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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

keskkonda sattunud plastijäätmete Euroopa strateegia kohta

(2013/2113(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta 
direktiivi 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud 
direktiivid (jäätmete raamdirektiiv),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. septembri 2006. aasta direktiivi 
2006/66/EÜ, mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid ning millega 
tunnistatakse kehtetuks direktiiv 91/157/EMÜ,

– võttes arvesse nõukogu 16. septembri 1996. aasta direktiivi 96/59/EÜ polüklooritud 
bifenüülide ja polüklooritud terfenüülide (PCB/PCT) kõrvaldamise kohta,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. septembri 2000. aasta direktiivi 
2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta,

– võttes arvesse nõukogu 12. juuni 1986. aasta direktiivi 86/278/EMÜ keskkonna ja 
eelkõige pinnase kaitsmise kohta reoveesetete kasutamisel põllumajanduses,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 94/62/EÜ pakendite ja 
pakendijäätmete kohta (pakendidirektiiv),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta määrust (EÜ) nr 
1013/2006 jäätmesaadetiste kohta,

– võttes arvesse nõukogu 26. aprilli 1999. aasta direktiivi 1999/31/EÜ prügilate kohta,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. detsembri 2000. aasta direktiivi 
2000/76/EÜ jäätmete põletamise kohta,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta direktiivi 2012/19/EL 
elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) kohta,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) 
nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja 
piiramist (REACH),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 2008. aasta direktiivi 
2008/56/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse merekeskkonnapoliitika-alane 
tegevusraamistik (merestrateegia raamdirektiiv),

– võttes arvesse oma 13. septembri 2011. aasta resolutsiooni tõhusa Euroopa 
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toorainestrateegia kohta1,

– võttes arvesse komisjoni 13. veebruari 2012. aasta teatist „Innovatsioon ja jätkusuutlik 
majanduskasv: Euroopa biomajandus” (COM(2012)0060),

– võttes arvesse komisjoni 26. jaanuari 2011. aasta teatist „Ressursitõhus Euroopa –
Euroopa 2020. aasta strateegia kohane juhtalgatus” (COM(2011)0021),

– võttes arvesse komisjoni rohelist raamatut keskkonda sattunud plastijäätmeid käsitleva 
Euroopa strateegia kohta (COM(2013)0123),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit (A7-
0000/2013),

A. arvestades, et ELi õigusaktides ei käsitleta konkreetselt plastijäätmeid;

B. arvestades, et plastijäätmed võivad keskkonnas püsida sadu aastaid, kutsudes esile 
toksilisi reaktsioone ning eraldades ökosüsteemidesse sisesekretsioonisüsteemi 
kahjustavaid aineid, kantserogeenseid elemente ja püsivaid orgaanilisi saasteaineid;

C. arvestades, et ELi jäätmealaste õigusaktide puudulik rakendamine ja täitmine, 
ebaseaduslik ladestamine ja plastijäätmete nõuetele mittevastav transport on tekitanud 
keskkonnale ja mereelustikule olulist kahju ning suurendanud jäätmete eksportimist, mille 
tulemuseks on materjalide ja töökohtade kadumine ELis;

D. arvestades, et plasttoodete ökoinnovatsioon ja ökodisain on Euroopa konkurentsivõime 
seisukohalt üliolulised, aidates tööstusel kohaneda ressursside kõrgete hindade ja 
materjalide nappusega ning arendada peamisi progressi võimaldavaid tehnoloogiaid 
jätkusuutliku ühiskonna huvides;

E. arvestades, et ELile tooks kasu uued töökohad ja kasv tänu jõulisele püüdele saavutada 
tasakaalustatud, „hällist hällini” ringlev majandus, mille aluseks on idee käsitleda 
jäätmeid ressursina;

1. väljendab heameelt komisjoni rohelise raamatu üle ning tunnistab vajadust konkreetsete 
ELi jäätmealaste õigusaktide järele ja olemasolevate jäätmekäitlust reguleerivate 
õigusaktide rangema rakendamise järele;

2. rõhutab, et EÜ jäätmevoogude käsitlemise terviklikumaks muutmiseks praeguse õigusliku 
sobivuskontrolli raames, ja arvestades, et umbes 40% plastijäätmetest pärineb pakenditest 
ja samas reguleerib üksnes pakendidirektiiv konkreetselt plastijäätmete kogumist, on vaja 
kiiremas korras nimetatud direktiivi muuta, eraldades keskkonnasfääriga seotud 
jäätmenormid toote-eeskirjadest ja -standarditest, kuna viimased kuuluvad tööstus- või 
kaubandusõigusaktide reguleerimisalasse;

3. rõhutab, et ELi jäätmealased õigusaktid peaksid määratlema järgmise: konkreetsed 
                                               
1 ELT C 51 E, 22.2.2013, lk 21.
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kogumise ja sortimise eemärgid ning ringlussevõetavuse kohustuslikud kriteeriumid 
(selgitada mehaanilise/orgaanilise ringlussevõtu ning taaskasutamise/ põletamise vahet); 
eesmärgiks peaks olema vähemalt 75% plasti ringlussevõtmine 2020. aastaks; materjalide 
konkreetne märgistamine, et teavitada tarbijaid materjalide mehaanilisest või orgaanilisest 
ringlussevõtust; ja viimaseks kriteeriumid ühekordsete ja lühikese kasutuseaga 
plasttoodete asendamiseks korduskasutatavate ja vastupidavamate materjalidega;

4. nõustub, et plastijäätmeid peaks käsitlema väärtusliku ressursina, edendades nende 
korduskasutust, ringlussevõttu ja taaskasutamist; on veendunud, et prügilasse ladestamise 
peaks kindlasti keelustama 2020. aastaks, ilma et selle tulemusena eelistataks 
energiakasutuse võimalust ringlussevõtule; on seisukohal, et lisaks eelpool nimetatud 
ringlussevõtu eemärkidele on seega soovitatav kehtestada ka asjakohased sanktsioonid 
ringlussevõetavate ja biolagunevate plastide põletamise eest, et anda võrdsed võimalused 
erinevatele plastitüüpidele; juhib tähelepanu, et see pööraks ümber ka senise 
jätkusuutmatu kalduvuse eelistada uusi tooteid kallimatele korduskasutatavatele toodetele;

5. on veendunud, et kõige ohtlikumad plastid – tervisele ja keskkonnale kõige kahjulikumad 
(näiteks mikroplastid ja oksüdantide toimel biolagunevad plastid) ning raskemetalle 
sisaldavad plastid, mis võivad korduskasutamise protsessi samuti keerulisemaks muuta –
tuleks turult järk-järgult välja tõrjuda või lausa keelustada niipea kui võimalik enne 2020. 
aastat; on samuti veendunud, et suurema osa Euroopa kodanike (ja tarbijate) nõudmisel on 
lõpuks aeg välja tõrjuda või keelustada ühekordsed, mittebiolagunevad ja 
mittekompostitavad plasttooted samuti enne 2020. aastat;

6. rõhutab, et bioplasti, biolaguneva ja kompostitava plasti edendamiseks tuleks vastu võtta 
sobivad meetmed sellise eeldusega, et nende tootmine ei avalda negatiivset mõju 
inimestele ja loomadele mõeldud põllumajandustoodangule; on samuti veendunud, et 
tarbijatele peaks andma selgemat teavet nende omaduste kohta;

7. nõuab rohkem investeeringuid teadusuuringutesse ja tehnoloogiatesse, mille eesmärk on 
säästvama plasti loomine, eri tüüpide parem integratsioon tootmisprotsessides ja 
ümbertöötlemises, ilma et seejuures mõjutataks materjalide kvaliteeti; on seisukohal, et 
samuti on vaja uusi tehnoloogiaid ulatuslikumateks plasti biolagundamise protsessideks, 
jäätmesorteerimismeetoditeks, mehaaniliseks ringlussevõtuks, ökodisainiks ja arukateks 
pakenditeks; usub, et Horisont 2020 pakub võimalusi rahuldada neid olulisi ühiskonna 
vajadusi ning et kasu nii keskkonnale kui ka kodanikele on kaugeleulatuv, alates uute 
majandustegevuste loomisest kuni mereprahi ja terviseriskide vähendamiseni;

8. on veendunud, et plastijäätmete ebaseadusliku ekspordiga võitlemiseks peab astuma 
julgemaid samme, sealhulgas ELi tarnemääruste karmim täitmine, samuti rangem 
järelevalve ja kontrolliskeemid sadamates ja kõikides jäätmekäitluskohtades; märgib, et 
tootja laiendatud vastutuse põhimõtte rakendamine ning tarbija teadlikkus mängivad 
olulist rolli ebaseadusliku ekspordi ennetamises; on samuti veendunud, et EL peaks 
edendama sidusa jäätmekäitluse põhimõtet kõikvõimalikel rahvusvahelistel foorumitel, 
lepingutes ja asutustes; samuti peab hädavajalikuks ligipääsu usaldusväärsetele, 
võrreldavatele andmetele jäätmevoogude, jäätmete Euroopasse sisse ja Euroopast välja 
vedamise, mahtude ja käitlussüsteemide kohta;

9. usub, et Euroopa omavalitsused ja kohalikud valitsused teevad kõikvõimalikke pingutusi, 
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et motiveerida kodanikke omaks võtma ringleva majanduse põhimõtet plastijäätmete 
valdkonnas, soovitades tõhusat kogumist ja korduskasutamist ning luues nõuetekohaseid 
plastijäätmete kogumise punkte, eelkõige rannikualadel; samuti usub, et plastijäätmete 
käitlemise ühtlustamisele aitab kõige rohkem kaasa ühistes standardites ja tavades kokku 
leppimine;

10. nõuab, et sisse seataks Euroopa plastijäätmete päev, mil kodanikud saavad tagastada mis 
tahes mahus plastijäätmeid määratud punktidesse sobiva rahalise hüvitise eest, see on 
võimalus tagada ringlussevõetava plasti varu ja tõsta avalikkuse teadlikkust 
ringlussevõtmisest; on seisukohal, et see sündmus võiks hõlmata ka kogukonna ranna 
koristamist sümboolse panusena plastijäätmete tekitatud rannikureostuse ohjamisse;

11. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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SELETUSKIRI

Euroopa plastitööstuse aastakäive on umbes 300 miljardit eurot ja valdkond annab tööd 1,54 
miljonile inimesele, kuid jäätmealased andmed ei ole terviklikud, varieerudes 25 miljonilt 
tonnilt 2008. aastal (Euroopa Komisjoni andmetel) 13 miljoni tonnini 2010. aastal (Euroopa 
Keskkonnaameti andmetel). Ilma usaldusväärsete ja võrreldavate andmeteta plastide tootmise, 
kogumise, sortimise, ringlussevõtmise, taaskasutamise ja kõrvaldamise kohta on raske 
kujundada eesmärgipärast ja tõhusat poliitikat, eriti mis puudutab ebaseadusliku jäätmevoo 
vastaseid meetmeid. On selge, et plasti keskkonnamõju alahinnatakse endiselt.

Jäätmevoogude direktiivide käimasoleva õigusliku sobivuskontrolli osana pakub käesolev 
roheline raamat õigeaegset võimalust seada sihiks sidus ja põhjalik õigusaktide ühtlustamine.
Esimene samm peaks seega olema konkreetsete ELi jäätmealaste õigusaktide koostamine 
koos siduseesmärkide ning praeguste eeskirjade range rakendamisega.

Arvestades, et ligikaudu 40% jäätmetest pärineb pakenditest, on arukas hindamist sellest 
alustada. Plastjäätmetega seotud eesmärgid on seatud üksnes pakendite ja pakendijäätmete 
direktiivis, mida ei ole 1994. aastast saati muudetud ning milles on kogutava plasti kogus 
määratud 22,5%-le. On aeg kohandada normid uue, tegeliku tootmisega ning muuta need 
vastavaks teiste sektorite keskkonnakohustustega, nagu jäätmete raamdirektiivis sätestatud 
hierarhias ette on nähtud. Kui pakendite ja pakendijäätmete direktiivi ei muudeta, eraldades 
kaubandus-, tööstus- ja konkurentsistandardid ja -normid keskkonnanõuetest, ei suuda me 
40% probleemist lahendada. Nimetatud direktiivi muutmine peaks hõlmama ökodisaini 
eeskirju, mis lubaksid jäätmete kogumist ja sortimist tõhusa ringlussevõtu tagamiseks, 
kasutades uusi tehnoloogiaid (näiteks infrapuna- ja spetsiaalset märgistust) ja 
korduskasutatavaid materjale. See võimaldaks ühtlasi Euroopa tööstusel seada standardeid, 
säilitades või isegi suurendades oma üleilmset konkurentsivõimet.

Lisaks peaks tööstus tegema suuremaid jõupingutusi teabe läbipaistvamaks muutmiseks ja 
turule suunatud toodete omadusi selgelt määratlema – tarbijad peavad sortimisprotsessi 
hõlbustamiseks teadma, kas plast, mida nad ostavad, on ringlussevõetav, kompostitav, 
biolagunev või taaskasutatav. Niisugune uuendus ergutaks teadust ja arengutegevust ning 
edendaks töökohtade loomist, tuues samal ajal kasu keskkonnale. Kõige selle abil saaks 
rakendada jäätmehierarhiat ja see asetaks korduskasutamise plasti taaskasutamisel järel teisele 
kohale, kuid tuleks enne põletamise teel energia taaskasutamist. Üldiselt ollakse seisukohal, et 
prügilaid ei peaks plastijäätmete käitlusel mõistliku lahendusena isegi mitte kaaluma, ning me 
loodame, et nende keelustamiseks võetakse vastu kindel tähtaeg (me soovitame 2020. aastat, 
arvestades, et mõnes liikmesriigis on ikka veel raskusi jäätmete ulatusliku eraldi kogumisega 
ning neil ei ole muid võimalusi).
Plast on liiga väärtuslik ressurss, et seda prügilasse ladustada või lihtsalt põletada. Kui tahame 
Euroopa ressursitõhususe juhtalgatust sidusaks muuta ja omaks võtta ringleva majanduse 
põhimõtet ka plastide osas, ei tohi me kauem toetada ka teatud tegevusi, mis soodustavad 
mittesäästvat kasutamist, näiteks ladustamine või ringlussevõetava plasti põletamine.

Eriti vajalik on selgelt määratleda, mida tähendab taaskasutamine, ning kummutada müüt, et 
see on võrdväärne ringlussevõtmisega (eriti kui peame taaskasutamise alla silmas energia 
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taaskasutamist plasti põletamise teel). Küsimus ei peaks olema selles, kas valida see või teine, 
see peaks olema lineaarne protsess, mis esmalt õhutab vähendama, seejärel uuesti kasutama 
ning viimaks ringlusse võtma. Kuidas saame ringlussevõetud plasti muuta huvipakkuvamaks, 
arvestades, et tegelikud turuhinnad on liiga kõrged taaskasutatud plasti paremaks kaasamiseks 
uue plasti tootmise protsessi? Miks on ringlussevõetud plast kallim kui uuena toodetud plast? 
Kas me ei peaks siis stimuleerima ringlussevõttu soodustavaid tegevusi põletamise asemel 
(nagu oleme senini toiminud), et ringlussevõetava ja biolaguneva plasti põletamine muutuks 
kalliks ja läheks moest? Lõppkokkuvõttes näeme seda probleemi üha enam ja enam; mida 
tahab Euroopa teha põletusahjudega, mille liigset töötlemisvõimsust on alal hoitud otseste või 
kaudsete toetuste abil. Selle asemel on aeg otseselt või kaudselt toetada ringlussevõtutehaseid. 
Peame turule tooma rohkem ringlussevõetud materjali, et vähendada ühiku tootmise 
maksumust, ja muutma selle praeguse süsteemi jõulisemaks osaks, luues seejuures rohkem 
keskkonnasõbralikke töökohti.

Eesmärk võtta ringlusse 75% plastist enne 2020. aastat, kohustuslikud ringlussevõetavuse 
kriteeriumid ja konkreetne märgistus sortimise hõlbustamiseks aitavad algatada arutelu ja 
annavad tõuke täiustatud ja tõhusamate jäätmekäitlussüsteemide kasutamiseks. Seda protsessi 
ergutaks lisaks (ning ühtlasi tagaks eesmärkide saavutamise) parema korduskasutuse, 
kogumise ja sortimise tehnikate, samuti täiustatud materjalide alaste (eelkõige nende 
taaskasutatavuse ja vastupidavuse alal) teadusuuringute ja arendustöö rahastamine.

Seda tüüpi plastid, mis sellesse mudelisse ei sobi, on keskkonnale ja tervisele kõige 
kahjulikumad ning need, mis ei ole kooskõlas ressursitõhususe tegevuskavaga, nagu 
oksüdantide toimel biolagunevad, mikro- ja ühekordsed plastid, tuleks turult järk-järgult välja 
tõrjuda või lausa keelustada.

Teine oluline samm on tagada kodanike, tootjate, riigiasutuste ja kutseliitude ühine kohustus.
Antud raamistikus on samuti ülioluline tõsta avalikkuse teadlikkust selliste teabekampaaniate 
käigus nagu Euroopa plastijäätmete päev. Selleks oodatakse suurimat pingutust kohalikelt 
võimudelt: nemad vastutavad kõikide plasti kõrvaldamisega seotud tegevuste eest, sh mitte 
ainult majapidamisjäätmed, vaid ka tööstus- ja ohtlikud jäätmed ning ranniku ja mere 
käitluskohtade jäätmed.

Merepraht on tõsine probleem, mida üksnes kampaania abil ei lahenda. Vabatahtlikud 
tegevused on määrava tähtsusega, et tõsta teadlikkust ja edendada teistsugust, 
vastutustundlikku suhtumist sellesse, kuidas me oma meresid haldame ja kuidas säilitame 
bioloogilist mitmekesisust, mis on ka väärtuslik toiduallikas.
Osaliselt on probleem seotud rahvusvahelise liiklusega ja Baseli konventsiooni ebapiisava 
rakendamisega  see mõõde vajab nii ELilt kui ka valitsustelt tugevamat pühendumist.
Alustuseks võime kehtestada rangema kontrolli voogude üle ja selgemad eeskirjad 
rahvusvahelistes lepingutes, isegi esmapilgul asjassepuutumatutes valdkondades, nagu 
tehnoloogia jagamine ja haridus – peaksime enam edendama keskkonnale ohutuid materjale, 
protsesse ja projekte, et Euroopa standard ülemaailmselt omaks võetaks.


