
Biojäätmed

Riigid taaskasutavad või valmistavad 
ette korduskasutuseks vähemalt 50% 
majapidamisjäätmetest

Tekstiilid, ohtlikud jäätmed ja vähemalt 
77% plastpudelistest

Tõenäoliselt 2035 sihtarvude ülevaatamine 

Riigid taaskasutavad või valmistavad 
ette korduskasutuseks vähemalt 65%  
majapidamisjäätmetest. 
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Ladestamise sihtarvude ülevaatamine 

Uus sihtarv majapidamisjäätmete 
korduskasutusele

Pakendite ja pakendijäätmete 
direktiiv (PPWD)

Prügila 
direktiiv (LD)

Ühekorraplasti 
direktiiv (SUP)

Kohustuslik liigiti kogumine Eesmärgid 
riikidele

Jäätmete 
direktiiv (WFD)

Uued EL ettepanekud

Metoodika pakendijäätmete tekke 
kalkuleerimiseks

Uus toidujäätmete vähendamise eesmärk

Riigid taaskasutavad vähemalt 65% 
kogu pakendijäätmetest

Plastpudelid peavad sisaldama vähemalt 
25% taaskasutatud materjali 

Vähemalt 90% ühekordselt kasutatavatest 
plastpudelitest

Riigid kehtestavad miinimum nõuded 
laiendatud tootjavastutuse kohta

100% pakenditest peavad olema 
kaetud laiendatud tootjavastutusega

Riigid kehtestavad 10% piirangu 
ladestamisele

5 juuli - WFD, PPWD & LD ülevõtmine

Toidujäätmete tekke arvutamise metoodika 

Korduskasutuse arvutamise metoodika

Riigid esitavad WFD artikli 10 kohta 
aruande (k.a liigiti kogumine)

Teatud ühekorraplasttoodete keelu 
jõustumine EUs

Riigid saavad biojäätmeid taaskasutatuks 
raporteerida ainult siis, kui need pärinevad 
eraldi kogutud jäätmetest 

Riigid taaskasutavad või valmistavad ette 
korduskasutuseks vähemalt 60% liigiti 
kogutud  majapidamisjäätmetest 

Plastpudelid sisaldavad vähemalt 
30% taaskasutatud materjali

Riigid taaskasutavad vähemalt 70% 
kõigist pakendijäätmetest

Võimalikud erandid ladestamise ja 
taaskasutuse sihtarvude saavutamise tähtajas

Uus eesmärk kaubandus- ja mitteohtlike 
tööstusjäätmete, tekstiili-, biojäätmete ja 
ehitusjäätmete korduskasutuse ja 
ringlussevõtu ettevalmistamiseks

Uus sihtarv jäätmetekke vähendamisele

Riigid peavad kokku koguma vähemalt 
70% ehitus- ja lammutusjäätmetest

Riigid taaskasutavad või valmistavad ette 
korduskasutuseks vähemalt 50% 
majapidamisjäätmetest

Riigid esitavad esimese raporti 
toidujäätmete tekke kohta

Mõõdikud, et näidata edasiminekut 
jäätmetekke vältimises

4 juuli- WFD, PPWD & LD kohandamine

 2 juuli - Jõustub ühekorraplasti direktiiv

Riigid hakkavad jälgima korduskasutamist 
uue metoodika alusel

2 juuli - SUP ülevõtmine

Riigid lõpetavad liigiti kogutud jäätmete 
põletamise või prügilasse ladestamise 

https://zerowasteeurope.eu/downloads/separate-collection-the-path-to-composting/
http://www.rreuse.org/wp-content/uploads/RREUSE-public-position-on-the-WFD_2018_09_17-FINAL.pdf#page=3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1536752510742&uri=CELEX:01994L0062-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1536752510742&uri=CELEX%3A01994L0062-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1536752577220&uri=CELEX:01999L0031-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1536752577220&uri=CELEX%3A01999L0031-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0904
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1536750488448&uri=CELEX:02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1536750488448&uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eeb.org/publications/79/resource-efficiency/93267/comment-on-recycled-content-mandates-for-plastics.pdf
https://zerowasteeurope.eu/wp-content/uploads/2019/05/ZWE_Unfolding-the-SUP-directive.pdf
http://www.rreuse.org/wp-content/uploads/RREUSE-public-position-on-the-WFD_2018_09_17-FINAL.pdf#page=6
http://www.rreuse.org/wp-content/uploads/RREUSE-public-position-on-the-WFD_2018_09_17-FINAL.pdf#page=6
https://zerowasteeurope.eu/2015/11/press-release-landfill-ban-a-false-path-to-a-circular-economy/
https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/food-waste-measurement_en
http://www.rreuse.org/wp-content/uploads/RREUSE-public-position-on-the-WFD_2018_09_17-FINAL.pdf#page=3 
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190321IPR32111/parliament-seals-ban-on-throwaway-plastics-by-2021
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190321IPR32111/parliament-seals-ban-on-throwaway-plastics-by-2021
https://www.euric-aisbl.eu/images/RecycledContentCoalition_SUP_13November2018.pdf
http://rezero.cat/noties-mainmenu-2/194-actualitat2019/743-first-ever-law-on-waste-and-polluted-soils-of-the-balearic-islands
http://ec.europa.eu/environment/waste/construction_demolition.htm
http://ec.europa.eu/environment/waste/construction_demolition.htm
https://meta.eeb.org/2019/04/10/half-of-eu-countries-at-risk-of-missing-recycling-targets/
https://meta.eeb.org/2019/04/10/half-of-eu-countries-at-risk-of-missing-recycling-targets/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2391_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2391_en.htm
https://zerowasteeurope.eu/2019/03/moving-up-new-study-calls-for-sectoral-waste-prevention-indicators-to-drive-the-circular-economy/  
https://ec.europa.eu/info/news/new-waste-rules-will-make-eu-global-front-runner-waste-management-and-recycling-2018-apr-18_en
http://www.rreuse.org/wp-content/uploads/RREUSE-public-position-on-the-WFD_2018_09_17-FINAL.pdf#page=3
http://www.rreuse.org/wp-content/uploads/RREUSE-public-position-on-the-WFD_2018_09_17-FINAL.pdf#page=3
https://rethinkplasticalliance.eu/news/moving-away-from-single-use-guide-for-national-decision-makers-to-implement-the-single-use-plastics-directive/
http://www.rreuse.org/wp-content/uploads/RREUSE-public-position-on-the-WFD_2018_09_17-FINAL.pdf#page=9



