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Avalik konsultatsioon kestlike toodete algatuse 
kohta

Tärniga (*) märgitud väljad on kohustuslikud.

Sissejuhatus

Kestliku tootepoliitika algatust arendatakse  „Puhtama ja konkurentsivõimelisema  ringmajanduse tegevuskava
Euroopa nimel“  raames ning see on  üks peamisi juhtalgatusi ja [1] Euroopa rohelise kokkuleppe [2] Euroopa uue 

 üks meede. Selle seadusandliku algatusega soovitakse muuta tooted kliimaneutraalsele ja tööstusstrateegia[3]

ressursitõhusale ringmajandusele sobivaks, vähendada jäätmeid ning tagada, et kestlikkuse eestvedajate 
tulemused muutuvad tasapisi normiks.

Nagu märgiti uues ringmajanduse tegevuskavas, on kestlikke tooteid käsitleva seadusandliku algatuse keskne 
eesmärk laiendada  kohaldamisala nii, et direktiivi saaks kohaldada peale energiamõjuga ökodisainidirektiivi[4]

toodete veel võimalikult paljude eri toodete suhtes (sh vajaduse korral teenuste suhtes) ja et see aitaks kaasa 
ringmajanduse toimimisele.

Euroopa Komisjon võttis algatuse raames kohustuse kaaluda selliseid ökodisaini direktiivi muudatusi ja vajaduse 
korral täiendavaid seadusandlikke ettepanekuid, et reguleerida järgmisi kestlikkuse aspekte: toote vastupidavus, 
korduskasutatavus, uuendatavus ja parandatavus; ohtlike kemikaalide sisaldus toodetes; energia- ja 
ressursitõhusus; ringlussevõetud materjali sisaldus toodetes; taastootmine ja kvaliteetne ringlussevõtt; CO2- ja 
keskkonnajalajälg; ühekordse kasutuse piiramine ja toodete enneaegse vananemise vastu võitlemine; müümata 
kestvuskaupade hävitamise keeld; ringmajanduse ärimudelid; tooteteabe digiteerimine ja kõige kestlikumate 
toodete tunnustamise viisid.

Samuti karmistatakse selle algatusega teabenõudeid ja kehtestatakse digitaalne tootepass, mis koondab toote 
andmeid kogu väärtusahela ulatuses (nt keskkonnanäitajad, parandus- ja uuendusjuhendid, ohtlike kemikaalide 
sisaldus, korduskasutatavus, ringlussevõetud materjali sisaldus, ringlussevõtt, nõuetekohane kõrvaldamine ning 
teave jäätmevoogude kogumise kohta), et tarbijatel ja ettevõtjatel oleks ülevaade toodete koostisest ja 
omadustest ning nõuete täitmise eest vastutavad asutused saaksid oma ülesandeid paremini täita.

Kestlikku tootepoliitikat käsitleva seadusandliku algatuse alla kuuluvad esmatähtsad tooted, mis on kindlaks 
määratud ringmajanduse tegevuskavas, on elektroonika, IKT, tekstiilitooted, mööbel ja suure keskkonnamõjuga 
vahetooted, nagu teras, tsement ja kemikaalid (algatus ei hõlma toiduaineid ja sööta). Keskkonnamõju ja 
ringlussevõetavuse alusel määratakse tulevikus kindlaks veelgi tooterühmi. Ka püüab komisjon muuta praeguse 
energiamõjuga toodete ökodisaini raamistiku tõhusamaks, sealhulgas ökodisaini ja energiamärgistuse töökava 
(2020-2024) kaudu.

Kestlikke tooteid käsitleva seadusandliku algatuse peamine eesmärk on edendada kestlikkust 
kavandamisetapis. Ringmajanduse tegevuskava kohaselt on see algatus osa laiemast raamistikust, kuhu 
kuuluvad algatused tarbijate ja avaliku sektori hankijate mõjuvõimu suurendamiseks ning ringluse edendamiseks 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:98:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1588580774040&uri=CELEX:52019DC0640
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_416
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_416
https://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/product-policy-and-ecodesign
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tootmisprotsessides.

Rohkem taustateavet saab , mille komisjon avaldas kestlike toodete algatuse esialgsest mõjuhinnangust
2020. aastal .[5]

Selle avaliku konsultatsiooni käigus soovitakse koguda üldsuselt ja asjakohastelt sidusrühmadelt arvamusi ja 
teavet seadusandliku algatuse peamiste poliitikavariantide kohta.

Küsimustik koosneb neljast osast.
 Esimene osa: sissejuhatus

Teine osa: vastaja andmed

 Kolmas osa: konsultatsiooni põhiküsimused:

Toodete kestlikuks muutmisega seotud probleemid

Meetmed kestlike toodete normiks muutmiseks

Kestlik disain - toodete kestlikkuse nõuded

Vastutus teabe eest, sh digitaalne tootepass / digitaalsed tootepassid

Kauba hävitamise vältimine

Ringmajanduse ärimudelid

Stiimulid ringluse edendamiseks

Toodete kestlikkuse nõuete täitmine ja nende täitmise tagamine

Neljas osa vabatahtlikud lisamärkused

 
[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=COM:2020:98:FIN

[2] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1588580774040&uri=CELEX:52019DC0640

[3] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/ip_20_416 

[4] https://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/product-policy-and-ecodesign

[5] https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12567-Sustainable-Products-Initiative

Teie andmed

Vastuse keel:
bulgaaria
eesti
hispaania
hollandi
horvaadi
iiri
inglise
itaalia
kreeka
läti

*

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12567-Sustainable-Products-Initiative
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leedu
malta
poola
portugali
prantsuse
rootsi
rumeenia
saksa
slovaki
sloveeni
soome
taani
tšehhi
ungari

Vastan kui
akadeemiline või teadusasutus
ettevõtjate ühendus
ettevõtja/äriorganisatsioon
tarbijaorganisatsioon
ELi kodanik
keskkonnaorganisatsioon
ELi-välise riigi kodanik
vabaühendus
ametiasutus
ametiühing
muu

Teie tegevusvaldkond:
põllumajandus, metsandus ja kalandus
rõivad ja jalatsid
kemikaalid ja keemiatooted
ehitus
elektriseadmed
arvutid, elektroonika- ja optikaseadmed

*
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toiduained ja joogid
materjalid (nt metallid, plast, paber)
jae- ja hulgikaubandus
pangandus
kindlustus, edasikindlustus ja pensionifondid
majutus ja toitlustus
muu

Palun täpsustage:
kuni 200 tähemärki

Millist toodet teie organisatsioon toodab või esindab?
Vahetoode (nt lõpptoote koostisosa või komponent)
Lõpptoode (kasutatakse toodetud kujul)
Nii vahe- kui ka lõpptooted
Muu (nt teenused)

Mis tasandi turul tegutsete?
Kohalikul turul
Piirkondlikul turul
ELi turul
Muul kui ELi turul
Maailmaturul
Ei ole asjakohane

Eesnimi:

Perekonnanimi:

E-posti aadress (ei avaldata):

Tegevusulatus:

*

*

*

*
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rahvusvaheline
kohalik
riigisisene
piirkondlik

Juhtimistasand:
kohalik ametiasutus
kohalik amet

Juhtimistasand:
parlament
ametiasutus
amet

Organisatsiooni nimi:
kuni 255 tähemärki

Organisatsiooni suurus:
mikroorganisatsioon (1-9 töötajat)
väikeorganisatsioon (10-49 töötajat)
keskmise suurusega organisatsioon (50-249 töötajat)
suurorganisatsioon (250 või rohkem töötajat)

Organisatsioonile läbipaistvusregistris määratud tunnusnumber:
kuni 255 tähemärki

Kas teie organisatsioon on registreeritud ? See on vabatahtlik andmebaas organisatsioonidele, läbipaistvusregistris
kes soovivad mõjutada ELi otsustusprotsessi.

Päritoluriik:
Märkige enda või oma organisatsiooni päritoluriik.

Afganistan Ghana Lõuna-Georgia 
ja Lõuna-
Sandwichi 
saared

Saint Kitts ja 
Nevis

Ahvenamaa Gibraltar Lõuna-Korea Saint Lucia

*

*

*

*

*

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?redir=false&locale=en
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Albaania Grenada Lõuna-Sudaan Saint-Martin
Alžeeria Gröönimaa Luksemburg Saint-Pierre ja 

Miquelon
Ameerika 
Samoa

Gruusia Macau Saint Vincent 
ja Grenadiinid

Ameerika 
Ühendriigid

Guadeloupe Madagaskar Saksamaa

Andorra Guam Madalmaad Sambia
Angola Guatemala Malaisia Samoa
Anguilla Guernsey Malawi San Marino
Antarktis Guinea Maldiivid São Tomé ja 

Príncipe
Antigua ja 
Barbuda

Guinea-Bissau Mali Saudi Araabia

Araabia 
Ühendemiraadid

Guyana Malta Seišellid

Argentina Haiti Mani saar Senegal
Armeenia Heard ja 

McDonald
Maroko Serbia

Aruba Hiina Marshalli 
Saared

Sierra Leone

Aserbaidžaan Hispaania Martinique Singapur
Austraalia Honduras Mauritaania Sint-Maarten
Austria Hongkong Mauritius Slovakkia
Bahama saared Horvaatia Mayotte Sloveenia
Bahrein Ida-Timor Mehhiko Somaalia
Bangladesh Iirimaa Mikroneesia Soome
Barbados Iisrael Moldova Sri Lanka
Belgia India Monaco Sudaan
Belize Indoneesia Mongoolia Suriname
Benin Iraak Montenegro Süüria
Bermuda Iraan Montserrat Svalbard ja 

Jan Mayen
Bhutan Island Mosambiik Šveits
Boliivia Itaalia Myanmar/Birma Taani
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Bonaire, Sint 
Eustatius ja 
Saba

Jaapan Namiibia Tadžikistan

Bosnia ja 
Hertsegoviina

Jamaica Nauru Tai

Botswana Jeemen Nepal Taiwan
Bouvet’ saar Jersey Nicaragua Tansaania
Brasiilia Jordaania Nigeeria Togo
Briti India 
ookeani ala

Jõulusaar Niger Tokelau

Briti 
Neitsisaared

Kaimanisaared Niue Tonga

Brunei Kambodža Norfolki saar Trinidad ja 
Tobago

Bulgaaria Kamerun Norra Tšaad
Burkina Faso Kanada Omaan Tšehhi
Burundi Kasahstan Paapua Uus-

Guinea
Tšiili

Cabo Verde Katar Pakistan Tuneesia
Clipperton Keenia Palau Türgi
Colombia Kesk-Aafrika 

Vabariik
Palestiina Türkmenistan

Cooki saared Kiribati Panama Turksi ja 
Caicose 
saared

Costa Rica Komoorid Paraguay Tuvalu
Côte d’Ivoire Kongo Peruu Uganda
Curaçao Kongo 

Demokraatlik 
Vabariik

Pitcairn ja 
sõltkonnad

Ühendkuningrii
k

Djibouti Kookossaared Põhja-Korea Ühendriikide 
Neitsisaared

Dominica Kõrgõzstan Põhja-
Makedoonia

Ühendriikide 
väikesed 
hajasaared
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Dominikaani 
Vabariik

Kosovo Põhja-
Mariaanid

Ukraina

Ecuador Kreeka Poola Ungari
Eesti Küpros Portugal Uruguay
Egiptus Kuuba Prantsuse 

Antarktilised ja 
Lõunaalad

Usbekistan

Ekvatoriaal-
Guinea

Kuveit Prantsuse 
Guajaana

Uus-
Kaledoonia

El Salvador Lääne-Sahara Prantsuse 
Polüneesia

Uus-Meremaa

Eritrea Laos Prantsusmaa Valgevene
Eswatini Läti Puerto Rico Vanuatu
Etioopia Leedu Réunion Vatikani 

Linnriik
Fääri saared Lesotho Rootsi Venemaa
Falklandi saared Libeeria Rumeenia Venezuela
Fidži Liechtenstein Rwanda Vietnam
Filipiinid Liibanon Saalomoni 

Saared
Wallis ja 
Futuna

Gabon Liibüa Saint-
Barthélemy

Zimbabwe

Gambia Lõuna-Aafrika Saint Helena, 
Ascension ja 
Tristan da 
Cunha

Euroopa Komisjon avaldab selle avaliku konsultatsiooni käigus laekunud vastused. Saate valida, kas 
lubada vastuste avaldamisel oma andmed avalikustada või jääda anonüümseks. Läbipaistvuse huvides 
avaldatakse alati vastaja liik (näiteks „ettevõtjate ühendus“, „tarbijate ühendus“ või „ELi kodanik“), 
päritoluriik, organisatsiooni nimi ja suurus ning sellele läbipaistvusregistris määratud 

 Valige enda jaoks sobivaimad privaatsussätted. tunnusnumber. Teie e-posti aadressi ei avaldata.
Olenevalt sellest, kellena vastate (vastaja liik), on vaikimisi kasutatavad privaatsussätted järgmised.

Vastuse avaldamise privaatsussätted
Euroopa Komisjon avaldab selle avaliku konsultatsiooni käigus laekunud vastused. Saate valida, kas lubada oma 
andmed avalikustada või jääda anonüümseks.

*
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Anonüümne
Avaldatakse vastaja liik, päritoluriik ja esitatud vastus muutmata kujul. Teie 
nime ei avaldata. Palun ärge esitage vastuses oma isikuandmeid.
Avalik
Avaldatakse vastaja nimi, liik, päritoluriik ja esitatud vastus.

Vastuse avaldamise privaatsussätted
Euroopa Komisjon avaldab selle avaliku konsultatsiooni käigus laekunud vastused. Saate valida, kas lubada oma 
andmed avalikustada või jääda anonüümseks.

Anonüümne
Avaldatakse ainult organisatsiooni andmed: vastaja liik, vastaja 
organisatsiooni nimi ja organisatsioonile läbipaistvusregistris määratud 
tunnusnumber, organisatsiooni suurus ja päritoluriik ning esitatud vastus 
muutmata kujul. Teie nime ei avaldata. Ärge esitage vastuses oma 
isikuandmeid, kui soovite jääda anonüümseks.
Avalik 
Avaldatakse organisatsiooni ja vastaja andmed: vastaja liik, vastaja 
organisatsiooni nimi ja organisatsioonile läbipaistvusregistris määratud 
tunnusnumber, organisatsiooni suurus ja päritoluriik ning esitatud vastus. 
Avaldatakse ka teie nimi.

Olen nõus .isikuandmete kaitse põhimõtetega

Põhiküsimused

 1. Toodete kestlikuks muutmisega seotud probleemid

1.A Mil määral nõustute, et järgmised  väited aitavad selgitada, miks turuga seotud
ELis müüdavad tooted ei ole kestlikumad?

Nõustun 
täielikult

Nõustun
Olen 

neutraalsel 
seisukohal

Ei 
nõustu

Ei 
nõustu 
üldse

Ei oska 
öelda / 

arvamus 
puudub

a. Ettevõtjatel puudub 
piisav ja usaldusväärne 
teave toodete kestlikkuse 
kohta

*

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/specific-privacy-statement
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b. Tehniliste uuenduste 
tõttu vananevad tooted, nt 
elektroonika kiiresti

c. Mõne toote kavandatud 
kasutusiga on 
moesuundade muutumise 
tõttu lühike

d. Paljud tooted on 
kavandatud nii, et neid ei 
ole kerge parandada või 
uuendada

e. Mõned tooted on 
kavandatud lagunema 
teatava aja möödudes 
(kavandatud vananemine)

f. Tootes kasutatavad 
materjalid on järjest 
keerukamad ja neid on 
raske ringlusse võtta

i. Toodete hind ei kajasta 
toodete valmistamise ja 
kasutamisega seotud 
keskkonnakahju piisaval 
määral

h. Kestlikumad tooted on 
väiksema sissetulekuga 
majapidamiste jaoks sageli 
liiga kallid

i. Toote parandamise kulud 
on liiga suured võrreldes 
uue toote ostmisega

j. Elektroonikat ja 
moetooteid saab parandada 
liiga vähestes kohtades

k. Kasutatud kauba 
kvaliteeti ei ole võimalik 
tagada või on seda raske 
hinnata

1.B Mil määral nõustute, et järgmised  väited aitavad selgitada, poliitikaga seotud
miks ELis müüdavad tooted ei ole kestlikumad?
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Nõustun 
täielikult

Nõustun
Olen 

neutraalsel 
seisukohal

Ei 
nõustu

Ei 
nõustu 
üldse

Ei oska 
öelda / 

arvamus 
puudub

a. ELi turule lastavate 
toodete kestliku disaini 
edendamiseks puuduvad 
ühtlustatud nõuded

b. ELis osutatavate 
teenuste kestlikkuse 
edendamiseks puuduvad 
ühtlustatud nõuded

c. Vabatahtlikud 
lähenemisviisid, nt 
märgistamine, ei anna 
ettevõtjatele piisavalt 
stiimuleid kestlikumate 
toodete pakkumiseks

d. Liikmesriikides kehtivate 
erinevate õigusnormide ja 
ühtlustatud ELi normide 
puudumise tõttu on ELi eri 
liikmesriikides tegutsevatel 
suurettevõtjatel vähem huvi 
pakkuda kestlikke tooteid

e.Ei ole piisavalt stiimuleid 
toodete tunnustamiseks 
nende kestlikkuse näitajate 
põhjal

1.C Muud asjakohased turu või poliitikaga seotud probleemid, mis takistavad 
toodete kestlikumaks muutmist ELis (palun täpsustage), ja/või muud märkused:

kuni 500 tähemärki

2. Meetmed kestlike toodete normiks muutmiseks

2.A Kestlik disain - toodete kestlikkuse nõuded

Ringmajanduse tegevuskava kohaselt kavatseb komisjon kehtestada tootedisaini 
normid ja üldised tootenõuded, et edendada toodete üldist kestlikkust ELis. Nende 
normide eesmärk peaks muu hulgas olema:



12

muuta tooted vastupidavamaks, korduskasutatavamaks, uuendatavamaks ja 
kergemini parandatavaks, vähendada ohtlike kemikaalide sisaldust toodetes 
ning suurendada toodete energia- ja ressursitõhusust;
suurendada ringlussevõetud materjali sisaldust toodetes ning samal ajal 
tagada toodete toimivus ja ohutus;
võimaldada taastootmist ja kvaliteetset ringlussevõttu;
vähendada CO2- ja keskkonnajalajälge;
piirata ühekordset kasutust ja võidelda toodete enneaegse vananemise vastu.

Kui tõhusaks peate järgmisi meetmeid nende eesmärkide saavutamisel? Palun 
hinnake skaalal 1 (ei ole tõhus) kuni 5 (väga tõhus).

1 2 3 4 5

Ei oska 
öelda / 

arvamus 
puudub

a. Kehtestada siduvad normid, milles täpsustatakse 
tooterühma tasandil, milliseid meetmeid on tootjad 
kohustatud võtma, et muuta oma tooted 
vastupidavamaks, korduskasutatavamaks, 
uuendatavamaks ja kergemini parandatavaks (näiteks 
näha elektroonika- ja IKT-toodete jaoks ette minimaalne 
tsüklite arv, mille jooksul peab aku nõuetekohaselt 
töötama)

b. Nõuda tootjatelt/importijatelt, et nad tõendaksid oma 
toodete disaini vastavust järgmistele prioriteetsetele 
nõuetele: ( ) toodet on võimalik esimene eelistus
korduskasutada/parandada/jagada; ( ) teine eelistus
toodet on võimalik taastoota/taastada/uuendada; (kolmas 

) toodet on võimalik ringlusse võttaeelistus

c. Nõuda tootjatelt/importijatelt, et nad tõendaksid, et on 
hinnanud puuduste võimalikke põhjuseid ja neid arvesse 
võtnud, et muuta toode võimalikult vastupidavaks

d. Nõuda tootjatelt/importijatelt, et nad eelistaksid oma 
toodete puhul mooduldisaini, mis võimaldab toodet 
hõlpsamini parandada, taastoota, uuendada ja lahti võtta 
(näiteks IKT toodete puhul peaks akusid, ekraane ja 
tagakaasi olema võimalik eemaldada vähema kui teatava 
arvu liigutustega).

e. Nõuda tootjatelt/importijatelt, et tootel või sellega koos 
esitatakse teave parandatavuse kohta

f. Nõuda tootjatelt/importijatelt, et tootel või sellega koos 
esitatakse teave remonditeenuste kättesaadavuse kohta
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g. Nõuda tootjatelt/importijatelt, et nad pakuksid 
tootegarantiid, mis võiks sisaldada eelkõige tasuta 
parandamise kohustust puuduse ilmnemise korral ja 
kohustust toodet perioodiliselt uuendada

h. Nõuda tootjatelt/importijatelt, et nad esitaksid oma 
toodetel parandatavusväärtuse kooskõlas ELi tasandil 
ühtlustatud nõuetega, et toodete parandatavust oleks 
lihtsam võrrelda

i. Nõuda tootjatelt/importijatelt, et nad looksid oma toodete 
parandamise võimaluste võrgustiku

j. Nõuda tootjatelt/importijatelt, et tootel või sellega koos 
esitatakse teave toote eeldatava kasutusea kohta

k. Nõuda tootjatelt/importijatelt, et tootel või sellega koos 
esitatakse teave toote keemilise koostise kohta

l. Keelata aine või ainete kasutamine konkreetses tootes, 
kui leitakse, et sellised ained ei võimalda toodet ringlusse 
võtta

m. Kohustada tootjaid/importijaid avaldama teavet selle 
kohta, kuidas nad on eelistanud ohutuid ja kestlikuks 
kavandatud materjale ning asendanud võimaluse korral 
probleemsed ained ohutumatega

n. Nõuda materjalide allikate kohta käiva lisateabe 
avalikustamist, nt konflikti- ja riskipiirkondadest pärit 
kriitilise tähtsusega toorainete ja mineraalide sisaldus 
toodetes
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2.B Vastutus teabe eest, sh digitaalne tootepass / digitaalsed tootepassid

Üks kestlikke tooteid käsitleva seadusandliku algatuse jaoks kaalumisel olevaid 
võimalusi on töötada välja digitaalne tootepass. Selles antaks tootjatele ja muudele 
olulistele tarneahelas osalejatele, tarbijatele ning turujärelevalveasutustele teavet, 
mis hõlbustaks kõiki toote kestliku haldamisega seotud tegevusi (hooldamine, 
parandamine, taastootmine, ringlussevõtmine, nõuetele vastavuse kontroll jne).

 Mil määral nõustute, et sellise digitaalse tootepassi kaudu tuleks koguda 2.B.1
järgmist teavet?

Nõustun 
täielikult

Nõustun
Olen 

neutraalsel 
seisukohal

Ei 
nõustu

Ei 
nõustu 
üldse

Ei oska 
öelda / 

arvamus 
puudub

a. Ettevõtjad, kes on teabe 
algallikad (tootja/ 
teenuseosutaja/jaemüüja
/turustaja/ringlussevõtja
/parandusteenuste osutajad)

b. Tootes sisalduvate 
materjalide ja ainete loetelu

c. Tootes sisalduvate 
materjalide ja ainete 
kogused

d. Ringlussevõetud 
materjali osa igas toote 
materjalis
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e. Kas toode sisaldab 
ohtlikke aineid ja kui 
sisaldab, siis kus need 
tootes on

f. Loetelu õigusaktidest ja 
normidest või tehnilised 
kirjeldused, millele toode 
vastab

g. Õigusaktide, normide või 
tehniliste kirjelduste alusel 
tehtud vastavuskontrolli 
tulemused

h. Toote eeldatav 
kasutusiga

i. Katsetamiseks, 
lahtivõtmiseks, 
hooldamiseks, 
parandamiseks või uuesti 
kokkupanemiseks vajalik 
teave (katseprotokoll, 
lahtivõtmisprotsess ja -
juhend jne)

j. Teave ohutu kasutuse 
kohta ja kasutusjuhend, kui 
see on asjakohane
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k. Taastootmiseks ja 
varuosade seisukohast 
oluline teave (nt 
raalprojekteerimisega 
(CAD) tehtud tehnilised 
joonised, 3D-prinditavad 
failid)

l. Teave toote 
keskkonnajalajälje ja/või 
CO2-jalajälje või muude 
asjakohaste 
kestlikkusnäitajate kohta

m. Sotsiaalsed tingimused 
väärtusahelas (nt töö- ja 
palgatingimused, 
inimõiguste austamine)

n. Teave toote 
koostisosade päritolu kohta

o. Teave materjalide allikate 
kohta (nt konfliktivabad 
materjalid, vastutustundlik 
kaevandamine)

p. Kas tootel on mõni 
kestlikkusmärgis, nt ELi 
ökomärgis

q. Teave selle kohta, kuidas 
toodet tuleks olelusringi 
lõpus ringlusse võtta ja/või 
käidelda
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2.B.2 Millised on teie arvates kõige suuremad probleemid digitaalse(te) tootepassi
(de) eduka loomise ja rakendamise tagamisel? Palun valige allolevast loetelust 
oma eelistused.

mitte rohkem kui 3 valik(ut)

a. Salajaste andmete haldamine (nt selle tagamine, et teabele pääsevad ligi 
vaid need, kellel on selleks õigus)
b. Halduskoormuse vähendamine, kasutades uuesti andmeid, mis on juba 
sisestatud olemasolevatesse andmebaasidesse, ja tagades nende 
koostalitlusvõime
c. Toimetulek toodete ja väärtusahelatega seotud keerukusega ning 
andmehulgaga, mis on vajalik, et selline pass oleks tõhus
d. Digitaalse tootepassi kasutuselevõtuga seotud kulude ja keskkonnamõju 
minimeerimine
e. Passis sisalduva teabe asjakohasuse ja usaldusväärsuse tagamine

2.C Müümata kestvuskaupade hävitamise vältimine
Komisjon kavatseb keelata müümata kestvuskaupade (nt kodumasinad, 
tekstiiltooted, elektroonikaseadmed) hävitamise.

 Kas teie arvates on tootekategooriaid, mis ei peaks kuuluma sellise 2.C.1
hävitamiskeelu alla?

a. Defektsed kaubad
b. Kaubad, mis ei vasta asjakohastele õigusaktidele
c. Eriti vähetõhusad tooted
d. Aegunud tootetarvikud / toodete varuosad, mida turul enam ei müüda
e. Võltsitud tooted
f. Tooted, millega kaasneb tervise- või ohutusrisk
g. Tooted, mis ei ole pärast teatavat kuupäeva kasutatavad

2.C.2 Milliseid lisameetmeid tuleks võtta, et vähendada müümata kaupade kogust 
ELis ja seda keeldu täiendada?

mitte rohkem kui 4 valik(ut)

a. Müüa kahjustunud tooteid soodushinnaga
b. Edendada annetussüsteeme
c. Edendada taastamis- ja taastootmiskavasid
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d. Edendada tootja hoolsuskohustust, mille kohaselt tootjad võtavad 
meetmeid tagamaks, et tooted ei saa turustamisel, transportimisel või 
ladustamisel kahjustada
e. Edendada tootjate hulgas suuremat läbipaistvust seoses sellega, millised 
on nende toote tagastamise määrad ja kuidas nad toimivad müümata 
kaupadega
f. Edendada säästvamaid ärimudeleid, näiteks tellimuspõhist tootmist

2.D Ringmajanduse ärimudelid

 2.D.1 Ringmajanduse ärimudelite tüübid
 
2.D.1.a See, kuidas ettevõtted toimivad, mõjutab väga palju seda, kuidas tooteid 
toodetakse ja tarbitakse. Allolevas tabelis on loetletud mitu uut ringmajanduse 
ärimudeli liiki ning neid lühidalt kirjeldatud. Kui suur oleks teie arvates nende 
ärimudelite mõju kestlikuma tootmise ja tarbimise edendamisel? Palun hinnake 
skaalal 1 (väike mõju) kuni 5 (suur mõju).

1 2 3 4 5

Ei oska 
öelda / 

arvamus 
puudub

a. Toote-teenuse-süsteemid (st kasutaja ei osta tootjalt
/tooteomanikult mitte toodet, vaid sellega seotud teenust, 
nt autoliising; see tähendab, et tootja/tooteomanik 
vastutab toote parandamise ja hooldamise eest, mis loob 
stiimuli toota lihtsamini parandatavaid ja võimalik et ka 
pikema kasutuseaga tooteid).

b. Koostöö- ja jagamismajandus (st toodete ostmise 
asemel neid jagatakse, nt mootortööriistade või muude 
vaid aeg-ajalt kasutatavate toodete puhul; nii kasutatakse 
sama nõudluse rahuldamiseks vähem ressursse).

c. Pöördlogistika (st korraldatakse toodete, nt õllepudelite 
või vanade telefonide tagasivedu tarbijalt tootjale nende 
parandamiseks või korduskasutamiseks).

d. Tellimuspõhine tootmine (st tooteid toodetakse vaid 
neid tellinud tarbijatele, mis aitab ära hoida ületootmist ja 
jäätmeteket).

2.D.1.b Muud asjakohased ringmajanduse ärimudelid, mis eespool esitatud 
loetelust puuduvad (palun täpsustage):



19

kuni 500 tähemärki

 2.D.2 Probleemid

Millised on teie arvates ringluspõhisemate ärimudelite eduka kasutuselevõtu 
suurimad takistused ELis? Palun hinnake skaalal 1 (väike takistus) kuni 5 (suur 
takistus).

1 2 3 4 5

Ei oska 
öelda / 

arvamus 
puudub

a. Arvatakse, et need ärimudelid ei ole piisavalt 
kasumilikud või on liiga suure riskiga

b. Esialgsed investeerimiskulud ja selliste ärimudelite 
kasutuselevõtmiseks vajalik finantskapital on liiga suured

c. Pangad ja investorid ei soovi sageli pakkuda nende 
ärimudelite kasutuselevõtmiseks vajalikku laenu ja 
rahastamist

d. Puuduvad nähtavad edulood või suuremahulised 
projektid, mis näitaksid selliste ärimudelite majanduslikku 
kasu

e. Puudu on vahenditest ja meetoditest, millega mõõta 
ringmajandusest tulenevat (pikaajalist) kasu ettevõtjatele, 
sealhulgas rahalist kasu

f. Liiga vähe on tõendeid selle kohta, kas tarbijanõudlus 
nende ärimudelite järele on piisav

g. Tarbijad ei ole neist ärimudelitest piisavalt teadlikud ega 
ole neile piisavalt vastuvõtlikud

h. Ettevõtjad/võimalikud ettevõtjad ei ole saanud piisavalt 
ringmajandusmudelite toimimise alast koolitust

i. Nende ärimudelite toimimiseks vajalike ülesannete 
(remondi-, hooldustööd jne) täitmiseks puuduvad 
tehnilised oskused

j. Neid ärimudelid on VKEdel keerulisem rakendada, 
näiteks esialgsete investeerimiskulude tõttu

k. Selliste ärimudelite toetamiseks puudub selge 
õigusraamistik

 2.D.3 Ringmajanduse ärimudelite toetamine



20

Kui võtta näiteks eespool nimetatud mudelid, siis kuidas saaks EL teie arvates 
kõige paremini ?toetada või reguleerida ringmajanduse ärimudeleid

Palun valige kõigepealt ärimudel(id), mille kohta soovite vastata, ja siis valige oma 
eelistused vastava(te) ärimudeli(te) all olevast variantide loetelust.

1. Toote-teenuse-süsteemid
2. Koostöö- ja jagamismajandus
3. Pöördlogistika
4. Tellimuspõhine tootmine

2.D.3.a Toote-teenuse-süsteemid: palun valige allolevast loetelust oma 
eelistused (kuni viis) 

mitte rohkem kui 5 valik(ut)

a. Anda suuniseid mitmesuguste ELi rahastamisvahendite, võimaluste ja 
toetusmehhanismide kohta, mis on saadaval ringmajanduse ärimudelite 
loomise edendamiseks
b. Tugevdada tootjate võetavaid hooldus- ja remondikohustusi (nt 
tooteosade eraldamise lihtsus, varuosade saadavus), et soodustada nende 
ärimudelite kasutuselevõttu
c. Suurendada koostööd ringmajandusega seotud äriringkondade vahel ja 
hõlbustada parimate tavade / saadud kogemuste vahetamist
d. Töötada välja vahendid ja meetodid, et paremini mõõta ringmajanduse 
ärimudelitest saadavat (pikaajalist) kasu ja nende mudelite rahalist 
elujõulisust
e. Uurida, kas on võimalik ELi tasandil ühtlustada kutseliste 
remonditöökodade ja muude ringmajanduses osalevate spetsialistide 
pädevuse sertifitseerimist
f. Nõuda, et suured tootjad, kes osutavad ise remondi- ja muid teenuseid, 
pakuksid sõltumatutele teenuseosutajatele remondialaseid 
koolitusprogramme ja annaks koolitustõendeid
g. Seada ringmajanduse ärimudeli kasutuselevõtu määrade kohta ELi 
tasandi eesmärgid
h. Anda teavet selliste mudelite kulutõhususe kohta
i. Kehtestada kohustuslikud tagasivõtusüsteemid tagamaks, et olelusringi 
lõpus saavad toodetest vähema tõenäosusega jäätmed ja neid saab näiteks 
korduskasutada või taastoota.
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j. Lihtsustada ringlusel põhinevate uuenduste turulepääsu: vähendada uute 
ringmajandusmudelitega seotud halduskoormust, näiteks kiirendada uudsete 
toodete heakskiitmise menetlusi ja kasutada vajaduse korral olemasolevaid 
rahastamiskavasid
k. Seada ringmajandus prioriteediks, kasutades seda kriteeriumina või 
preemiasüsteemi osana riigi rahaliste vahendite kasutamisel, nt eelistades 
ringmajandusmudeleid rahastamiskavades ja avalike pakkumuskutsete 
koostamisel
l. Kehtestada ringmajandusmudelite edendamiseks ringluse alane 
sertifitseerimis-/märgistamis-/hindesüsteem

2.D.3.b Koostöö- ja jagamismajandus: palun valige allolevast loetelust oma 
eelistused (kuni viis) 

mitte rohkem kui 5 valik(ut)

a. Anda suuniseid mitmesuguste ELi rahastamisvahendite, võimaluste ja 
toetusmehhanismide kohta, mis on kättesaadavad ringmajanduse 
ärimudelite loomise edendamiseks
b. Tugevdada tootjate võetavat hooldus- ja remondikohustust (nt tooteosade 
eraldamise lihtsus, varuosade saadavus), et soodustada nende ärimudelite 
kasutuselevõttu.
c. Suurendada koostööd ringmajandusega seotud äriringkondade vahel ja 
hõlbustada parimate tavade / saadud kogemuste vahetamist
d. Töötada välja vahendid ja meetodid, et paremini mõõta ringmajanduse 
ärimudelitest saadavat (pikaajalist) kasu ja nende mudelite rahalist 
elujõulisust
e. Uurida, kas on võimalik ELi tasandil ühtlustada kutseliste 
remonditöökodade ja muude ringmajanduses osalevate spetsialistide 
pädevuse sertifitseerimist
f. Nõuda, et suured tootjad, kes osutavad ise remondi- ja muid teenuseid, 
pakuksid sõltumatutele teenuseosutajatele remondialaseid 
koolitusprogramme ja annaks koolitustõendeid
g. Seada ringmajanduse ärimudeli kasutuselevõtu määrade kohta ELi 
tasandi eesmärgid
h. Anda teavet selliste mudelite kulutõhususe kohta
i. Kehtestada kohustuslikud tagasivõtusüsteemid tagamaks, et olelusringi 
lõpus saavad toodetest vähema tõenäosusega jäätmed ja neid saab näiteks 
korduskasutada või taastoota.
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j. Lihtsustada ringlusel põhinevate uuenduste turulepääsu: vähendada uute 
ringmajandusmudelitega seotud halduskoormust, näiteks kiirendada uudsete 
toodete heakskiitmise menetlusi ja kasutada vajaduse korral olemasolevaid 
rahastamiskavasid
k. Seada ringmajandus prioriteediks, kasutades seda kriteeriumina või 
preemiasüsteemi osana riigi rahaliste vahendite kasutamisel, nt eelistades 
ringmajandusmudeleid rahastamiskavades ja avalike pakkumuskutsete 
koostamisel
l. Kehtestada ringmajandusmudelite edendamiseks ringluse alane 
sertifitseerimis-/märgistamis-/hindamissüsteem

2.D.3.c Pöördlogistika: palun valige allolevast loetelust oma eelistused (kuni viis) 
mitte rohkem kui 5 valik(ut)

a. Anda suuniseid mitmesuguste ELi rahastamisvahendite, võimaluste ja 
toetusmehhanismide kohta, mis on kättesaadavad ringmajanduse 
ärimudelite loomise edendamiseks
b. Tugevdada tootjate võetavat hooldus- ja remondikohustust (nt tooteosade 
eraldamise lihtsus, varuosade saadavus), et soodustada nende ärimudelite 
kasutuselevõttu.
c. Suurendada koostööd ringmajandusega seotud äriringkondade vahel ja 
hõlbustada parimate tavade / saadud kogemuste vahetamist
d. Töötada välja vahendid ja meetodid, et paremini mõõta ringmajanduse 
ärimudelitest saadavat (pikaajalist) kasu ja nende mudelite rahalist 
elujõulisust
e. Uurida, kas on võimalik ELi tasandil ühtlustada kutseliste 
remonditöökodade ja muude ringmajanduses osalevate spetsialistide 
pädevuse sertifitseerimist
f. Nõuda, et suured tootjad, kes osutavad ise remondi- ja muid teenuseid, 
pakuksid sõltumatutele teenuseosutajatele remondialaseid 
koolitusprogramme ja annaks koolitustõendeid
g. Seada ringmajanduse ärimudeli kasutuselevõtu määrade kohta ELi 
tasandi eesmärgid
h. Anda teavet selliste mudelite kulutõhususe kohta
i. Kehtestada kohustuslikud tagasivõtusüsteemid tagamaks, et olelusringi 
lõpus saavad toodetest vähema tõenäosusega jäätmed ja neid saab näiteks 
korduskasutada või taastoota.
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j. Lihtsustada ringlusel põhinevate uuenduste turulepääsu: vähendada uute 
ringmajandusmudelitega seotud halduskoormust, näiteks kiirendada uudsete 
toodete heakskiitmise menetlusi ja kasutada vajaduse korral olemasolevaid 
rahastamiskavasid
k. Seada ringmajandus prioriteediks, kasutades seda kriteeriumina või 
preemiasüsteemi osana riigi rahaliste vahendite kasutamisel, nt eelistades 
ringmajandusmudeleid rahastamiskavades ja avalike pakkumuskutsete 
koostamisel
l. Kehtestada ringmajandusmudelite edendamiseks ringluse alane 
sertifitseerimis-/märgistamis-/hindamissüsteem

2.D.3.d Tellimuspõhine tootmine palun valige allolevast loetelust oma eelistused 
(kuni viis) 

mitte rohkem kui 5 valik(ut)

a. Anda suuniseid mitmesuguste ELi rahastamisvahendite, võimaluste ja 
toetusmehhanismide kohta, mis on kättesaadavad ringmajanduse 
ärimudelite loomise edendamiseks
b. Tugevdada tootjate võetavat hooldus- ja remondikohustust (nt tooteosade 
eraldamise lihtsus, varuosade saadavus), et soodustada nende ärimudelite 
kasutuselevõttu.
c. Suurendada koostööd ringmajandusega seotud äriringkondade vahel ja 
hõlbustada parimate tavade / saadud kogemuste vahetamist
d. Töötada välja vahendid ja meetodid, et paremini mõõta ringmajanduse 
ärimudelitest saadavat (pikaajalist) kasu ja nende mudelite rahalist 
elujõulisust
e. Uurida, kas on võimalik ELi tasandil ühtlustada kutseliste 
remonditöökodade ja muude ringmajanduses osalevate spetsialistide 
pädevuse sertifitseerimist
f. Nõuda, et suured tootjad, kes osutavad ise remondi- ja muid teenuseid, 
pakuksid sõltumatutele teenuseosutajatele remondialaseid 
koolitusprogramme ja annaks koolitustõendeid
g. Seada ringmajanduse ärimudeli kasutuselevõtu määrade kohta ELi 
tasandi eesmärgid
h. Anda teavet selliste mudelite kulutõhususe kohta
i. Kehtestada kohustuslikud tagasivõtusüsteemid tagamaks, et olelusringi 
lõpus saavad toodetest vähema tõenäosusega jäätmed ja neid saab näiteks 
korduskasutada või taastoota.
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j. Lihtsustada ringlusel põhinevate uuenduste turulepääsu: vähendada uute 
ringmajandusmudelitega seotud halduskoormust, näiteks kiirendada uudsete 
toodete heakskiitmise menetlusi ja kasutada vajaduse korral olemasolevaid 
rahastamiskavasid
k. Seada ringmajandus prioriteediks, kasutades seda kriteeriumina või 
preemiasüsteemi osana riigi rahaliste vahendite kasutamisel, nt eelistades 
ringmajandusmudeleid rahastamiskavades ja avalike pakkumuskutsete 
koostamisel
l. Kehtestada ringmajandusmudelite edendamiseks ringluse alane 
sertifitseerimis-/märgistamis-/hindamissüsteem

 2.E. Stiimulid ringluse edendamiseks

Kestlikuma tootmise ja tarbimise soodustamiseks on vaja regulatiivseid, turu- ja 
mainestiimuleid. Komisjon uurib, millised on selleks kõige tõhusamad meetmed ja 
kuidas saab tooteid nende kestlikkuse alusel tunnustada.

Kui olulised on teie arvates järgmised meetmed? Palun hinnake skaalal 1 (ei ole 
oluline) kuni 5 (väga oluline).

1 2 3 4 5

Ei oska 
öelda / 

arvamus 
puudub

a. Tasude eristamine laiendatud tootjavastutuse 
süsteemide raames, võttes aluseks toodete kestlikkuse (nt 
tootjad, kes lasevad ELi turule lihtsamini 
ringlussevõetavaid tooteid, maksavad väiksemaid tasusid)

b. Tootjate tunnustamine, kui nad võtavad vabatahtliku 
kohustuse muuta oma tooted kestlikumaks

c. Standardimise parem kasutamine kestlikkuse 
edendamiseks

d. Suurem läbipaistvus toodete kestlikkuse osas, näiteks 
määrates ELi tasandil kindlaks erinevad kestlikkustasemed

e. Vabatahtlike kestlikkusmärgiste (nt ELi ökomärgise) 
parem kasutamine ja edendamine

f. Paremad võimalused saada rahastust kestlikumate 
toodete tootmise ja tarbimise soodustamiseks
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g. Kohustuslike rohelise riigihanke kriteeriumide ja 
eesmärkide arendamine ja rakendamine

2.F Meetmed kestlike toodete normiks muutmiseks: muud märkused

Muud märkused küsimuses 2 „Meetmed kestlike toodete normiks muutmiseks“ 
käsitletud teemade kohta:

kuni 500 tähemärki

3. Toodete kestlikkuse nõuete täitmine ja nende täitmise tagamine 

3.A Tulemuste saavutamiseks on oluline täita kestliku tootepoliitika nõudeid ja 
tagada nende nõuete täitmine. Nõuete täitmist saab tagada ELi ühtsel turul tehtava 
turujärelevalvega ja ELi piiridel tehtavate tollikontrolliga. Turujärelevalve eest 
vastutavad liikmesriigid ja seda käsitleti hiljuti läbi vaadatud, 20. juuni 2019. aasta m

. Kui tähtsad on ääruses (EL) 2019/1020 turujärelevalve ja toodete vastavuse kohta
teie arvates järgmised võimalikud meetmed, millega Euroopa Komisjon saaks seda 
mõõdet edendada? Palun hinnake skaalal 1 (ei ole tähtis) kuni 5 (väga tähtis).

1 2 3 4 5

Ei oska 
öelda / 

arvamus 
puudub

a. Kehtestada kontrollieesmärgid selliste toodete jaoks, 
mille puhul võidakse nõudeid kõige suurema 
tõenäosusega mitte täita (nt elektroonikaseadmed)

b. Toetada liikmesriike järelevalveülesannete jaotamisel 
tootekategooriate kaupa (liikmesriik A vastutab 
ehitusmaterjalide eest, liikmesriik B kütte- ja 
jahutusseadmete eest jne)

c. Nõuda, et kolmas isik täidab sertifitseerimis- või 
kontrolliülesanded, et lihtsustada liikmesriikide 
täiteasutuste tööd

d. Töötada Euroopa Komisjonis liikmesriikide jaoks välja 
kõrvalmeetmed (nt suunised, toetus)

e. Luua keskne aruandluskoht/veebisait, mille kaudu 
tarbijad saavad anda tagasisidet kestlikkusnõuetele 
mittevastavate toodete kohta

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32019R1020
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32019R1020
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3.B Võttes arvesse teie kogemusi ökodisainidirektiiviga (kui neid on), siis milliseid 
kehtiva direktiiviga seotud turujärelevalveküsimusi tuleks teie arvates tulevases 
ökodisainialases õigusaktis kaaluda?

kuni 500 tähemärki

Vabatahtlikud lisamärkused

Siin saate lisada selles avalikus konsultatsioonis käsitletu kohta veel teavet, 
märkusi või ettepanekuid:

kuni 2000 tähemärki

Siin saate üles laadida oma vastuseid täiendava faili:
Lubatud on üksnes pdf,txt,doc,docx,odt,rtf tüüpi failid




