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EL 7s keskkonna tegevusprogramm aastani

2020 „Hea elu maakera võimaluste piires”

OTSUS nr 1386/2013/EL, Märksõnad: 

- senised meetmed ei ole olnud piisavad, jäätmeteke on suurenemas, eraldi 

tähelepanu vajab toidujäätmete küsimus

- on tohutult võimalusi parandada jäätmetekke vältimist ja jäätmekäitlust 
liidus, et paremini kasutada ressursse, avada uusi turge, luua uusi töökohti 
ja vähendada sõltuvust tooraine impordist, vähendades samal ajal 
keskkonnamõju

- Aastal 2011 tekitati kogu liidus olmejäätmeid 503 kg inimese kohta, kuid 
liikmesriigiti olid need kogused 298 kuni 718 kg. Keskmiselt valmistatakse 
ette korduskasutuseks või võetakse ringlusse üksnes 40 % tahkeid 
jäätmeid, kuid mõnes liikmesriigis on saavutatud määr 70 % ja see näitab, 
kuidas jäätmeid võib kasutada kui üht liidu peamist ressurssi. Samal ajal 
ladestavad paljud liikmesriigid üle 75 % olmejäätmetest prügilasse



EL 7s keskkonna tegevusprogramm aastani

2020 „Hea elu maakera võimaluste piires”

Tuleb saavutada et:

1) prügilasse ladestamine on piiratud jäätmejääkidega (st ringlussevõtmiseks
ja taaskasutamiseks kõlbmatute jäätmetega),

2) tagada, et jäätmetest energia tootmist lubatakse ainult ringlusse 
mittevõetavatest materjalidest, 

3) ringlussevõetud jäätmeid kasutatakse liidus tooraine peamise ja usaldusväärse 
allikana, töötades välja mittetoksilised materjalitsüklid; 

4) ohtlikke jäätmeid käideldakse turvaliselt ja nende teket vähendatakse; 

5) ebaseaduslik jäätmevedu juuritakse tänu rangele kontrollile välja ja 

6) toidujäätmeid vähendatakse



Ringmajanduse suunas: jäätmevaba 

Euroopa kava (2014)

Kõrgetasemeline Euroopa ressursitõhususe platvorm, mis ühendab
valitsusi, ettevõtjaid ja kodanikuühiskonna organisatsioone, kutsus
üles tegutsema, et liikuda ringmajanduse poole, mille aluseks oleks
pigem korduskasutus ja kvaliteetne ringlussevõtt ning palju vähem
esmased toorained.

Tööstussektor tunneb juba praegu tugevat survet ressursside
tootlikkuse suurendamiseks. Hinnanguliselt peaks ressursitõhususe
suurendamine kogu väärtusahelas vähendama aastaks 2030 vajadust
sisendmaterjali järele 17–24 % ja ressursside parema kasutamisega
võiks Euroopa tööstussektor hoida kokku 630 miljardit eurot aastas



Ringmajanduse pakett: Mis on ringmajandus?

Ringmajanduse eesmärk on säilitada materjalide ja toodete väärtust
võimalikult kaua. Jäätmeteket ja materjalikasutust on kavas vähendada
miinimumini ning kui toote kasutusaeg on jõudnud lõpule, hoitakse
materjal tootmises ja kasutatakse seda üha uuesti, et luua rohkem
lisaväärtust.

Kõnealune mudel võimaldab luua Euroopas kindlaid töökohti, edendada
konkurentsieeliseid loovat innovatiivsust ning kaitsta inimesi ja keskkonda,
mille üle Euroopas uhkust tuntakse. Samuti võimaldab see mudel pakkuda
tarbijatele rohkem vastupidavaid ja uuenduslikke tooteid, mis tagavad
rahalise kokkuhoiu ja elukvaliteedi paranemise.





Milliseid meetmeid on kavas kohaldada 

tootmisetapi suhtes?  (1)
EL komisjonil on kavas:

- toetada ökodisaini direktiivi järgmise rakenduskava raames toodete parandatavuse,

vastupidavuse ja ringlussevõtu nõudeid, võttes arvesse erinevate toodetega seotud
konkreetseid nõudeid;

- valmistada programmi „Horisont 2020” raames ette sõltumatu kontrollikava, et tuvastada
võimalikke kavandatud aegumisi;

- esitada ettepanek nõuete kohta, et lihtsustada elektrooniliste ekraanide lammutamist,
korduskasutust ja ringlussevõttu;

- esitada ettepanek tootjate rahalise panuse diferentseerimiseks tootja laiendatud
vastutuse süsteemi raames, lähtudes toote olelusringi lõppemise kuludest. See säte
jäätmeid käsitleva õigusakti muudatusettepanekus loob majandusliku stiimuli selliste
toodete valmistamiseks, mille ringlussevõtt või korduskasutamine on lihtsam;

- uurida võimalusi ühtsema poliitikaraamistiku loomiseks mitmesuguste töösuundade
jaoks ELi sektoripõhises tootepoliitikas ning hinnata selle panust ringmajandusse;

.



Milliseid meetmeid on kavas kohaldada 

tootmisetapi suhtes? (2)

EL komisjonil on kavas:

- kaaluda ökodisaini käsitlevate meetmete raames proportsionaalsete nõuete

kehtestamist remonditeabe kättesaadavuse ja varuosade kohta;

- lisada jäätmeid käsitleva õigusakti muudatusettepanekusse toetus teatavate
korduskasutamist edendavate riiklike meetmete jaoks;

- tagada materiaalsete toodete suhtes kehtivate garantiide parem jõustamine ja uurida
võimalusi olukorra parandamiseks ning tegeleda keskkonnasäästlikkuse kohta esitatud
valeväidetega;

- võtta keskkonnahoidlike hangetega seotud meetmeid ning rõhutada uute või muudetud
kriteeriumide puhul ringmajanduslikke aspekte, toetada keskkonnahoidlike riigihangete
ulatuslikumat kasutamist ja näidata eeskuju komisjoni hangete ja ELi poolse rahastamise
korral.



Milliseid ettepanekuid on komisjonil kavas esitada 

tootmisprotsessi kohta?

Selleks et kasutada ressursse tõhusamalt ja tekitada vähem jäätmeid, on
võimalik tootmisprotsesse täiustada. See võib luua ärivõimalusi ja
edendada innovatsiooni, aidates samas kaasa meie keskkonna
säilimisele.

Seepärast on komisjonil kavas:

- lisada parima võimaliku tehnika (PVT) viitedokumenti suunised
tööstussektori parimate jäätmekäitlustavade ja ressursitõhususe tavade
kohta;

- edendada parimaid tavasid ja anda suuniseid kaevandusjäätmete
käitlemise kohta, et parandada tooraine taaskasutamist;

- täpsustada jäätmeid käsitleva õigusakti muudatusettepanekus eeskirja
kõrvalsaaduste kohta, et hõlbustada tööstussümbioosi ning luua



Millised meetmed on ette nähtud seoses 

jäätmekäitlusega? (1)

Euroopas läheb igal aastal prügina raisku umbes 600 miljonit tonni
materjale, mida saaks ringlusse võtta või taaskasutada. ELi majapidamiste
jäätmetest võetakse ringlusse ainult ligikaudu 40 %, mõnes piirkonnas
ulatub see määr 80 %ni ning mõnes liikmesriigis jääb see alla 5 %.
Jäätmete ressursiks muutmine on oluline ressursitõhususe
suurendamisel ja ringmajanduse loomisel.

Seepärast on komisjonil kavas:

kehtestada 2030. aastaks ELi ühine eesmärk, et ringlussevõtt hõlmaks 65
% olmejäätmetest;

kehtestada 2030. aastaks ELi ühine eesmärk, et ringlussevõtt hõlmaks 75
% pakendijäätmetest;



Millised meetmed on ette nähtud seoses 

jäätmekäitlusega? (2)

Seepärast on komisjonil kavas:

- seada 2030. aastaks siduv eesmärk, et prügilasse ei ladestataks rohkem kui 10 %

kõikidest (olme)jäätmetest;

- tugevdada koostööd liikmesriikidega, et parandada jäätmekäitlust kohapeal;

- lihtsustada ja parandada jäätmete määratlust ja ühtlustada arvutusmeetodeid;

- tagada, et struktuurifondide vahenditega toetatakse ELi jäätmealaste õigusaktide
eesmärkide saavutamist, võttes arvesse ELi jäätmehierarhiat (millega on kehtestatud
prioriteetide järjestus) ja lähtudes parimast keskkonnaalasest tulemusest, ning
edendatakse jäätmetekke vältimist, korduskasutuse ettevalmistamist, ringlussevõttu ja
jäätmete energiakasutust (näiteks prügilasse ladestamisel);

- esitada ettepanek tootja laiendatud vastutuse süsteemi raames kasutatavate
miinimumkriteeriumide kohta – premeerida tootjaid, kes toovad turule
keskkonnasõbralikumaid tooteid ning soodustada toodete olelusringi lõppedes nende
taaskasutamist ja ringlussevõttu.



Mida on kavas ette võtta jäätmeksoleku lakkamise 

kriteeriumide osas?

Komisjonil on kavas muuta õigusakte selliselt, et ringlussevõetud
materjale ei liigitataks enam jäätmeteks, kui need vastavad ELis
kehtestatud ühtsetele üldtingimustele.

Muudatusettepaneku eesmärk on lihtsustada õigusraamistikku
ringlussevõtuga tegelevate ettevõtete jaoks ja tagada neile võrdsed
võimalused. Olemasolevad ELi tasandi jäätmeksoleku lakkamise
kriteeriumid (nt klaasi- või vasemurru kohta) jäävad jõusse.



Jäätmeid käsitleva õigusakti ettepanek hõlmab 

üksnes olmejäätmeid. Kuidas on kavas toimida 

ülejäänud jäätmetega?

Jäätmealaste õigusaktide muudatusettepanek hõlmab ka kõrgemat
eesmärki pakendimaterjalide ringlussevõtu osas, mis täiendab
olmejäätmete ringlussevõtuga seotud eesmärke.

Võttes arvesse tööstusjäätmete mitmekesisust, ei ole seadusandlik
lähenemisviis nende puhul sobiv lahendus. Sobivam lahendus on
tööstus(haru)põhine lähenemisviis, mille puhul lähtutakse parima
võimaliku tehnika viitedokumentidest (PVT-viitedokumendid), milles
käsitletakse konkreetse jäätmeliigi käitlemisega seotud küsimusi. Lisaks
on tööstuslikud ja kaubanduslikud pakendijäätmed hõlmatud direktiividega
94/62/EÜ ja 2008/98/EÜ.



Mida teeb komisjon selleks, et edendada jäätmete 

muutmist ressursiks (teiseseks tooraineks)? (1)

Teisesed toorained moodustavad ikka veel vaid väikese osa ELis kasutatavatest
tootmismaterjalidest. Teisese tooraine kasutuselevõtmisel on olulisi takistusi,
näiteks puudub kindlus nende koostise osas. Usalduse suurendamiseks on vaja
valdkonda hõlmavaid standardeid.

Seepärast on komisjonil kavas:

- alustada vajaduse korral teiseste toorainete kvaliteedistandardite
väljatöötamist (eelkõige seoses plastidega);

- võtta meetmeid, mis hõlbustaksid jäätmete seaduslikku vedu liikmesriikide
vahel ning võtta täiendavaid meetmeid, et vähendada ebaseaduslike saadetiste
arvu;



Mida teeb komisjon selleks, et edendada jäätmete 

muutmist ressursiks (teiseseks tooraineks)? (2) 

Seepärast on komisjonil kavas:

- vaadata läbi väetisi käsitlev ELi määrus, et lihtsustada orgaaniliste ja
jäätmetest toodetud väetiste tunnustamist ning arendada ELi-ülest
turgu;

- võtta meetmeid, et soodustada vee taaskasutamist – see hõlmab
seadusandlikku ettepanekut taaskasutatava vee (näiteks niisutamiseks ja
põhjaveevarude täiendamiseks kasutatava vee) miinimumnõuete kohta;

- analüüsida ja teha ettepanekuid kemikaale, tooteid ja jäätmeid
käsitlevate õigusaktide koostoime kohta, sealhulgas selle kohta, kuidas
parandada toodetes sisalduvate ohtlike kemikaalide seiret. See
võimaldaks tagada tööstuse stabiilse varustamise toorainega, kasutades
ringlussevõetud materjale.



Kas komisjoni ettepaneku kohaselt on jäätmete 

põletamine endiselt lubatud?

Kui jäätmete tekkimist ei saa vältida või neid ei saa ringlusse võtta, siis on
nii keskkonna kui ka majanduse seisukohast parem, kui ladestamisele
eelistatakse jäätmete energiakasutust.

Jäätmete energiaks muutmisel on seega oluline roll, see on
kooskõlas ELi energia- ja kliimapoliitikaga ning tugineb Euroopa
Liidu jäätmehierarhiale.

Komisjon uurib, kuidas seda rolli optimeerida ilma, et korduskasutuse ja
ringlussevõtu määr väheneks, ning kuidas kõnealuse energia potentsiaali
kõige paremini kasutada. Sel eesmärgil käivitab komisjon energialiidu
raames jäätmete energiaks muutmise algatuse.



Mida on kavas teha seoses ehitus- ja 

lammutusprahiga?

Ehitus- ja lammutuspraht on oma koguselt üks suurimatest jäätmeliikidest Euroopas.
Aastas toodetakse iga elaniku kohta üks tonn ehitus- ja lammutusprahti – see tähendab
500 miljonit tonni prahti aastas. Sageli jäetakse väärtuslikud materjalid kindlaks tegemata
ja neid ei taaskasutata. Jäätmekäitluse parandamine selles valdkonnas võib
ringmajandust märkimisväärselt mõjutada.

Seepärast on komisjonil kavas:

- võtta meetmeid, et tagada väärtuslike ressursside taaskasutamine ja asjakohane
jäätmekäitlus ehitus- ja lammutustöödel, samuti lihtsustada hoonete
keskkonnasäästlikkuse hindamist;

- koostada suunised lammutustöödele eelneva etapi kohta, et suurendada väärtuslike
jäätmete ringlussevõttu osutatud majandussektoris, ning töötada välja vabatahtlik
menetlus, mille eesmärk on parandada ringlusse võetud ehitusmaterjali kvaliteeti ja
suurendada usaldust nende vastu.



Mida on kavas ette võtta seoses biomassi ja 

bioressursipõhiste toodetega?

Bioressursipõhiseid materjale nagu puit, põllukultuurid või kiud saab kasutada
mitmesuguste toodete ja energiatootmise toorainena. Lisaks sellele, et nad pakuvad
alternatiivi fossiilkütustele, on bioressursipõhised materjalid taastuvad, biolagunevad ja
kompostitavad. Bioloogiliste ressursside kasutamisel tuleb tähelepanu pöörata nende
olelusringile, keskkonnamõjule ja säästlikule hankimisele. Ringmajanduse tingimustes
tuleb edendada taastuvate loodusvarade astmelist kasutamist ning kasutada nende
innovatsioonipotentsiaali uute materjalide, kemikaalide ja töötlemisviiside kavandamisel.

Seepärast on komisjonil kavas:

- edendada bioressursipõhiste materjalide tõhusat kasutamist mitmesuguste meetmete
kaudu nagu suunised ja parimate tavade levitamine, ning toetada biomassi astmelist
kasutamist ja innovatsiooni biomajanduse valdkonnas;

- jäätmeid käsitleva õigusakti muudatusettepanekus on seatud eesmärgid puidust
pakkematerjali ringlussevõtmiseks ja biojäätmete liigiti kogumise korraldamiseks.



Jäätmedirektiivi 2008/98/EL muudatused (1)

Uus mõiste: tagasitäide

„tagasitäide” – mis tahes taaskasutamistoiming, mille puhul kasutatakse
kaevandatud ala korrastamiseks või maastikukujunduse eesmärgil või
ehituseks sellel otstarbel muidu kasutatud mittejäätmematerjali asemel
selleks sobivaid jäätmeid;”.



Jäätmedirektiivi 2008/98/EL muudatused (2)

Majandusmeetmete kasutamisest:

Liikmesriigid kasutavad asjakohaseid majandushoobasid, et
stimuleerida jäätmehierarhia kohaldamist..

Liikmesriigid teatavad komisjonile käesoleva lõike kohaselt kasutusele
võetud konkreetsed majandushoovad.



Olmejäätmematerjalid ja nende allikad -

ringlussevõtu määr 2014. a 

KAUR, (Otsus 2011/753/EL, meetod IV)
tonni 2014

Jäätmematerjal 
Jäätmekood vastavalt komisjoni 

otsusele 2000/532/EÜ

Tekkis 20 01 

(koguti 

liigiti)

materjali 

segaolmest 

( 296 573 t 

kood 20 03 

01) 

(sortimisu

uringu %)

tekkis 

kodumajap 

15 01 

Tekkis 

kokku

ringlussev

õtt 20 01 

eksport 20 

01

ringlussev

õtt 15 01  

kodumajap

eksport 15 

01  

kodumajap 

Ringlussev

õtt kokku

Ringlussevõtu 

määr %

Paber ja kartong
20 01 01, 15 01 01 (pakend 

kodumajapidamistest 70% kogutekkest) 25 282 40 037 32 093 97 412 1 168 23 862 3 193 27 345 55 567 57%

Metallid
20 01 40, 15 01 04 (pakend 

kodumajapidamistest 40% kogutekkest) 9 855 13 939 3 162 26 955 14 341 2 840 1 953 1 021 20 155 75%

Plastid
20 01 39, 15 01 02 (pakend 

kodumajapidamistest 70% kogutekkest) 568 53 680 17 490 71 738 34 26 4 472 8 766 13 298 19%

Klaas
20 01 02, 15 01 07  (pakend 

kodumajapidamistest 100% kogutekkest) 190 15 422 27 687 43 299 69 12 552 16 740 29 361 68%

Biojäätmed kokku 20 01 08, 20 02 01  34 208 94 310 0 128 519 20 952 20 952 16%

Puit
20 01 38, 15 01 03 (pakend 

kodumajapidamistest 5% kogutekkest) 1 368 5 931 922 8 221 846 587 0 1 433 17%

Tekstiil
20 01 10, 20 01 11, 15 01 09  (pakend 

kodumajapidamistest 2% kogutekkest) 1 069 15 125 0 16 194 0 0 0%

Akud 20 01 34, 20 01 33* 85 0 0 85 0 0%

Kasutuselt kõrvaldatud seadmed20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36
3 524 5 338 0 8 862 2 920 921 10%

Muud olmejäätmed
segamaterjalid (200301), 20 03 02, 20 03 

07, 15 01 06 5 315 52 790 392 58 497 4499,778 49 150 4 699 8%

84 792 296 573 81 745 463 110 41 912 27 647 22 805 54 022 146 386 32%



Olmejäätmete ringlussevõtt: sihtarvud 2020 ja 2030

Ringlussevõtu indikaatori vajalik muutus:

1) 2013 – 32 % -> 2020 – 50 %, lähtudes eelduseks, et tulemus oli ka
2015 a ca 32 %, siis järeldub, et indikaatori muutus peaks olema (50-32) /
5 = 3,8 % aastas.

Senine keskmine on indikaatoril 1-1,5 % aastas, seega vajalik oleks viia
aasta jooksul pidevana 3-4 korda kiirem kasv – järeldub, et 2020 sihtarvu
saavutamine on väga küsitav….

2) 2013 – 32 % -> 2030 – 65 %, indikaatori vajalik muutus (65-32) / 15 =
2,2 % aastas … ka seda on enam, kui seni saavutatu keskmine

Järeldus: olmejäätmete käitluse, sh liigitikogumise korraldus vajab
senisest märgatavat tõsisemat suhtumist kõigilt osapoolelt (KOV-d,
jäätmekäitlejad, jäätmevaldajad)



Liigitikogumine v segajäätmete järelsortimine ?

Jäätmedirektiiv 2008/98 Preambul Pt 28:

Eelkõige nõutakse ühenduse kuuendas keskkonnaalases tegevusprogrammis

meetmeid, mille eesmärk on tagada sortimine tekkekohtades ning

esmatähtsate jäätmevoogude kogumine ja ringlussevõtt. Kookõlas selle

eesmärgiga ning ühe võimalusena jäätmete ringlussevõtu hõlbustamiseks või

parandamiseks tuleks jäätmeid liigiti koguda enne selliste taaskasutamis-

toimingute läbiviimist, millel on parim üldine keskkonnaalane tulemus, kui see

on tehniliselt, keskkonna seisukohast ja majanduslikult teostatav.

.



Mille arvelt saab ringlussevõtt  suureneda?  

Lihtne vastus – liigitikogumise arvel, kuigi jätkuvalt on ettepanekuid, et
seda tuleks saavutada ka läbi segaolmejäätmete järelsortimise.

Pärnu Postimees, 12.11.2015

Prügisortija amet kaob Pärnus minevikku

Raba tänava Paikre sortimisjaamas kaob minevikku prügisortija elukutse,
sest Põlendmaale kerkib 15. aprilliks imemasin, mis saab hakkama isegi
eelsortimata olmeprahi materjalide viisi liigitamisega



Mille arvelt saab ringlussevõtt  suureneda- koguseliselt

Olmejäätmete koguteke 2014 a 463 tuh t, sellest võeti ringlusse 146 tuh t
(32 %)

* Eesmärk 2020 a, 50 % vajab olmejäätmete tekke muutumatuse eeldusel
ca ringlussevõttu 231 tuh t, seega 2013 tasemest enam 85 tuh t, viie
aasta keskmisena juurdekasv 17 tuh t/a

* Sihtarv 2030, 65 % tähendab, et liigitikogumine peaks olema ca 300 tuh
t, 2013 tasemest suurenemine 154 tuh t, 15 a keskmisena juurdekasv
10,2 tuh t/a

* Eelnevast järeldub ka: segaolmejäätmete kogus 2020 saaks olla max
231 tuh t, 2030 aga 162 tuh t.

Segaolmejäätmete taaskasutuse (st Jäätmepõletus + MBT)
nimivõimsused Eestis > 350 tuh t/a



Mille arvelt saab ringlussevõtt  suureneda – jäätmeliigid (1)

Paber-kartong: kogus segaolmejäätmetes 40 tuh t, ringlussevõtt 2014 a
57 %

Väljavaated liigitikogumiseks: liigitikogumine peaks jõudma vähemalt 80
%-ni, kõige lihtsamini kogutav jäätmeliik.

Metallid: kogus segaolmejäätmetes 14 tuh t, ringlussevõtt 2014 a 75 %

Väljavaated liigitikogumiseks: liigitikogumine saab veel paraneda, kuid
segajäätmete taaskasutamisel eraldatakse oluline osa MBT või põletuse
koldetuha töötlemisel.

Plastid: kogus segaolmejäätmetes 54 tuh t, ringlussevõtt 2014 a 19 %

Väljavaated liigitikogumiseks: liigitikogumine saab oluliselt paraneda.



Mille arvelt saab ringlussevõtt  suureneda – jäätmeliigid (2)

Klaas: kogus segaolmejäätmetes 14 tuh t, ringlussevõtt 2014 a 68 %

Väljavaated liigitikogumiseks: liigitikogumine peaks jõudma vähemalt 80 %-ni,
väga lihtsalt kogutav jäätmeliik.

Biojäätmed: kogus segaolmejäätmetes 94 tuh t, ringlussevõtt 2014 a 16 %

Väljavaated liigitikogumiseks: suurima osakaaluga ja väga madala
liigitikogumise tasemega jäätmeliik – selle liigitikogumise edukusest sõltub
väga oluliselt kogu ringlussevõtu sihtarvude saavutamine, praktikas
sageli kõige keerulisem jäätmeliik liigitikogumisel

Tekstiil: kogus segaolmejäätmetes 15 tuh t,

Väljavaated liigitikogumiseks: ringlussevõtu võimalused siiani praktiliselt
puuduvad, küll on oluline potentsiaal korduskasutuse arendamisel



Liigitikogumise edendamine

Vanad ja uued lahendused liigitikogumiseks tekkekohal

Rootsi:

240 l standartkonteiner, 

mis on sisemiste vaheseinete ja lisa-

mahutitega muudetud  

4-sektsiooniliseks kogumismahutiks  



Biojäätmete liigitikogumine ja ringlussevõtt

Toidujäätmete ümbertöötlemine (purustamine, pulbistamine) biogaasi tootmiseks 

Rootsis. 



Liigitikogumise eeldused 

Liigitikogumine seisab kolmel jalal:

1) Liigitikogumist motiveeriv teenuse hind

(sh ‘maksa oma jäätmete eest’ ehk

PAYT)

2) Asjakohane teavitus ja avalik teenus, sh

avalik kogumisvõrgustik ja jäätmejaama

teenus

3) Järelevalve nõuete täitmise üle



Pakendijäätmetest



Pakendijäätmete teke ja ringlussevõtt 2013, (1)

Aruanne EL Komisjonile, üldandmed:

Material
Packaging 

waste 

generated

Recovered or incinerated at waste incineration plants with energy recovery by 

Recycling 

rate

Rate of recovery 

or incineration at 

waste 

incineration 

plants with 

energy recovery

Material 

recycling
Other forms of 

recycling

Total 

recycling
Energy recovery

Other forms of 

recovery

Incineration at 

waste incineration 

plants with energy 

recovery

Total recovery and 

incineration at 

waste incineration 

plants with energy 

recovery

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h)

GLASS 39 389 30 083 30 083 30 083 76 76

PLASTIC 60 785 18 184 18 184 27 260 45 444 30 75

PAPER 

AND 

BOARD 75 154 57 736 93 57 829 10 274 68 010 77 90

METALS

Aluminiu

m 0 0 0

Steel 0 0 0

Total 26 085 15 940 15 940 15 940 61 61

WOOD 14 281 9 293 334 9 628 5 616 15 243 67 107

OTHER 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 215 695 131 236 428 131 664 43 150 0 0 174 720 61 81,00



Pakendijäätmete teke ja ringlussevõtt 2013, (2)

Aruanne EL Komisjonile, pakendijääätmete väljavedu ringlusevõtuks
ja osakaal kogu ringlussvõtu tulemusest:

Material 

recycling

Other 

forms of 

recycling

Energy 

recovery

Other forms of 

recovery

Incineration at 

waste incineration 

plants with energy 

recovery

Share of 

recycling from 

Total, %

GLASS 17 078 56,8

PLASTIC 9 285 51,1

PAPER AND BOARD 41 744 72,2

Aluminium

Steel

Total 15 890 0 0 0 0 99,7

WOOD 0

OTHER 0

TOTAL 83 997 0 0 0 0 63,8

Quantities of packaging waste sent to other Member States or exported outside the 

Community for recovery or incineration at waste incineration plants with energy recovery

Material

Packaging waste sent to other Member States or exported outside the 

Community for recovery or incineration at waste incineration plants 

with energy recovery

METALS



Pakendijäätmete materjalipõhised ringlussevõtu 

sihtarvud ja muudatusettepanekud 

Ringlussevõtt 
2013

Kehtiv ringlussevõtu
sihtarv PakS § 36 Sihtarv 2025 Sihtarv 2030

KLAAS 76,4 70 75 85

PLAST 29,9 45 /22,5 55 55

PABER JA 

KARTONGBOARD 76,9 70 75 85

METALL 61,1 60 75 85

PUIT 67,4 20 65 75



Pakendijäätmed

 PakS muudatuse 2014 kevadest nõuab, et 

„Tagatisrahata pakendi jäätmete kogumisel 

peab taaskasutusorganisatsioon kindlustama, 

et igas kogumiskohas oleks tagatud kõigi 

pakendimaterjali liikide kogumine“.

 Olulised puudujäägid TKO-de tegevuses 

seoses nende lepingutes KOVdega ja ka 

kogumiskohtade võrgustiku tagamisel



Klaasi ringlussevõtt

 Oluline osa klaaspakendi 

ringlussevõtul siiani aruannetes kui 

‘lisamine betoonist tänavakividesse’

 Esmaselt ebaselge, kas näidatud 

kogused on ka tegelikult sellises 

lahenduses kasutatud

 Järvakandis uus Poola ettevõte 

Krinitscki, kelle tegevus on 

segaklaasi jäätmete 

automatiseeritud järelsortimine 

 Kavas on nn vahtklaasi tootmine 



Põllumajandusplastid 

 Põllumajandusplastide teke JATSs

 02 01 04 Plastijäätmed (välja arvatud pakendid), teke

2014 - 738 t

2013 – 1419 t

2012 – 181 t



Mõned üldised mõtted ettevaates
 Põhiline J-käitlustaristu on olemas, see vajab siiski kohati tihendamist, 

teatud uute lahendustega täiendamist jne.

 Ringlussevõtt toimub suures mahus Eestist väljaspool – on põhjust toetada 

projekte, et seda tehtaks enam Eestis, just see loob ka töökohti.

 Investeeringutoetustega on lahendus olnud üldisena hea, aga lahendamata 

on olulisel määral olmejäätmete käitluse korraldamisega seotud 

jooksevkulude katmine, selles sõltuvad aga nii uued, kui paljud juba 

teostatud projektid.



Mõned mõtted pakendijäätmete teemadel

Uued sihtarvud eeldavad kogus senise laiendatud tootjavastutuse skeemi võimekuse 

osas analüüsi. Kolme konkureeriva konteinerkogumise süsteemi mudel on küll väga 

turu põhine, kahjuks ka väga keeruline aruandluse tõesuse tagamise seisukohalt.

• Pakendiauditi nõue on parandanud olukorda turuletoodud koguste deklareerimisel, 

arutelu vajab ka võimalus taaskasutuse/ringlussevõtu aruandluse kolmanda 

sõltumatu osapoole auditi osas

• Ringmajanduse pakett toob selgemad üldtingimused laiendatud tootjavastutuse 

skeemidele, ühtlasi nõude, et kui sama materjalivoo osas on tegemist 

konkureerivate skeemidega, peab liikmesriik tagama eraldi asutuse kaudu 

tugeva kontrolli ja juhtimise (suurema sekkumise)



Kokkuvõtvalt

Ringmajanduse paketi jäätmealased eesmärgid on Eestis jaoks

kahtluseta väga tõsised väljakutsed

• Olmejäätmete ringlussevõtu eesmärgid eeldavad kõigi
osapoolte õiguste ja vastutuste ülevaatamist ja
täpsustamist, pikaajalist sihipärast aktiivset tegevust

• Arvestades Riigikohtu otsust 15.01.2015 a Tahkuranna vald v
Ragn-Sells kaasuses on ilmne, et nn vabaturu suunas liikumine
eeldaks ka KOKS-i muutmist – kuid KOVde asemel pole
olmejäätmete alast vastutust kuskile suunata, seepärast pole
selle suunalised ettepanekud ka praegu aktuaalsed. Selle
asemel KOVde õiguste täpsustamine (kahetasandiliste hangete
küsimus), tegevuskuludele rahalise katte leidmine jne.



Tänan!

Peeter Eek
Peeter.eek@envir.ee
626 2884

mailto:Peeter.eek@envir.ee

