
DT\869453ET.doc PE464.930v02-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Petitsioonikomisjon

6.6.2011

TÖÖDOKUMENT
Petitsioonide allkirjastajate poolt tõstatatud küsimused seoses jäätmekäitlusdirektiivi ja 

sellega seotud direktiivide kohaldamisega Euroopa Liidu liikmesriikides

Petitsioonikomisjon

Raportöör: Carlos José Iturgaiz Angulo



PE464.930v02-00 2/8 DT\869453ET.doc

ET

1. Parlamendi 6. ametiaja algusest (2004) kuni lõpuni (2010) käsitles petitsioonikomisjon 
114 jäätmekäitluse küsimustega seotud petitsiooni. Sama aja jooksul korraldas komitee 
neli tutvumisreisi, et saada vahetu ülevaade olukorrast a) Fos-sur-Meris (Prantsusmaal), 
kus kohalik omavalitsus ehitas põletusjaama, selleks et sulgeda Euroopa vanim ja suurim 
prügila, b) Path Headis (Ühendkuningriigis), kus kodanikud olid mures nende kodudele 
väga lähedal asuva piisavalt kindlustamata prügila võimaliku halva mõju pärast nende 
tervisele, c) Huelvas (Hispaanias), kus tegeleti tööstusprotsessi kõrvalsaadusena tekkinud 
suure koguse jäätmete mõjuga, d) Campanias (Itaalias), mis on piirkond, millel on 
paljude aastate jooksul olmejäätmete käitlusega probleeme olnud.

2. Keskkonnaküsimusi puudutavad petitsioonid on järjekindlalt olnud kõige arvukamad ja 
jäätmeküsimusega seotud petitsioonid moodustavad nende olulise allrühma.
Jäätmekäitluse küsimused puudutavad kõikjal ELis kodanikke väga otseselt; seega 
esindavad petitsioonid liikmesriikide esinduslikku läbilõiget. Peamised tõstatatud 
küsimused puudutavad olmejäätmete käitluse üldist korraldust (42). Tähtsuselt teine 
teema oli uute prügilate rajamine või olemasolevate majandamine (37) ja kolmas oli 
põletusjaamade ehitamine või käitamine (17). Väga tihti on kõik need teemad vastastikku 
seotud ja petitsioonide liigitamine pole seega ühemõtteline.

3. Üldise jäätmekäitluse parandamiseks võivad ametivõimud olla kohustatud lähitulevikus 
olemasolevaid prügilaid laiendama või uusi avama. Ka põletusjaamade avamine on täiesti 
õiguspärane prügi kõrvaldamise (ja energia tootmise) meetod, kuid see kutsub esile nende 
ümbruskonna elanike protesti, keda see kõige vahetumalt mõjutab.

4. Vähem oli petitsioone, mis käsitlesid mürgiste jäätmete kõrvaldamist (12); siiski ei saa 
seda küsimust käsitleda täiesti lahus olmejäätmete käitlemisest, sest nende kategooriate 
eraldusjoon pole alati selge ja see võib viia prügilate saastamiseni.

5. ELi tasandil näib olevat üldine kokkulepe selle kohta, et jäätmekäitluses on eelistatud 
vaatenurgaks seada prioriteediks jäätmekoguste vähendamine üldiselt ja konkreetselt 
selliste jäätmete koguste vähendamine, mida ei saa korduskasutada või ringlusse võtta.
Eesmärgiks on pöörata jäätmekäitluse hierarhia ümber, eemaldudes „kõrvaldamisest” ja 
liikudes jäätmete tekke vältimise, jäätmete korduskasutamise, ringlussevõttu ja energiaks 
muundamise suunas. See arusaam on sätestatud jäätmete raamdirektiivis1 millega on 
direktiivi 2006. aasta eelkäijat2 karmistatud ja ümber kujundatud. Jäätmete raamdirektiivi 
ülevõtmise tähtpäev oli 2010. aasta detsember. Palju muret tekitab asjaolu, et ainult kuus 
liikmesriiki on sellest kinni pidanud, ja Euroopa Komisjon võtab aktiivselt meetmeid 
tagamaks, et ka ülejäänud asuksid kiiresti direktiivi rakendama.

6. Kaks direktiivi käsitlevad jäätmekäitluse protsesse: prügiladirektiiv3 ja 
jäätmepõletusdirektiiv4. Lisaks käsitlevad kaheksa direktiivi erinevaid jäätmevoogusid: 
reovett5, patareisid ja akusid1, pakendeid ja pakendijäätmeid2, kaevandusjäätmeid3, 

                                               
1 2008/98/EÜ.
2 2006/12/EÜ.
3 1999/31/EÜ.
4 2000/76/EÜ.
5 75/439/EMÜ.
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kasutuselt kõrvaldatud sõidukeid4, elektri- ja elektroonikaseadmeid5, polüklooritud 
bifenüüle ja polüklooritud terfenüüle6 ja elektroonikaromusid7.

7. Lõpuks tuleb jäätmete kohta esitatud petitsioonide käsitlemisel arvestada keerukat 
komplekti erinevatest keskkonnamõju hinnangut ja avalikku arutelu käsitlevatest 
direktiividest. Need on direktiiv teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju 
hindamise kohta8, direktiiv teatavate kavade ja programmide keskkonnamõju hindamise 
kohta9, direktiiv keskkonnateabele avaliku juurdepääsu kohta10 ja direktiiv, milles 
sätestatakse üldsuse kaasamine teatavate keskkonnaga seotud kavade ja programmide 
koostamisse11. Käesolevas aruandes ja petitsioonide sisu arvesse võttes keskendutakse 
analüüsimisel jäätmete raamdirektiivile, prügiladirektiivile ja jäätmepõletusdirektiivile 
ning keskkonnamõju hinnangut ja avalikku arutelu käsitlevate direktiivide komplektile.

Üldine jäätmekäitlus

8. Jäätmete raamdirektiivi keskne eesmärk on liikmesriikide „... kohustus käidelda jäätmeid 
viisil, mis ei avalda kahjulikku mõju keskkonnale ega inimese tervisele, jäätmehierarhia 
kohaldamise soodustamine ja kooskõlas „saastaja maksab“ põhimõttega …”

9. Uusima (2009) Eurostati teabe kohaselt on keskmine tekkiv olmejäätmete kogus inimese 
kohta aastas 513 kg. Näib olevat korrelatsioon jõukuse ja tekkiva prügi koguse vahel, 
kuid see pole ühtlane. Mis puutub jäätmete ladestamist prügilates, siis on kogu ELi 
keskmine näitaja 38%. Jõukamad riigid asuvad siin selgelt skaala alumises osas (BE, DK, 
DE, NL, AT, SE 0–5%), samas kui eriti uutes liikmesriikides ja mõnedes Vahemere 
äärsetes riikides tuginetakse endiselt väga suures osas prügilatele, Bulgaarias 100%!
Seevastu riikides, kus prügi ladestamise osakaal on madal, on ringlussevõtu (EL = 24%) 
ja põletamise (EL = 20%) osakaal keskmisest suurem, kusjuures ringlussevõtu edetabelit 
juhib Saksamaa (48%) ja põletamise oma Rootsi (49%).

10. Seda üldpilti kinnitab ka komisjon: „Arvatakse, et liikmesriikide vahelised suured 
erinevused rakendamises ja jõustamises püsivad, kui ELi tasandil ei võeta täiendavaid 
meetmeid, millega toetatakse liikmesriike ja tagatakse võrdsed võimalused ... ELi 
kogumise, ringlussevõtu ja prügilatesse ladestamise vältimise eesmärkidest 
kinnipidamine jääb endiselt prioriteediks ja mõned liikmesriigid peavad nende 
eesmärkide täitmiseks tegema tõsiseid pingutusi.”12

11. Seda kajastavad ka petitsioonid, sest kõige enam jäätmekäitluse üldist korraldust 
                                                                                                                                                  
1 2006/66/EÜ.
2 94/62/EÜ.
3 2006/21/EÜ.
4 2000/53/EÜ.
5 2002/96/EÜ.
6 96/59/EÜ.
7 2002/95/EÜ.
8 85/337/EMÜ.
9 2001/42/EÜ.
10 2003/4/EÜ.
11 2003/35/EÜ.
12 KOM(2011)0013 lõplik.
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käsitlevaid petitsioone saabub Itaaliast, Kreekast, Hispaaniast ja Bulgaariast. Kodanikele 
teeb muret võimalik kahjulik mõju nende tervisele, olgu põhjuseks siis tänavatelt kokku 
kogumata jäänud prügi, prügilate hais, mure põhjavee ja õhu saastamise pärast prügi 
ebasobiva ajutise või lõpliku ladestamise kaudu, tööstuslike jäätmete ebaseaduslik 
käitlemine jne.

12. Inimestel on tunne, et ametivõimud ei kontrolli olukorda, kodanikud pole mõnikord 
valmis tegema vajalikke pingutusi lahenduste saavutamisele kaasa aitamiseks, 
usalduslikud suhted on kahjustatud ja libisetakse avaliku konfrontatsiooni ja tegevuse 
soikumise suunas. „…olukorra muudavad eriti raskeks mitmed asjaolud: piirkonna 
suhteliselt kõrge rahvastikutihedus (mitu miljonit inimest väikesel alal), inimeste vähene 
teadlikkus jäätmekäitluse küsimustes ja seega probleemid üldsuse nõusoleku saamisega 
väljapakutud lahendustele, viivitused keskpikas ja pikaajalises planeerimises jne.
Komisjon on nii kohtumenetluse kui ka rahalise abi kaudu püüdnud olukorda parandada 
ja asjakohast jäätmemajandust edendada...”.1

13. Raportöör on arvamusel, et õigusaktides sätestatud ringlussevõtu ja vältimise eesmärgi 
saavutamiseks on vajalik kodanikuühiskonna aktiivne osalemine, sidusrühmade suurem 
osalemine ja inimeste suurem teadlikkus. Siiski räägitakse kõigis petitsioonikomisjoni 
jäätmeküsimusega seotud tutvumisreiside raportites viletsast või olematust suhtlusest 
kodanike ja asutuste vahel, mida illustreerivad ka kodanike vägivaldsed meeleavaldused, 
millest räägib ajakirjandus.

Prügilad

14. Üldeesmärk on kaotada lähitulevikus vajadus prügilate järele, kuid seni on olemas 
minevikupärand ja asjaomaste asutuste arvates on mõnikord lähiperspektiivis tungiv 
vajadus olemasolevate prügilate laiendamise või uute avamise järele, selleks et reageerida 
kriisiolukordadele. Prügiladirektiivis on sätestatud tegevuslubade väljastamise nõuded ja 
ühine kontrolli- ja seiremenetlus kasutusajal ja järelhoolde perioodil. Direktiivi sätteid ei 
kohaldata prügilatele, mis on suletud enne selle ülevõtmist.

15. Direktiivis loetletud kriteeriumid on seotud vee kontrolli ja nõrgvee käitlemisega, pinnase 
ja vee kaitsega, gaasi kontrolliga, häiringute ja ohtudega, stabiilsuse ja barjääridega. 
Petitsioonikomisjon on saanud mitu petitsiooni – eriti väärib märkimist see, mille tõttu 
tehti tutvumisreis Path Headi (Ühendkuningriik) –, milles räägitakse prügilatest, mis 
asuvad lähimatest majadest vaid 100 m kaugusel ja kus elanikud kannatavad haisu, 
õhusaaste suurenemise ja kodude läheduses levivate parasiitide tõttu; siiski kohaldatakse 
inimeste tervise ja keskkonna kaitse täpsete nõuete määratluse suhtes aluslepingutes 
sätestatud subsidiaarsuse põhimõtet.

16. Prügilaid käsitlevates petitsioonides väljendatakse tihti muret põhjavee võimaliku 
saastamise pärast, enamasti seetõttu, et vanematel prügilatel võib puududa vooderdis 
vältimaks nõrgvee sattumist põhjavee kihtidesse või vooderdis võib paista kahjustatud ja 
see loob kahtlusi nõrgumise suhtes.

                                               
1 CM814289.doc.
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17. Tihti vaidlustatakse kavandatavate prügilate asukoht; petitsioonide allkirjastajad on 
arvamusel, et need rikuvad keskkonnakaitselisi või kultuuriliselt kaitstavaid alasid või 
asuvad geoloogiliselt ebastabiilsel alusel ja liiga lähedal põhjavee või joogivee varudele.
Mõnikord on raske hinnata, kas sellistel hirmudel on objektiivset alust. Neid võidakse ka 
ära kasutada osana ametivõimude välja pakutud asukoha kavandite vaidlustamise 
kampaaniates.

18. Tihti väljendavad kodanikud muret avaliku arutelu ja keskkonnamõju hindamise protsessi 
käigus. Vastavalt prügiladirektiivile peavad riigiasutused väljastama prügila tegevusloa.
Keskkonnamõju hindamine tuleb läbi viia juhul, kui prügilal tõenäoliselt on „oluline 
keskkonnamõju”. Prügilaid käsitleb direktiivi II lisa, ja seega kohaldatakse nende suhtes 
liikmesriikide sätestatud vastuvõtukriteeriume. Kui luba vastab direktiivis sätestatud 
parameetritele ja teostatud on keskkonnamõju hinnang, siis pole komisjonil volitusi 
riigiasutuste otsustesse sekkumiseks.

19. Kodanikel on raske mõista, et EL ei saa sekkuda enne, kui kogu menetlus on lõpetatud ja 
luba väljastatud. Inimestel on tunne, et EL saab tegutsema hakata alles siis, „kui kahju on 
juba tekkinud”. Kohtumenetlust saab siiski alustada alles pärast seda, kui liikmesriigid on 
projekti heaks kiitnud.

Põletusjaamad

20. Põletusjaamade rajamisele on samasugune vastuseis nagu prügilate rajamiselegi. Selles 
on kesksel kohal hirm õhu saastamise ja kahjuliku mõju pärast inimeste tervisele ja/või 
keskkonnakaitsealustele aladele.

21. Tuleb tunnistada, et uusim tehnoloogia on põletusjaamade heidet oluliselt vähendanud.
Mõnedes liikmesriikides, eriti neis, kus jäätmete põletamise osakaal on suur, näivad 
kohalikud elanikud rohkem nendega nõustuvat, võib-olla väljendades sellega positiivset 
hinnangut soojuse või elektri tootmisele põletusjaamades.

22. Kohaldatakse samu põhimõtteid: vastavalt jäätmepõletusdirektiivile tuleb väljastada luba 
ja riigiasutuste järelevalve all tuleb teostada keskkonnamõju hinnang.

23. Riigiasutused valivad põletusjaamade asukohaks tihti piirkonnad, mis juba kannatavad 
suure õhusaaste alla, järgides loogikat, mille kohaselt „kahju on juba tekkinud, seega 
saaste lisamine ei muuda midagi”. Tihti jäetakse uurimata alternatiivsed jäätmete 
kõrvaldamise viisid ja energia tootmine biogaasi kogumise kaudu.

Komisjoni aruanne jäätmetekke vältimise ja jäätmete ringlussevõtu temaatilise 
strateegia kohta1

24. Komisjon avaldas kõnealuse aruande 2011. aasta jaanuaris, et vaadata läbi esimese 

                                               
1 KOM(2011)0013 lõplik.
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jäätmekäitlusalase strateegiadokumendi eesmärkide täitmisel saavutatud edu1 ja selleks, 
et võtta läbivaatamise tulemused arvesse kuuenda keskkonnaalase tegevusprogrammi2

hindamisel.

25. Pärast 2005. aastat on komisjon suurendanud toetust – sh 4,1 miljardit eurot 2005/6. 
aastal – ELi jäätmealase õigustiku rakendamise ja jõustamise parandamisele riiklikul 
tasandil. Siiski moodustasid 2009. aasta lõpus jäätmetega soetud rikkumisjuhtumid 20% 
kõigist keskkonnaalastest rikkumistest.

26. Komisjoni strateegias on kesksel kohal olelusringipõhise mõtteviisi kontseptsioon, milles 
käsitletakse toodet alates toorainete hankimisest kuni toote lõpliku kõrvaldamiseni.
Jäätmehierarhias eelistatakse jäätmete tekke vältimist, sellele järgnevad 
korduvkasutamine, ringlussevõtt ja taaskasutamine. Kõrvaldamine on viimane võimalus.
Õigusakte on lihtsustatud: näiteks lisati jäätmete raamdirektiivi ohtlike jäätmete ja 
vanaõli kõrvaldamise direktiivid ning ühtlustati riiklike jäätmekäitluskavade nõudeid.

27. ELi tasandil arendatakse edasi ringlussevõtu poliitikat. Jäätmete raamdirektiivis sätestati 
olmejäätmete 50% ringlussevõtu eesmärk, mis tuleb saavutada 2020. aastaks. 
Biojäätmete käitlemine ELis ei ole ikka veel optimaalne3. Biojäätmete kogumise ja/või 
ringlussevõtu eesmärkide kehtestamise võimaluse uurimine on praegu pooleli. Oluline 
tegur, millega tihti ei arvestata, on see, et ringlussevõtu sektor pakub potentsiaalselt kuni 
pool miljonit töökohta!

28. Aruandes järeldatakse, et mõned positiivsed suundumused on küll olemas, kuid 
parandamisruumi on veel palju. Esiteks rõhutatakse ELi jäätmealase õigustiku 
nõuetekohast rakendamist ja jõustamist. Võrdsete konkurentsitingimuste tagamiseks on 
väga tähtis kaotada märkimisväärsed erinevused liikmesriikide vahel. Komisjon soovitab 
tugimeetmete kasutamist, kuid ootab, et mahajäänud liikmesriigid ka ise kõvasti 
pingutaksid. See pole võimalik ilma kodanikuühiskonna ja muude sidusrühmade täieliku 
osalemiseta ja inimeste oluliselt suurema teadlikkuseta.

29. 2011. aasta teises pooles avaldatava ELi keskkonnaõiguse ja -poliitika rakendamist 
käsitleva komisjoni teatise ettevalmistamisel keskendutakse tõenäoliselt ELi 
keskkonnaõiguse rakendamisele aluseks olevate juhtimisstruktuuride tähtsusele.
Komisjon usub, et tal võib olla oma roll kogemuste ja hea tava vahetamisel erinevate 
protsessis osalevate poolte vahel. Kohtunikud on ühinenud koostöövõrgustikku. Teised, 
näiteks piirkondliku tasandi seadusandjad, kontrolli- või järelevalvefunktsiooni täitjad või 
need, kellest sõltuvad investeerimisotsused, võiksid kasutada samasugust töökorraldust.

Jäätmealaste õigusaktide rakendamise amet

30. ELi jäätmealaste õigusaktide rakendamise tugevdamise meetmete paketi osana tellis 
komisjon teostatavusuuringu4, selleks et uurida poolt- ja vastuargumente spetsiaalse 

                                               
1 KOM(2005)0666.
2 Otsus 1600/2002/EÜ.
3 KOM(2010) 235.
4 Jäätmealaste õigusaktide rakendamise ameti loomise teostatavusuuring, muudetud lõpparuanne, 7. detsember 
2009.
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ameti loomisele, mis toetaks liikmesriike nende jõupingutustes ELi jäätmealaste 
õigusaktide kohaldamisel.

31. Osutati järgmistele probleemidele:
• paljud liikmesriigid pole suutelised teostama jäätmealaste õigusaktide jõustamiseks 

vajalikku seiret, kontrolli ja muud tegevust;
• tulemuslikku jõustamist segavad organisatsioonilised probleemid, näiteks 

jäätmekäitlusalaste kohustuste halb kooskõlastamine eri riiklike ja piirkondlike 
asutuste vahel;

• mõnes liikmesriigis ei peeta ELi jäätmealaste õigusaktide rakendamist eriti 
prioriteetseks ja seega ei eraldata jõustamiseks piisavalt vahendeid;

• veel üks probleem on jäätmekäitluskavade ja -programmide koostamiseks vajaliku 
tehnilise võimekuse puudumine;

32. Edasi öeldakse uuringus, et kokkuvõte on järgmine: ulatuslik mittejärgimine, 
ebaseaduslik jäätmete kaadamine ja transport, palju kodanike kaebusi, rikkumisjuhtumid 
Euroopa Kohtus. Sellest tulenevalt on ELi jäätmealaste õigusaktide üldeesmärgi ehk 
inimeste tervise ja keskkonna kaitse saavutamine puudulik.

33. Praeguses olukorras puuduvad ELi tasandil volitused ja vahendid probleemide 
lahendamiseks. Pakutakse välja mitu konkreetset ülesannet, mis tuleb täita ELi 
jäätmekriisi lahendamiseks:
• kohapealne seire, kontroll ja jõustamine
• tõhusam teabevahetus, andmete kogumine ja juhendamine
• liikmesriikide jäätmesektori ametnike otsene koolitus ja koolitajate koolitus
• tippkeskuse loomine

34. Institutsioonilistest valikutest soovitatakse ressursside tugevdamist komisjonis
(keskkonna peadirektoraat), Euroopa Keskkonnaagentuuris ja Eurostatis. Keskpikas 
perspektiivis soovitatakse ELi jäätmeameti loomist.

Esialgsed järeldused

35. Peamiselt vastutavad ELi õigusaktide rakendamise eest liikmesriigid – riiklikul, 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil. Kodanikud peavad tihti vastutavaks ELi, kuid ELil 
puuduvad oma vastuvõetud seaduste jõustamiseks vahendid. See tõstatab institutsioonide 
ja üldisemas mõttes „Euroopa” usaldusväärsuse küsimuse. Siiski näib, et liikmesriigid on 
mugavad ega tähtsusta piisavalt teemat, mis valmistab kodanikele tõsist muret. Jäätmed ei 
ole poliitiliselt atraktiivne teema.

36. Jäätmekäitluse infrastruktuuri uuendamiseks on vaja suuri investeeringuid. Kui 
jäätmekäitlusele ei eraldata rohkem ressursse, siis ei saavutata midagi. Näiteks võiks 
kaaluda teatud osa Ühtekuuluvusfondi vahendite sihtotstarbelist eraldamist või otsest 
rahastamist Euroopa Investeerimispangast.

37. Projektidele ELi rahastamise saamise rangeks tingimuseks peaks olema ELi õigusaktide 
ja nõuete, nagu jäätmekäitluse hierarhia ja ringlussevõtu eesmärgid, järgimine.
Standardite jõustamist tuleks hoolikalt kontrollida ja kulutuste menetlusi auditeerida.
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38. Jäätmete raamdirektiivis sätestatud keskkonnakaitse tase on kõrgelennuline. Eurostati 
avaldatud hiljutine statistika ja see, et paljud liikmesriigid pole jäätmete raamdirektiivi 
ülevõtmise tähtpäevast kinni pidanud, näitavad, et liikmesriikidel on jäätmealase 
õigustiku rakendamisega suuri raskusi.

39. Liikmesriikide ja ELi tasandil tuleb suurendada kontrolli ja jõustamise võimekust ning 
komisjonile tuleks anda vahendid, et ta saaks tulemuslikult täita oma rolli aluslepingu 
kaitsjana. Eriti tähtis on see, et komisjon keskenduks jäätmekäitluse valdkonnas rohkem 
rakendamise süsteemsetele/struktuurilistele lünkadele, nagu ebapiisavatele jäätmekäitluse 
infrastruktuuri võrgustikele, liigsele prügilate kasutamisele või ringlussevõtu väikesele 
osakaalule. Ka Euroopa Keskkonnaagentuuril võib olla kasulik roll, näiteks hinnates, 
kuivõrd liikmesriikide jäätmekäitluskavad vastavad ELi õigusaktidele.

40. Tuleb parandada mõjutatud elanikega suhtlemist ja kodanikel peab olema juurdepääs 
teabele koos tulemuslike haldus- ja kohtuliku kontrolli mehhanismidega. Petitsioonide 
allkirjastajaid tuleks julgustada neid mehhanisme täielikult kasutama. See võib ELi 
tasandi meetmetega võrreldes olla tulemuslikum ja kiirem, eriti kui küsimuse all on 
konkreetsed rajatised.

41. Häid tulemusi võib anda liikmesriikide asutuste ja petitsioonikomisjoni vaheline tihedam 
koostöö. Tunnistatakse, et riigiasutustel on jäätmekäitluse asukoha valikul 
otsustamisvabadus. Kui petitsioonide allkirjastajate mured on põhjendatud, siis võib 
dialoogi edendamine tuua liigse viivituseta kaasa tulemuslikud parandusmeetmed, mis on 
kõigi asjaomaste osapoolte huvides.


