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RESSURSITÕHUSUS JA JÄÄTMED

Varasemate ja praeguste ressursikasutustavade tagajärjeks on suur saastatus,
keskkonnaseisundi halvenemine ja loodusvarade ammendumine. Seda suundumust
peaksid muutma ressursitõhusa Euroopa tegevuskava ja ringmajanduse pakett, muutes
ELi majanduse 2050. aastaks säästvaks. ELi jäätmepoliitikal on pikk ajalugu ja
tavaliselt on see keskendunud keskkonnahoidlikumale jäätmekäitlusele. Jäätmeid käsitleva
nelja seadusandliku ettepanekuga uues ringmajanduse paketis kehtestatakse uued
jäätmekäitluseesmärgid jäätmetekke vältimise, korduskasutamise, ringlussevõtu ja prügilasse
ladestamise valdkonnas.

ÕIGUSLIK ALUS JA EESMÄRGID

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 191–193.

ÜLDINE TAUST

Kõik tooted pärinevad loodusest. Euroopa majandus sõltub suuresti loodusvaradest. Praeguste
tavade püsimisel jätkub ka loodusvarade ammendumine, nende seisundi halvenemine ja
jäätmeteke. Meie praegune ressursikasutus on nii ulatuslik, et see seab ohtu tulevaste
põlvkondade – ja arengumaade – võimalused kasutada neile õigusega kuuluvat osa nappivatest
ressurssidest. Praegu kasutatakse ELis keskmiselt 16 tonni materjale inimese kohta aastas,
millest 10 tonni läheb materjalivarusse (infrastruktuur, elamud, kestvuskaubad) ja 6 tonni
lahkub majandusest jäätmetena. Ligikaudu kolmandik olmejäätmetest ladestatakse prügilatesse
ja vähem kui pool võetakse ringlusse või kompostitakse, kusjuures liikmesriigiti on erinevused
väga suured. Loodusvarade mõistlik kasutamine oli üks varasemaid keskkonnamuresid, millele
tuginesid esimesed ELi aluslepingud. Seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi üks
tähtsamaid algatusi on ressursitõhususe tegevuskava. Selle üheks peamiseks eesmärgiks on
rakendada ELi majanduspotentsiaali nii, et see oleks tootlikum, kasutades vähem ressursse ja
liikudes ringmajanduse suunas.
A. Ressursitõhusus
Ressursitõhusa Euroopa tegevuskava (COM(2011)0571) on osa strateegia „Euroopa 2020“
ressursitõhususe juhtalgatusest. See toetab üleminekut jätkusuutlikule majanduskasvule
ressursitõhusa, vähese CO2-heitega majanduse kaudu. Tegevuskavas võetakse arvesse
edusamme, mida on saavutatud 2005. aasta loodusvarade säästva kasutamise temaatilise
strateegia (COM(2005)0670) ning ELi säästva arengu strateegia valdkonnas, ning sätestatakse
raamistik edasiste meetmete väljatöötamiseks ja rakendamiseks. Selles on välja toodud ka
2050. aastaks vajalikud struktuurilised ja tehnoloogilised muudatused, sh eesmärgid, mis tuleb
saavutada 2020. aastaks. Tegevuskavas esitatakse võimalused, kuidas tõsta ressursitootlikkust
ning kaotada majanduskasvu ja ressursside kasutamise ja selle keskkonnamõju vaheline seos.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0571
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2005)0670
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B. Jäätmekäitlus ja jäätmetekke vältimine
Praegune jäätmete raamdirektiiv (2008/98/EÜ) tugineb jäätmetekke vältimise ja jäätmete
ringlussevõtu temaatilisele strateegiale (COM(2005)0666) ning sellega tunnistati kehtetuks
varasem jäätmete raamdirektiiv (75/442/EMÜ, kodifitseeritud kujul 2006/12/EÜ), ohtlike
jäätmete direktiiv (91/689/EMÜ) ja õlijäätmete direktiiv (75/439/EMÜ). Direktiivi eesmärk on
reformida ja lihtsustada ELi jäätmepoliitikat uue raamistiku kehtestamise ja uute, jäätmetekke
vältimisele suunatud eesmärkide seadmisega. Selles on sätestatud jäätmekäitluse valdkonna
peamised põhimõtted ja mõisted, sh on määratletud jäätmed, ringlussevõtt ja taaskasutamine.
Jäätmesaadetiste määruses ((EÜ) nr 1013/2006) on sätestatud eeskirjad jäätmete veo kohta nii
ELis kui ka ELi liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel konkreetse eesmärgiga parandada
keskkonnakaitset. See hõlmab sisuliselt igat liiki jäätmete (v.a radioaktiivsed ained) vedamist
maanteedel ja raudteel ning laevade ja lennukitega. Ohtlike jäätmete eksport väljapoole
OECD riike ja jäätmete eksport kõrvaldamiseks väljaspool ELi / Euroopa Vabakaubanduse
Assotsiatsiooni liikmesriike on keelatud. Ebaseaduslik jäätmete vedu on aga jätkuvalt
tõsine probleem. Uue määrusega ((EL) nr 660/2014), millega muudetakse määrust (EÜ)
nr 1013/2006, soovitakse seetõttu tagada jäätmesaadetiste määruse ühtlasem rakendamine.
Määrusega tugevdatakse olemasolevate õigusaktide sätteid kontrolli kohta ning kehtestatakse
riiklikele inspekteerimistele ja kavandamisele rangemad nõuded.
C. Tootmis- ja jäätmevoospetsiifilised õigusaktid
Romusõidukid: direktiivi 2000/53/EÜ eesmärk on vähendada romusõidukitest ja nende osadest
tekkivaid jäätmeid näiteks taas- ja korduskasutamise määra suurendamisega 95%ni aastaks 2015
ning korduskasutamise ja ringlussevõtu määra suurendamisega vähemalt 85%ni. Lisaks õhutab
see tootjaid ja importijaid piirama ohtlike ainete kasutamist ning rohkem kasutama ringlusse
võetud materjale. Rakendamisaruandest (COM(2009)0635) nähtub, et romusõidukite direktiivi
jõustamisega on paljudes liikmesriikides olnud raskusi, mida põhjustavad näiteks registrist
kustutatud sõidukite ja registreeritud romusõidukite arvude mittevastavused ning ebaseaduslik
väljavedu arengumaadesse.
ELi laevade ringlussevõtu määrus ((EL) nr 1257/2013) jõustus 30. detsembril 2013. Selle
peamine eesmärk on hoida ära, vähendada ja kaotada ELi laevade ringlussevõtust ja käitlemisest
tulenevad õnnetused, vigastused ja muu kahju inimeste tervisele ja keskkonnale, eelkõige
tagada, et laevade ringlussevõtust tekkivaid ohtlikke jäätmeid käideldaks keskkonnahoidlikult.
Määrusega on kehtestatud mitmed nõuded Euroopa laevadele, laevaomanikele, Euroopa laevade
ringlussevõtu kohtadele ja asjaomastele pädevatele asutustele või administratsioonidele.
Direktiivi 2002/96/EÜ, mida on muudetud direktiiviga 2008/34/EÜ, eesmärk on kaitsta
pinnast, vett ja õhku elektri- ja elektroonikaseadmete romude koguste vähendamise ja
nende parema kõrvaldamise teel. Elektroonikaromude direktiiviga samaaegselt vastu võetud
direktiivi 2002/95/EÜ (teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja
elektroonikaseadmetes) eesmärk on kaitsta keskkonda ja inimtervist, piirates nimetatud
seadmetes plii, elavhõbeda, kaadmiumi, kroomi ja broomitud leegiaeglustite kasutamist.
Elektroonikaromude direktiivi ja ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivi rakendamine
liikmesriikides on osutunud raskeks – koguda ja nõuetekohaselt käidelda suudetakse vaid
kolmandik elektroonikaromudest. Pärast pikka õigusloomeprotsessi võeti 2012. aastal vastu
uuesti sõnastatud elektroonikaromude direktiiv (2012/19/EL) ning ohtlike ainete kasutamise
piiramise direktiiv (2012/18/EL). Uute direktiividega nõutakse, et liikmesriigid suurendaksid
elektroonikaromude kogumist ja võimaldaksid tarbijatel tagastada seadmeid igasse väikseid
elektriseadmeid müüvasse kauplusse, ilma kohustuseta samal ajal uut seadet osta.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:et:PDF
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2005)0666
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32006R1013
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1498145269023&uri=CELEX:32014R0660
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2000L0053:20050701:ET:PDF
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0635
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1257&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:081:0065:0066:ET:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1498148180242&uri=CELEX:32012L0019
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=celex:32012L0018
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Kasutatud patareide ja akude kõrvaldamine: patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid
käsitleva direktiivi 2006/66/EÜ eesmärk on parandada selliste jäätmete käitlemist ja
keskkonnatoimet, kehtestades nende kogumise, ringlussevõtu, käitlemise ja kõrvaldamise
eeskirjad. Samuti on direktiivis sätestatud teatavate patareides ja akudes sisalduvate ohtlike
ainete (eriti elavhõbeda ja kaadmiumi) piirväärtused. Muutmisdirektiiviga 2013/56/EÜ tühistati
erand nööpelementidele, mis ei sisalda üle 2 massiprotsendi elavhõbedat.
Radioaktiivsed ained ja jäätmed: vastavalt direktiivile 96/29/Euratom peab iga liikmesriik
tegema kohustuslikuks aruandluse toimingute kohta, mille puhul esineb ioniseerivast kiirgusest
tulenev oht. Iga asjaomane liikmesriik otsustab, millistel juhtudel tuleb võimalike ohtude tõttu
taotleda kõnealusteks toiminguteks eelnevalt luba. Radioaktiivsete jäätmete vedu reguleerivad
nõukogu määrus (Euratom) nr 1493/93 ja nõukogu direktiiv 2006/117/Euratom.
Pakendid ja pakendijäätmed: direktiiv 94/62/EÜ hõlmab kõiki ELis turule lastavaid pakendeid
ja kõiki pakendijäätmeid, mida kasutatakse või mis kõrvaldatakse kas tööstuses, kaubanduses,
asutustes, kauplustes, teeninduses, majapidamistes või mujal. Direktiivis nõutakse, et
liikmesriigid võtaksid meetmeid pakendijäätmete tekke vältimiseks ja arendaksid välja
pakendite korduskasutamise süsteemid. Muutmisdirektiivis 2004/12/EÜ selgitatakse pakendi
mõistet ja kehtestatakse seda piiritlevad kriteeriumid. 29. aprilli 2015. aasta direktiiviga
(EL) 2015/720 muudetakse direktiivi 94/62/EÜ seoses õhukeste plastkandekottide tarbimise
vähendamisega.
Kaevandustööstuse jäätmed: direktiiviga kaevandustööstuse jäätmete käitlemise kohta
(kaevandusjäätmete direktiiv (2006/21/EÜ)) püütakse leida lahendust olulistele keskkonna- ja
terviseriskidele, mis võivad kaasneda kaevandustöötuse praeguste ja varasemate jäätmete mahu
ja reostusega.
D. Jäätmekäitlus ja jäätmete kõrvaldamine
Reoveesette kasutamine põllumajanduses: asulareovee puhastamise direktiivi (91/271/EMÜ)
üha põhjalikuma rakendamisega kõigis liikmesriikides suurenevad kõrvaldamist vajavad
reoveesette kogused. Nõukogu direktiiv 86/278/EMÜ reguleerib reoveesette kasutamist
põllumajanduses, et kaitsta keskkonda (eelkõige pinnast) ja inimtervist raskemetallide ja teiste
saasteainete eest.
Polüklooritud bifenüülid (PCB) ja polüklooritud terfenüülid (PCT): direktiiviga 96/59/EÜ
ühtlustatakse liikmesriikide õigusakte, millega reguleeritakse järelevalve all toimuvat PCBde ja
PCTde kõrvaldamist, PCBsid sisaldavate seadmete saastest puhastamist või kõrvaldamist ja/või
kasutatud PCBde kõrvaldamist, et need lõplikult kasutusest eemaldada. Lisaks hõlmab PCBsid
määrus (EÜ) nr 850/2004 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta.
Prügilate direktiivi (1999/31/EÜ) eesmärk on vältida või piirata prügilate kahjulikku mõju
keskkonnale, eelkõige pinna- ja põhjaveele, pinnasele, õhule ja inimeste tervisele. Direktiiviga
kehtestatakse tegevuslubade süsteem. Liikmesriigid peavad esitama komisjonile iga kolme aasta
järel aruande direktiivi rakendamise kohta. Rakendamine ei kulge ikka veel täiesti rahuldavalt,
kuna kõik liikmesriigid ei ole kõiki direktiivi sätteid oma õigusesse üle võtnud ja endiselt
eksisteerib hulk ebaseaduslikke prügilaid.
Jäätmete põletamise direktiivi (2000/76/EÜ) eesmärk oli võimalikult suures ulatuses vältida
või vähendada jäätmete põletamisest või koospõletamisest põhjustatud õhu-, vee- ja
pinnasereostust. Novembrist 2010 asendati direktiiviga 2010/75/EL tööstusheidete kohta ja
seonduvate direktiividega.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:337:0021:0032:ET:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=CELEX:31994L0062
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=celex:32015L0720
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32006L0021
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0031:ET:HTML
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RINGMAJANDUSE PAKETT

Komisjon esitas 2015. aasta detsembris ringmajanduse tegevuskava ning neli seadusandlikku
ettepanekut järgmiste õigusaktide muutmiseks: a) jäätmete raamdirektiiv, b) prügilate direktiiv,
c) pakendite ja pakendijäätmete direktiiv ning d) romusõidukeid, patareisid ja akusid ning
patarei- ja akujäätmeid ning elektri- ja elektroonikaseadmete romusid käsitlevad direktiivid.
Mõni asjaomane ettepanek tulenes õiguslikest kohustustest vaadata läbi jäätmekäitluse
eesmärgid. Jäätmete raamdirektiivi kohaselt tuli komisjonil 2014. aasta lõpuks võtta järgmised
meetmed: vaadata läbi 2020. aasta eesmärgid kodumajapidamisjäätmete ning ehitus- ja
lammutusjäätmete korduskasutamise ja ringlussevõtu valdkonnas, seada jäätmetekke vältimise
eesmärgid aastaks 2020 ning hinnata mitmeid meetmeid, sh laiendatud tootjavastutuse
süsteeme. Prügilate direktiivis nähti ette, et komisjon peab selles sätestatud eesmärgid läbi
vaatama 2014. aasta juuliks ning pakendidirektiivi 2012. aasta lõpuks.
Jäätmeid käsitlevate läbivaadatud seadusandlike ettepanekutega sätestati selged jäätmetekke
vähendamise eesmärgid ning loodi põhjalik ja usaldusväärne pikaajaline jäätmekäitluse ja
ringlussevõtu kava. Jäätmeid käsitleva läbivaadatud ettepaneku põhielemendid hõlmavad
järgmist:
— ELi ühine eesmärk võtta aastaks 2030 ringlusse 65% olmejäätmeid;

— ELi ühine eesmärk võtta aastaks 2030 ringlusse 75% pakendijäätmeid;

— siduv eesmärk vähendada aastaks 2030 prügilasse ladestamist maksimaalselt 10%ni
olmejäätmetest;

— liigiti kogutud jäätmete prügilasse ladestamise keeld;

— majanduslike vahendite edendamine prügilasse ladestamise ärahoidmiseks;

— lihtsamad ja paremad määratlused ning ringlussevõtu määrade ühtlustatud
arvutusmeetodid kogu ELis;

— konkreetsed meetmed, et edendada korduskasutamist ja tööstussümbioosi – muuta ühe
tööstusharu kõrvaltoode teise tööstusharu tooraineks;

— majanduslikud stiimulid tootjatele, et nad laseksid turule keskkonnahoidlikumaid tooteid
ning toetaksid taaskasutamise ja ringlussevõtu kavasid (näiteks pakendite, patareide,
elektri- ja elektroonikaseadmete ning sõidukite puhul).

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Euroopa Parlament on korduvalt nõudnud ELi tulevase majanduskasvu uut tegevuskava, mille
keskmes oleks ressursitõhusus ning milles nõutaks radikaalseid muudatusi meie tootmis- ja
tarbimisharjumustes. Olelusringipõhine mõtteviis peaks parandama sekundaarsete materjalide
kasutust ning looma õiged majanduslikud stiimulid jäätmetekke vältimiseks ja jäätmete
korduskasutamiseks.
Kaasseadusandjana arutas parlament ringmajanduse paketti keskkonna-, rahvatervise ja
toiduohutuse komisjonis ning esitati 2000 muudatusettepanekut. Parlamendi seisukoht võeti
asjaomases komisjonis vastu 24. jaanuaril 2017 ning ilma oluliste muudatusteta ja suure
häälteenamusega täiskogu istungil 14. märtsil 2017. Pakett suunati tagasi keskkonna-,
rahvatervise ja toiduohutuse komisjonile institutsioonidevahelisteks läbirääkimisteks, mis
algasid 30. mail 2017 Malta eesistumise ajal ja peaksid lõpule jõudma Eesti eesistumisperioodil.
Georgios Amanatidis / Dagmara Stoerring
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