikmesriigi kogu geograafilise territooriumi 
hõlmamiseks? Kui kavasid on rohkem kui üks, siis kuidas liikmesriik tagab, et 
jäätmekavad hõlmavad nõuetekohaselt kogu geograafilist territooriumi ning vastavad 
direktiivi 2008/98/EÜ artiklites 1, 4, 13 ja 16 osutatud eesmärkidele? 

16. JÄÄTMETEKKE VÄLTIMISE PROGRAMMID (DIREKTIIVI 2008/98/EÜ ARTIKKEL 29) 

(1) Kas liikmesriik on koostanud jäätmetekke vältimise programmi(d) kooskõlas 
direktiivi 2008/98/EÜ artikliga 1 ja 4? Lisage palun link avalikule veebisaidile, 
millele kavad on üles riputatud. Kas liikmesriik on kasutanud jäätmetekke vältimise 
programmi koostamist käsitlevaid komisjoni suuniseid? 

(2) Kirjeldage palun põhijoontes jäätmetekke vältimise programmi, mille liikmesriik on 
vastu võtnud jäätmetekkega seotud keskkonnamõju ja majanduskasvu vahelise seose 
kaotamiseks. 

(3) Kirjeldage palun kõiki positiivseid tulemusi, mida jäätmetekke vältimise 
programmidega on aruandlusperioodil saavutatud ning kirjeldage jäätmetekke 
arengusuundi aruandlusperioodil.  

17. KONTROLLIMINE (DIREKTIIVI 2008/98/EÜ ARTIKKEL 34) 

Kirjeldage palun lühidalt direktiivi 2008/98/EÜ artiklis 34 osutatud korrapäraste kontrollide 
süsteemi ning märkige nende sagedus ja põhjalikkus. Märkige lisaks, milline on liikmesriigi 
olemasolev haldussuutlikkus selliste kontrollide läbiviimiseks. Kas liikmesriik on kohaldanud 
loa andmist ja kontrollimist käsitlevaid komisjoni suuniseid? 

18. RAKENDAMINE JA KARISTUSED (DIREKTIIVI 2008/98/EÜ ARTIKLI 36 LÕIGE 2) 

Tooge palun näiteid liikmesriigi tõhusate, proportsionaalsete ja hoiatavate karistuste süsteemi 
kohta, mida kohaldatakse direktiivi 2008/98/EÜ sätete rikkumise korral. 

19. DIREKTIIVI 2008/98/EÜ ARTIKLI 11 LÕIKE 2 PUNKTIDES A JA B KEHTESTATUD 
EESMÄRKIDE TÄITMIST KÄSITLEV ARUANDLUS 

Aruandlus põhineb komisjoni otsusel 2011/753/EL3. 

Aruandeperiood: 

Kooskõlas otsusega 2011/753/EL kontrollivad liikmesriigid direktiivi 2008/98/EÜ artikli 11 
lõikes 2 sätestatud eesmärkide täitmist ning arvutavad tekitatud jäätmevoogude massi ning 
selliste jäätmevoogude massi, mis on ette valmistatud korduskasutuseks, ringlusse võetud või 
muul olulisel viisil taaskasutatud ühe kalendriaasta jooksul. Liikmesriigid esitavad andmed 
asjaomaste jäätmevoogude korduskasutamiseks ettevalmistamise, ringlussevõtu või muul 
olulisel viisil taaskasutusse võtmise kohta kas kolmeaastase aruandlusperioodi iga aasta kohta 

                                                 
3 ELT L 310, 25.11.2011, lk 11. 
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või Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2150/20024 I lisa 5. jaos sätestatud 
aruandlusperioodi aastate kohta.  

1 Liikmesriik esitab eesmärkide täitmist käsitlevad andmed 
kolmeaastase aruandlusperioodi iga aasta kohta (valige 
sobiv vastus)5. 

 

jah/ei 

2 Liikmesriik esitab eesmärkide täitmist käsitlevad andmed 
määruse (EÜ) nr 2150/2002 I lisa 5. jaos sätestatud 
aruandlusperioodi aastate kohta (valige sobiv vastus)6. 

 

jah/ei 

3 (esitatakse üksnes käesoleval küsimustikul põhinevas 
esimeses rakendusaruandes) 

Täpsustage sobiva vastuse valimisega, milline järgmistest 
arvutusmeetoditest on otsuse 2011/753/EL artikli 3 lõike 1 
kohaselt valitud. 

Arvutusmeetod nr 1 
Arvutusmeetod nr 2 
Arvutusmeetod nr 3 
Arvutusmeetod nr 4 

4 (esitatakse üksnes teises ja sellele järgnevates 
rakendusaruannetes) 

Märkige, kas liikmesriik on muutnud punktis 3 valitud 
arvutusmeetodit. Kui jah, siis milline on uus 
arvutusmeetod ning kuidas liikmesriik on taganud esitatud 
andmete järjepidevuse. 

 

Andmeid taaskasutamise (hõlmab korduskasutuseks 
ettevalmistamist ja taaskasutamist) ja ringlussevõtu 
(hõlmab korduskasutuseks ettevalmistamist ja 
ringlussevõttu) protsendi kohta kogub Eurostat. 
Liikmesriigid võivad esitada andmeid kontrolli eesmärgil: 

 

% aastas 

% aastas 

Kodumajapidamiste ning samalaadsete jäätmete 
korduskasutuseks ettevalmistamise ja ringlussevõtu määr, 
mis on välja arvutatud liikmesriigi valitud 
arvutusmeetodiga iga käesoleva rakendusaruandega 
hõlmatud aasta kohta: % aastas 

% aastas 

5 

Ehitus- ja lammutusprahi taaskasutamise määr igal 
käesoleva rakendusaruandega hõlmatud aastal: 

% aastas 

                                                 
4 EÜT L 332, 9.12.2002, lk 1. 
5 Eurostat kogub neid andmeid kord aastas. 
6 Eurostat kogub neid andmeid kord kahe aasta järel.  
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% aastas 

6 Kui eesmärke ei ole saavutatud, esitage palun aruandes 
selle põhjused ning sammud, mida liikmesriik kavatseb 
nende eesmärkide saavutamiseks astuda. 
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