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Kokkuvõte 
I Euroopa Komisjon kiitis 2018. aasta jaanuaris heaks plastistrateegia, mis on osa 
üleminekust ringmajandusele ja aitab kaasa ÜRO kestliku arengu eesmärkide 
saavutamisele. Strateegias pakutakse välja meetmed, mille eesmärk on suurendada 
plasttoodete ringlussevõetavust, kogumist, sorteerimist, ringlussevõttu ja plasttoodete 
ringlusse võetava materjali sisaldust. Pakendite ja pakendijäätmete direktiivi 2018. 
aasta ajakohastatud versioonis võeti vastu uued plastpakendite ringlussevõtu 
eesmärgid 2025. aastaks (50%) ja 2030. aastaks (55%). Nende eesmärkide saavutamine 
aitaks kaasa ELi ringmajanduse eesmärkide saavutamisele. Uued rangemad 
aruandluseeskirjad toovad tõenäoliselt kaasa ELi teatatud keskmise plastpakendite 
ringlussevõtu määra languse. Tööstusharu allikate hinnangul võib see tähendada 
langust 41%-lt 32–29%-le. 

II Kuna strateegia võeti vastu alles hiljuti, ei ole praegu võimalik selle mõju hinnata. 
Seepärast vaatasime läbi ELi meetmed plastijäätmetega võitlemiseks, pöörates erilist 
tähelepanu plastpakendijäätmetele. Keskendume sellele, sest plastpakendijäätmed 
moodustavad plastijäätmetest suurima osa (61%). Tegemist ei ole auditiaruandega, 
vaid see on ülevaade, mis põhineb peamiselt avalikult kättesaadaval teabel või 
materjalil, mida on kogutud sellel eesmärgil. 

III Ülevaates keskendume järgmistele teemadele: 

o pakendidisain, mis on plastpakendite ringlussevõetavuse seisukohast otsustava 
tähtsusega; 

o laiendatud tootjavastutuse süsteemid, millega luuakse plastpakendijäätmete 
käitlemise õigus- ja rahastamisraamistik; 

o ringlussevõtu andmete esitamine, mille usaldusväärsus on väga oluline, et mõõta 
ELi edusamme plastpakendijäätmete ringlussevõtu eesmärkide saavutamisel; 

o plastpakendijäätmete vedu kolmandatesse riikidesse, mis moodustab kolmandiku 
ELi teatatud plastpakendite ringlussevõtu määrast; 

o ebaseaduslik jäätmevedu, mis on keeruline kuritegevuse valdkond ja mõjutab ka 
plastpakendijäätmete käitlemist. 

IV Tutvustame ELi raamistikke plastijäätmete käitlemiseks auto-, elektroonika-, 
põllumajandus- ja ehitussektoris, mis kokku moodustavad 22% ELis tekkivatest 
plastijäätmetest. Samuti vaatleme olemasolevaid ELi rahastamisvahendeid, millega 
toetatakse liikmesriikide jõupingutusi plastijäätmete käitlemise parandamisel. Uued 
õigusaktid ja plastpakendijäätmeid käsitlevad eesmärgid näitavad, et EL ja liikmesriigid 
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on võtnud kohustuse eraldada – mõnikord märkimisväärseid – vahendeid 
plastjäätmete probleemi lahendamiseks. Strateegia on suhteliselt uus dokument ja 
selle eesmärke ei ole mitmes valdkonnas veel ellu viidud. Juhime tähelepanu 
mõningatele lünkadele, riskidele, probleemidele ja võimalustele seoses käsitlusviisiga, 
mida EL kasutab plastpakendijäätmete probleemi lahendamiseks. See hõlmab eelkõige 
ELi võimalust saada esimesena tegutseja eelis, töötades välja ringmajanduse 
lahendused plastpakendite jaoks, kuid ka ohtu, et mõned liikmesriigid ei pruugi täita 
uusi eesmärke. 
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Sissejuhatus 

Kõige enam kasutatav materjal 

01 Plast on tänapäeva majanduse alustala, millel on lugematu arv tööstus- ja 
tarbijarakendusi. Tegemist on odava, mitmekülgse, kergekaalulise, vastupidava ja 
laialdaselt kasutatava materjaliga sellistes olulistes sektorites nagu pakendid, 
põllumajandus, ehitus, auto- ja elektriseadmed. Ülemaailmne plastitootmine on 
hüppeliselt suurenenud 1,5 miljonilt tonnilt 1950. aastal 322 miljoni tonnini 2015. 
aastal1. Pool kogu maailma plastist on toodetud pärast 2005. aastat2. Nõudlus plasti 
järele on alates 2000. aastast peaaegu kahekordistunud, ületades nõudluse kõikide 
muude põhimaterjalide järele (nt teras, alumiinium või tsement). Areneva 
majandusega riigid kasutavad praegu 20 korda vähem plasti elaniku kohta kui 
arenenud majandusega riigid. Plasti tarbimine tõenäoliselt kasvab nende riikide 
arenedes. 

02 Pakendamine (nt jogurtitopsid, veepudelid, puuviljade kaitsepakendid) on suurim 
plasti kasutusviis ELis. See moodustab umbes 40% plastitootmisest3 ja tekitab 61% 
plastijäätmete koguhulgast. Järgmised suurimad plastijäätmete tootjad on elektri- ja 
elektroonikaseadmed, ehitus, autotööstus ja põllumajandussektor (vt joonis 1). 
Plastpakendid on ka pakendiliik, mille ringlussevõtu määr ELis on muude materjalidega 
võrreldes madalaim (42%). Metallide (76%), paberi ja papi (83%) ning klaaspakendite 
(73%) ringlussevõtu määrad olid oluliselt kõrgemad4. 

1 Euroopa Parlament: „Plastijäätmed ja ringlussevõtt ELis: faktid ja arvud, 19. detsember 
2018. 

2 Roland Geyer, Jenna R. Jambeck ja Kara Lavender Law (2017), ‘Production, use, and fate of 
all plastics ever made’, Science Advances, 19. juuli 2017. 

3 Plastics Europe: Plastics – the facts 2019, 14. oktoober 2019. 

4 Euroopa Komisjon: Komisjoni talituste töödokument, mis on lisatud dokumendile „A 
European Strategy for Plastics in a Circular Economy“, SWD(2018) 16 final. 
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Joonis 1. Plastijäätmete teke sektorite kaupa 2018. aastal 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda dokumendi „A circular economy for plastics – A European Overview” 
põhjal, Plastics Europe, 2019. 

Kasvav jäätmeprobleem 

03 Prügistamine ja plastprügi leke keskkonda kahjustavad maismaa- ja 
mereökosüsteeme. Igal aastal jõuab ookeani 4,8–12,7 miljonit tonni plastijäätmeid5. 
Maismaalt ja merelt pärit plastprügi omavaheline suhe on piirkonniti erinev. Hiljutise 
uuringu kohaselt moodustavad kalavõrgud kuni 46% Vaikse ookeani prügisaarest6. 
Euroopas moodustab randadest leitud mereprügist plast umbes 85%. Ligikaudu 43% 
sellest mereprügist on ühekordselt kasutatav plast ja 27% kalapüügivahendid7. 

5 Jenna R. Jambek et al., ‘Plastic waste inputs from land into the ocean’, Science, köide 347, 
veebruar 2015. 

6 L. Lebreton et al., ‘Evidence that the Great Pacific Garbage Patch is rapidly accumulating 
plastic’, Sci Rep 8, 22. märts 2018. 

7 Euroopa Komisjon: Ettepanek: direktiiv teatavate plasttoodete keskkonnamõju 
vähendamise kohta, COM(2018) 340 final. 
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Pilt 1. Ocean Plastics lab: ookeani plastijäätmete näitus 

 
Allikas: Euroopa Parlament. 

04 Ligikaudu 55% plastijäätmetest ladestati 2015. aastal ikka veel prügilatesse või 
visati loodusesse8. ELis ladestatakse suurem osa plastijäätmetest prügilasse või 
põletatakse energia tootmiseks (vt joonis 2). 

8 Hannah Ritchie and Max Roser: „Plastic Pollution“, Our World in Data, september 2018. 
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Joonis 2. Plastijäätmete käitlusvõimalused ELis, 2018 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda Plastics Europe’i andmete põhjal, „Plastics – the facts 2019“. 

Komisjoni poliitilised meetmed 

05 Euroopa Komisjon kiitis 2018. aasta jaanuaris heaks plastistrateegia9, mis on osa 
üleminekust ringmajandusele ja aitab kaasa ÜRO kestliku arengu eesmärkide 
saavutamisele. Komisjon leiab, et rohelise kokkuleppe ja uue ringmajanduse 
tegevuskavaga on plastipoliitikat edasi arendatud. Strateegia eesmärk on käsitleda 
kõiki plastijäätmeid tekitavaid sektoreid ELi õigusaktide ning vabatahtlike meetmete ja 
standardite abil. Strateegias on loetletud 39 meedet, mis on jagatud nelja 
teemavaldkonda (vt joonis 3). Strateegia üks põhieesmärke on see, et kõik ELi turule 
lastud plastpakendid oleksid kas korduskasutatavad või et need saaks 2030. aastaks 
kulutõhusal viisil ringlusse võtta. Komisjon püüab samuti toetada liikmesriike 
plastpakendite ringlussevõtu eesmärkide saavutamisel. 

9 Euroopa Komisjon: 2018. aasta strateegia plasti kohta. 
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Joonis 3. ELi plastistrateegia põhielemendid 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda Euroopa Komisjoni 2018. aasta plastistrateegia alusel. Ei hõlma kõiki 39 
plastistrateegia meedet. 

06 Komisjoni plastistrateegia eesmärk on tugevdada peamiste 
jäätmekäitluskontseptsioonide rakendamist plastijäätmete puhul: „saastaja maksab” 
põhimõte, jäätmehierarhia ja jäätmeks olemise lakkamise staatus (vt joonis 4). EL on 
jäätmekäitlustavade parandamiseks tehtavaid jõupingutusi toetanud mitu 
aastakümmet. Näiteks 6. keskkonnaalase tegevusprogrammi (2002–2012) eesmärk oli 
saavutada tekitatud jäätmete mahu märkimisväärne vähenemine, eelkõige 
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jäätmetekke vältimise meetmete abil10. Seda ei saavutatud, kuid eesmärk säilitati 
seitsmendas keskkonnaalases tegevuskavas (2014–2020). 

Joonis 4. 2008. aasta jäätmete raamdirektiivis määratletud 
jäätmehierarhia11 

 
Allikas: Euroopa Komisjon. 

07 Komisjoni plastialase tegevuse oluline osa oli ELi jäätmedirektiivide 
läbivaatamine, mis viidi lõpule 2018. aasta mais12. Muudetud pakendite ja 
pakendijäätmete direktiiviga kahekordistati varasemat plastpakendijäätmete 
ringlussevõtu eesmärki 22,5%-lt (mis tuli saavutada 2008. aastaks enamikus 
liikmesriikides) 50%-le 2025. aastaks ja 55%-le 2030. aastaks. Liikmesriikidel on 
vabadus saavutada eesmärgid mis tahes viisil, mida nad sobivaks peavad. Tabelis 1 
esitatakse jäätmedirektiivides 2025., 2030. ja 2035. aastaks seatud eesmärgid 
jäätmeliikide kaupa. Kõnealuses pakendite ja pakendijäätmete direktiivis on sätestatud 
ka muud meetmed, et hõlbustada suurendatud ringlussevõtu eesmärkide saavutamist. 

10 Otsus 1600/2002/EÜ. 

11 „Jäätmete kõrvaldamine“ hõlmab jäätmete prügilasse ladestamist. 

12 Direktiivid (EL) 2018/850 prügilate kohta, (EL) 2018/851 jäätmete kohta ja (LU) 2018/852 
pakendite ja pakendijäätmete kohta. 

ENNETUS
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Need hõlmavad liigiti kogumist, laiendatud tootjavastutust, majandushoobasid ja 
jäätmekäitluskavasid. 

Tabel 1. Praegustes ELi direktiivides sätestatud ringlussevõtu ja 
prügilasse ladestamise eesmärgid 

Jäätmeliik Õiguslik alus Aastaks 
2025 

Aastaks 
2030 

Aastaks 
2035 

Korduskasutamiseks 
ja ringlussevõtuks 
ette valmistatud 
olmejäätmed 

Jäätmete 
raamdirektiiv 98/2008 55% 60% 65% 

Olmejäätmete 
prügilasse 
ladestamine 

Prügiladirektiiv 
1999/31 - - Mitte üle 

10% 

Kõigi pakendijäätmete 
ringlussevõtt 

Pakendite ja 
pakendijäätmete 
direktiiv 94/62 

65% 70% - 

Plastpakendijäätmete 
ringlussevõtt 

Pakendite ja 
pakendijäätmete 
direktiiv 94/62 

50% 55% - 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda jäätmedirektiivide 2018. aasta ajakohastamise põhjal. 

Jäätmete energiakasutus: prügilasse ladestamise ja 
ringlussevõtu vahel 

08 Plastijäätmete põletamine koos energia taaskasutamisega jääb 
jäätmekäitlusvõimaluste hierarhias ringlussevõtust allapoole (vt joonis 4). Praegu 
põletatakse Euroopas plastijäätmeid rohkem kui ringlusse võetakse. Plastpakendite 
ringlussevõtu uute eesmärkide saavutamiseks tuleb seda muuta13. 

09 Plastid pärinevad peamiselt toornaftast ning nende põletamisel eraldub suures 
koguses CO2, samuti eri koguses muid aineid ja saasteaineid, nagu dilämmastikoksiid ja 

13 ICF/Eunomia: „Plastics: reuse, recycling and marine litter“, mai 2018. 
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elavhõbe. Mõningaid heitkoguseid saab kompenseerida energiatootmisega, kuna see 
vähendab vajadust muude energiatootmise vormide järele. 

10 Plasti võib keemiliselt ringlusse võtta või prügilasse ladestada. Keemiline 
ringlussevõtt (st jäätmete tagasimuutmine keemilisteks lähteaineteks) võib hõlmata 
paljusid erinevaid tehnoloogiaid. Tegemist ei ole veel tehnoloogiliselt või 
majanduslikult teostatava jäätmekäitlusviisiga, samal ajal kui prügilasse ladestamist 
kavatsetakse märkimisväärselt vähendada. 

11 Seetõttu võib põletamine teatavatel juhtudel olla lahendus toksilisi aineid 
sisaldavate plastijäätmete käitlemiseks. Põletamist võib sõltuvalt olelusringi 
hindamise14 tulemustest pidada elujõuliseks lahenduseks selliste plastijäätmete 
käitlemisel15, kuni töötatakse välja muud tehnoloogilised ja regulatiivsed lahendused. 

14 Direktiiv 2008/98/EÜ. 

15 ICF/Eunomia, mai 2018. 

13
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Ülevaate ulatus ja käsitlusviis 
12 Käesolevas ülevaates vaadeldi ELi reageerimist plastijäätmete kasvavale 
probleemile, keskendudes plastpakendijäätmetele. Tuuakse välja mõningad lüngad, 
riskid, probleemid ja võimalused seoses kasutatava käsitlusviisiga. Keskendume 
plastpakendijäätmetele, sest need moodustavad plastijäätmetest suurima osa (61%). 
Mereprügi jätsime ülevaatest välja. 

13 Tegemist ei ole auditiaruandega, vaid see on ülevaade, mis põhineb peamiselt 
avalikult kättesaadaval teabel või materjalil, mida on kogutud sellel eesmärgil. 
Otsustasime auditi asemel ülevaate kasuks, kuna 2018. aasta plastistrateegiat ei ole 
veel kaugeltki rakendatud ning ajakohastatud ELi õigusraamistikus (uued direktiivid) on 
liikmesriikidele seatud rakendamise tähtajad alles pärast 2021. aastat. Nende 
meetmete mõju ei ole veel seega võimalik hinnata. Ülevaade on siiski ajakohane, 
arvestades, et ELi tulevased kuluprioriteedid on veel kindlaksmääramisel ja oluliste 
poliitikavaldkondade reformid alles otsustamisel. Lisaks aitaks ülevaade kaasa 2020. 
aastal alanud EUROSAI plastpakendijäätmete ühisauditile ja täiendaks seda. 

14 Kohtusime keskkonna peadirektoraadiga, kes on selles küsimuses juhtiv 
peadirektoraat, ning erinevate sidusrühmadega tööstuse ja kodanikuühiskonna alal. 
Vaatasime läbi direktiivid ja määrused, strateegiad, poliitikadokumendid, suunised, 
hindamised, järelevalvearuanded ja komisjoni esitatud sisedokumendid ning 
liikmesriikide, rahvusvaheliste organisatsioonide ja valitsusväliste organisatsioonide 
aruanded. Külastasime Portugali ja Madalmaid, et näha asjaomaste meetmete 
praktilist rakendamist. Me valisime need liikmesriigid, kes seisavad silmitsi paljude ELi 
liikmesriikide ühiste probleemidega plastijäätmete käitlemisel, et mõista erinevaid 
raskusi, millega avaliku sektori asutused plastijäätmete käitlemise parandamisel 
peavad toime tulema, ja lahendusi, mille nad selleks valisid. 
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Ülevaade ELi meetmetest ja poliitikast 
sektorite kaupa 

ELi plastipoliitika peamistes sektorites 

15 2018. aasta plastistrateegia eesmärk on tegeleda kõigi peamiste plastijäätmeid 
tekitavate sektoritega ELis. Strateegia rakendamine on käimas. See hõlmab direktiivide 
hindamist ja läbivaatamist ning toetavaid uuringuid, et teha kindlaks võimalused 
jäätmetekke vältimiseks ja plastijäätmete käitlemise parandamiseks. Uus 
ringmajanduse tegevuskava kohustab komisjoni vaatama lähiaastatel läbi 
jäätmekäitlust reguleerivad õigusaktid peamistes plastijäätmeid tekitavates sektorites 
(sõidukid, ehitusmaterjalid ja pakendid)16. 

16 Kuigi praegu on plastpakendite ringlussevõtuks kehtestatud õiguslikult siduvad 
eesmärgid (vt tabel 1), puuduvad sarnased eesmärgid põllumajandus- ja ehitussektori 
plastijäätmete jaoks. Auto-, elektri- ja elektroonikaseadmete sektorit reguleeritakse 
eraldi õigusaktidega nende tekitatud jäätmete käitlemiseks17, kuid neis ei seata 
konkreetseid plasti ringlussevõtu eesmärke. 

Põllumajandus 

17 Põllumajanduses kasutatakse üha rohkem plasti (põllumajandusplastid). 2017. 
aastal kasutati ELi põllumajanduses hinnanguliselt 1,7 miljonit tonni plasti18. 
Põllumajandusplasti peamised kasutusalad on kahanevas järjestuses järgmised: 
silokiled, kasvuhooned ja -tunnelid, multšikiled, niisutustorud, võrgud ja nöörid. 
Plastitööstuse hinnangul võeti 2014. aastal ringlusse 28% kogutud põllumajandusplasti 
jäätmetest, 30% saadeti energiakasutusse ja 42% ladestati prügilatesse19. Osa plastist 
võidakse siiski põllule jätta või ebaseaduslikult põletada, sest praegu ei kogu ükski ELi 

16 Komisjoni teatis: „Uus ringmajanduse tegevuskava. Puhtama ja konkurentsivõimelisema 
Euroopa nimel“, COM(2020) 98 final. 

17 Direktiiv 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete 
(elektroonikaromude) kohta ja direktiiv 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta. 

18 Plastics Europe: Plastics – the Facts 2018. 

19 Plastics Europe: Plastics – the Facts 2015. 
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põllumajandusplasti kogumise süsteem üle 70% kasutuselt kõrvaldatud 
põllumajandusplastist20. 

18 EL ei ole seadnud eesmärke põllumajandusplasti käsitlemiseks. Viiel liikmesriigil 
on praegu riiklikud põllumajandusplastijäätmete kogumise süsteemid. 
Põllumajandusplasti ringlussevõtt võib olla keeruline ja selle korduskasutamine 
praktiliselt võimatu. Vanad multšikiled on kulunud, mullased ja mõnikord 
pestitsiididega kaetud ning võivad olla saastunud patogeenidega. 

19 Komisjon algatas 2020. aastal uuringu, et hinnata võimalust parandada 
põllumajandusplasti jäätmete kogumise ja ringlussevõtu määra kogu ELis. ELi ühine 
põllumajanduspoliitika (ÜPP) võimaldab rahastada näiteks plasttunnelite asendamist 
klaasi ja terasega. 

Mootorsõidukid 

20 Plast moodustab ligikaudu 11% sõidukites kasutatavatest materjalidest21. See 
tähendab, et aastas tekib ligikaudu 1 miljon tonni plastijäätmeid22. Komisjoni 
hinnangul ei jõua umbes 30% ELi kasutuselt kõrvaldatud sõidukitest igal aastal 
ametlikesse töötlemiskanalitesse23. See tähendab, et neid sõidukeid ei võeta ringlusse 
ega taaskasutata nõuetekohaselt või ei taaskasutata üldse. Praegu võetakse ringlusse 
ainult 9% nõuetekohastesse töötlemiskanalitesse sisenevatest kasutuselt kõrvaldatud 
sõidukitest kogutud plastijäätmetest24. Autode tootmisel kasutatud ringlussevõetud 
plasti kogus ületab harva mõne protsendi kogu tootest. Kogu tööstusharu hõlmavat 
eesmärki ei ole seatud ei ringlussevõetud plasti kasutamiseks erasõidukites ega plasti 
ringlussevõtuks sõiduki olelusringi lõpus. Kasutuselt kõrvaldatud sõidukite direktiivis 
on sätestatud sõidukite massipõhise taaskasutamise ja korduskasutamise või 
ringlussevõtu eesmärgid. Taaskasutamise määr peaks olema keskmiselt 95% sõiduki 
kohta aastas ning korduskasutamise või ringlussevõtu määr peaks olema vähemalt 

20 Ühenduse Agriculture Plastics Europe andmed. 

21 GHK: „Study to examine the benefits of the End of Life Vehicles Directive“, mai 2006. 

22 Põhineb 2014. aastal viie jäätmevoo toimivuskontrolli käigus esitatud hinnangul, et ELis 
tekib romusõidukitest 8–9 miljonit tonni jäätmeid aastas. 

23 Oko Institut: „Assessment of the implementation of Directive 2000/53/EU on end-of-life 
vehicles“, 2017. 

24 Commission Staff Working Document Accompanying the 2018 Plastics Strategy, 
SWD(2018) 16 final, lk 21. 
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85%. EL-28 ületas veidi korduskasutamise/ringlussevõtu miinimummäära 85%, kuid ei 
saavutanud 95% taaskasutamise eesmärki25. 

Elektroonikaseadmed 

21 ELis tekib igal aastal hinnanguliselt 9,4 miljonit tonni elektroonika- ja 
elektriseadmete jäätmeid, millest hinnanguliselt 20% moodustab plast26. Vaid 35% 
elektroonikaromudest sisenes aruannete kohaselt ELi ametlikku kogumis- ja 
töötlemissüsteemi. Ebaseaduslikud saadetised kolmandatesse riikidesse kujutavad 
endast olulist probleemi selle olukorra parandamisel. Igal aastal kaob EList 
hinnanguliselt 1,3 miljonit tonni romusid (ehk ligikaudu 14% tekkinud 
elektroonikaromudest)27. Enamik liikmesriike on saavutanud kuni 2015. aastani 
kohaldatavad elektroonikaromude peamiste kategooriate (IT- ja 
telekommunikatsiooniseadmed, suured ja väikesed kodumasinad) kogumise, 
taaskasutamise ja ringlussevõtu eesmärgid28. Taaskasutamise/ringlussevõtu eesmärgid 
varieeruvad sõltuvalt tootekategooriast 70–80% (taaskasutamine) ja 50–75% 
(ringlussevõtuks või korduskasutamiseks ettevalmistamine). Kõrgemaid eesmärke 
kohaldatakse alates 2016. aastast (taaskasutamine) ja 2019. aastast (ringlussevõtt või 
korduskasutamine). Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ringlussevõtu puhul ei 
ole plastile eraldi eesmärki seatud, vaid keskendutakse kriitilise tähtsusega metallide 
ringlussevõtule. 

22 Elektroonikaromudes oleva plasti ringlussevõttu takistavad tootedisaini keerukus 
ja probleemsete kemikaalide (nt leegiaeglustid) võimalik olemasolu. Komisjon uurib 
võimalusi, kuidas tugevdada ringmajandust toetava disaini põhimõtteid (parandatavus, 
modulaarsus, uuendatavus ja demonteerimise lihtsus), et toetada korduskasutamist ja 
ringlussevõttu. 

25 Eurostat. 

26 Commission Staff Working Document Accompanying the 2018 Plastics Strategy, 
SWD(2018) 16 final. 

27 Countering WEEE Illegal Trade Project: ‘Summary Report’, 30. august 2015. 

28 Aruanne elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitleva direktiivi rakendamise kohta, 
september 2018, lk 177. 
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Ehitamine ja lammutamine 

23 Enamik liikmesriike on juba saavutanud jäätmete raamdirektiivis 2020. aastaks 
seatud eesmärgi taaskasutada ehitusjäätmeid 70% ulatuses. See eesmärk on 
saavutatud peamiselt tänu taaskasutusse võetud jäätmete kasutamisele sellistes 
valdkondades nagu tagasitäide ja madala kvaliteediga taaskasutamisrakendused (nt 
maantee aluskihid). Ehitus- ja lammutusjäätmete puhul ei ole seatud plasti 
taaskasutamise eesmärke. Plastist ehitusjäätmete ringlussevõtt tekitab mitmeid 
probleeme: plast võib olla komposiitstruktuuri osa, see võib olla lagunenud ja võib 
sisaldada mitmesuguseid tundmatute omadustega lisaaineid, seda segatakse üldiste 
jäätmetega, mis muudab sortimise keeruliseks ja ebaökonoomseks29. Plastistrateegias 
nähakse ette ehitustoodete määruse hindamine ja läbivaatamine 2021. aasta lõpuks, 
et suurendada ringlussevõetud materjali kasutamist. 

Pakend 

24 ELis tekib keskmiselt 32 kg plastpakendijäätmeid inimese kohta aastas, USAs 45 
kg inimese kohta aastas, Indias 5 kg ja Jaapanis 33 kg aastas30. OECD-le kättesaadava 
teabe kohaselt on ELi plasti ringlussevõtu määr (kõigi kombineeritud plastijäätmete 
liikide puhul) arenenud majandusega riikide seas kõrgeim (vt joonis 5). Seda järeldust 
toetavate andmete laad ja kvaliteet on riigiti väga erinev, kuid see annab siiski laia pildi 
erinevatest arengutasemetest. 

29 Euroopa Keskkonnaamet, „Construction and demolition waste: challenges and 
opportunities in a circular economy“, 16.1.2020. 

30 UN Environment: „Single use plastics. A roadmap for sustainability“, 2018. 
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Joonis 5. Plasti ringlussevõtu määrad valitud suure sissetulekuga riikides 

 
Allikas: OECD 2018. aasta dokument „Improving Markets for Recycled Plastics: Trends, Prospects and 
Policy Responses”, OECD kirjastus, Pariis, https://doi.org/10.1787/978 926 430 1016-en. 

25 Pakendite ja pakendijäätmete direktiiviga loodud õigusraamistikku 
plastpakendijäätmete käitlemise parandamiseks on järk-järgult täiendatud muude 
direktiivide ja määrustega. Neis on sätestatud olmejäätmete korduskasutamiseks 
ettevalmistamise ja ringlussevõtu eesmärgid (Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. 
novembri 1999. aasta direktiiv 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja millega 
tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid), jäätmesaadetisi käsitlevad eeskirjad 
(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1013/2006 
jäätmesaadetiste kohta) ning prügilatesse ladestamise piirangud (nõukogu 26. aprilli 
2008. aasta direktiiv 1999/31/EÜ prügilate kohta) (vt joonis 6). 
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Joonis 6. Plastpakendeid käsitlev ELi raamistik ja eesmärgid 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

1999
Direktiiv 1999/31/EÜ 
prügilate kohta

2006
Määrus (EÜ) nr 1013/2006 
jäätmesaadetiste kohta 

2015
Õhukeste plastkandekottide 
suhtes kehtestatud uued 
piirangud

2019
Direktiiv 2019/904 teatavate 
plasttoodete keskkonnamõju 
vähendamise kohta 
Ringlussevõtu eesmärkidest 
teatamise ajakohastatud eeskirjad

2018
Euroopa strateegia plasti kohta 

ringmajanduses, jäätmepaketi direktiivide 
ajakohastamine (94/62/EÜ, 1999/31/EÜ, 

2008/98/EÜ), millega kehtestatakse uued 
ringlussevõtu eesmärgid, liigiti kogumise 

kohustused ja uued laiendatud 
tootjavastutuse nõuded

2008
Direktiiv 2008/98/EÜ 

jäätmete kohta (jäätmete 
raamdirektiiv)

2004
Direktiivi 94/62/EÜ läbivaatamine: uus 

plastpakendijäätmete ringlussevõtu 
eesmärk – 22,5% aastaks 2008

1994
Direktiiv 94/62/Eü.pakendite 

ja pakendijäätmete kohta

ELi plastpakendite 
ringlussevõtu eesmärgid 

ELi plastpakendite 
ringlussevõtu eesmärgid 
(polüetüleentereftalaadist 
pudelid) 

2001
15%

2008
22,5%

2025
50%

2030
55%

2029
90%

2025
77%
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Plastpakendijäätmed 
26 Plastpakendite kogu olelusring võib olla tarbimisetapist palju pikem ning valikud 
selle igas etapis mõjutavad jäätmete käitlemist (vt joonis 7). Need valikud algavad 
lähteaine valimise etapiga, millele järgneb tooraine tootmine, selle muutmine 
pakendiks, kasutamine/korduskasutamine ja kõrvaldamine ning käitlemine olelusringi 
lõpus. Plastpakendid on märkimisväärne keskkonnaprügi tekke põhjus. Seetõttu võeti 
2019. aastal vastu ühekordselt kasutatavate plasttoodete direktiiv. 

Joonis 7. Plastpakendite olelusring 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda 

Pakendidisain 

Olulised nõuded, mida ei saa praktikas jõustada 

27 ELis peavad pakendid vastama 1994. aasta pakendite ja pakendijäätmete 
direktiivis sätestatud olulistele nõuetele. Need nõuded hõlmavad eelkõige pakendite 
tootmist ja koostist ning materjalide ja energia taaskasutamise menetlusi. 2018. aastal 
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sõnastuses tehtud väikeseid muudatusi arvestamata on need nõuded jäänud samaks 
ning neis sätestatakse, et pakend peab olema: 

o minimaalse kaalu ja mahuga, et tagada ohutus ja hügieen; 

o kavandatud, toodetud ja turustatud nii, et võimaldada korduskasutamist ja 
taaskasutamist, sealhulgas ringlussevõttu, ning minimeerida selle mõju 
keskkonnale kõrvaldamise ajal; 

o toodetud nii, et mürgiste ja muude ohtlike ainete ja materjalide sisaldus heites, 
tuhas või nõrgvees oleks kõrvaldamisel minimaalne. 

28 Euroopa Standardikomitee (CEN) avaldas 2004. aastal pakendite vältimise, 
korduskasutamise, materjalide taaskasutamise ja energia taaskasutamise standardid. 
Komisjon avaldas need standardid 2005. aasta veebruaris ametlikus väljaandes 
„tunnustatud standarditena”, mille täitmist tootjad peaksid tõendama. Komisjoni 
2009. aasta uuring tööstusharu sidusrühmade kohta näitas, et tööstusharu pooldas 
paindlikkust, mida olulised nõuded võimaldavad, kuna ettevõtjatel on üldiselt vabadus 
rakendada nõuete täitmise tõendamiseks erinevaid menetlusi31. 2011. aastaks olid viiel 
liikmesriigil kehtestatud mehhanismid oluliste nõuete kohaldamise jälgimiseks32. 
Pakendite ja pakendijäätmete direktiivi kohaselt eeldatakse, et pakendid vastavad 
olulistele nõuetele, kui kohaldatakse Euroopa Standardikomitee standardeid. 

31 BIO Intelligence Service: ‘Awareness and Exchange of Best Practices on the Implementation 
and Enforcement of the Essential Requirements for Packaging and Packaging Waste’, 2011. 

32 Samas. 
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29 Kooskõlas volitustega, mis anti komisjonile pakendite ja pakendijäätmete 
direktiivi 2018. aasta läbivaatamise käigus, kaalub komisjon praegu võimalusi vaadata 
olulised nõuded läbi, et toetada oma eesmärki, mille kohaselt peavad kõik 
plastpakendid olema 2030. aastaks majanduslikult teostataval viisil korduskasutatavad 
ja/või ringlussevõetavad33. Komisjoni tellimusel koostatud 2020. aasta uuringus 
oluliste nõuete tõhususe kohta järeldati, et neid „ei ole võimalik praktikas jõustada”34. 
Uuringus jõuti järeldusele, et olulised nõuded ei ole kooskõlas praeguste vajadustega 
ning et ajakohastatud nõuded peaksid eelkõige: 

o kajastama jäätmehierarhiat, edendades korduskasutamist või ringlussevõttu 
võimaldavat disaini; 

o tegema kindlaks pakendid ja materjalid, mis tõenäoliselt põhjustavad probleeme 
jäätmekogujatele ja -töötlejatele; 

o määratlema rangemalt ja selgemalt jäätmetekke vältimise nõuded; 

o tagama kooskõla ELi poliitika arenguga teatavate kompostitavate materjalide 
kasutamise ja väärtuse osas; 

o toetama kvaliteetse ringlussevõetud materjali nõudlust ja pakkumist; 

o kehtestama täpselt määratletud jõustamismenetluse, mis asendab nõetele 
vastamise eeldust. 

Plasti ringlussevõtu liit võib täiendada ELi jõupingutusi 

30 Plastistrateegia raames käivitatud kohustuste võtmise kampaania täiendab 
komisjoni jõupingutusi plastijäätmete käitlemise parandamisel. Selle eesmärk on 
kasutada 2025. aastaks uutes toodetes igal aastal 10 miljonit tonni ringlussevõetud 
plasti. Komisjon hindas võetud kohustusi 2019. aasta märtsis ja leidis erinevuse plasti 
koguse, mille ettevõtted olid lubanud ringlusse võtta (6,4 miljonit tonni) ja koguse 
vahel, mille nad olid kohustunud kasutama (11 miljonit tonni). Praegu kasutatakse ELis 
neli miljonit tonni ringlussevõetud materjali aastas. Komisjon käivitas selle lõhe 
vähendamiseks plasti ringlussevõtu liidu (CPA). 2020. aasta juuliks oli CPA kohustustele 
alla kirjutanud 225 osalejat, sealhulgas peamised pakendi-, auto-, elektroonikaromude 
ja põllumajandusplasti turul tegutsejad. Ettevõtted ja ettevõtjate ühendused lubavad 

33 Euroopa Komisjon: „Roheline kokkulepe“, COM(2019) 640 final. 

34 Eunomia: „Effectiveness of the Essential Requirements for Packaging and Packaging Waste 
and Proposals for Reinforcement“, veebruar 2020. 
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pakkuda või kasutada teatava koguse ringlussevõetud plasti või hõlbustada seda 
protsessi. 

31 Praegu jälgib komisjon lubaduste täitmist vastavalt vajadusele. CPA on võtnud 
kohustuse luua 2021. aastaks vabatahtlik süsteem Euroopa toodetes kasutatava 
ringlussevõetud plasti koguste jälgimiseks35. Võrreldavad ja usaldusväärsed andmed 10 
miljoni tonni eesmärgi saavutamisel tehtud edusammude kohta võivad aidata 
suurendada usaldust peamiste sidusrühmade tegevuse suhtes ning anda märku 
algatuse edust või ebaõnnestumisest. 

Laiendatud tootjavastutuse süsteemid 

32 Laiendatud tootjavastutuse süsteemide eesmärk on panna tootjatele rahaline ja 
organisatsiooniline vastutus oma toodete käitlemise eest, kui neist saavad jäätmed 
(vt joonis 8). Plastpakendite ringlussevõtu siduvate eesmärkide kehtestamine 1994. 
aasta pakendite ja pakendijäätmete direktiivis sundis paljusid liikmesriike seda 
käsitlusviisi järgima, et 

o panna tootjad vastutama pakendi kasutuselt kõrvaldamise kulude eest, 
stimuleerimaks paremat kavandamist nende kulude vähendamiseks (kergemad 
pakendid, parem ringlussevõetavus jne); 

o parandada korduskasutamise ja ringlussevõtu määra; 

o vähendada omavalitsuste (ja maksumaksjate) jäätmekäitluskulusid, kandes need 
üle tootjatele ja tarbijatele (kuna laiendatud tootjavastutuse tasu arvestatakse 
toote hinna sisse). 

35 Circular Plastic Alliance Declaration. 
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Joonis 8. Tootjavastutuse ja laiendatud tootjavastutuse piirid 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

Laiendatud tootjavastutuse süsteeme kasutatakse ELis pakendite puhul 
ulatuslikult, kuid süsteemide tõhusus on väga erinev 

33 Igas ELi liikmesriigis on kehtestatud plastpakendijäätmetele laiendatud 
tootjavastutuse süsteem36 (vt joonis 8). Süsteemide katvus on ELis erinev. Mõned 
hõlmavad ainult kodumajapidamiste pakendeid, teised aga ka kaubanduslikke ja 
tööstuslikke pakendeid. Need süsteemid koguvad ja töötlevad plastpakendijäätmeid, 
et vähendada prügilatesse saadetavaid koguseid. Need aitavad tõsta liikmesriikide 
plastpakendijäätmete käitlemise süsteeme jäätmehierarhias kõrgemale (vt joonis 4), 
suurendades ringlussevõtu määra ning parandades seeläbi ELi majanduse 
ressursitõhusust. 

34 Andmete märkimisväärne puudumine, metodoloogilised raskused laiendatud 
tootjavastutuse kavade mõju eristamisel muudest teguritest ning suured erinevused 
kasutatavates süsteemides on takistanud OECD-l hinnata laiendatud tootjavastutuse 
süsteemide mõju37. ELi kaasseadusandjad märkisid ka, et süsteemide tõhususe tase ja 
tootjate vastutuse ulatus on väga erinev38. 

36 Bio Intelligence Services: „Development of Guidance on Extended Producer Responsibility“, 
2014. 

37 OECD, ‘Extended Producer Responsibility: Updated guidance for efficient waste 
management’, 2016. 

38 Direktiiv 2018/852. 

Tootjavastutus

Laiendatud tootjavastutus

Kavandamine Tootmine Tarbimisetapp Olelusringi lõpp Jäätmekäitlus
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Laiendatud tootjavastutuse süsteemid edendavad kergemate pakendite 
tootmist, kuid mitte ringlussevõetavust 

35 Laiendatud tootjavastutuse süsteemid nõuavad plastpakenditootjatelt tasu oma 
toodete käitlemise eest toote olelusringi lõpus. See tasu vastab süsteemi raames 
kogutud ja käideldud plastpakendijäätmete käitlemise kulule. Tasud ei põhine kuludel, 
mis tekivad kõikide turule lastud plastpakendite töötlemisest, vaid laiendatud 
tootjavastutuse süsteemi kuludel süsteemi kaudu kogutud pakendite käitlemisel. 
Seetõttu on tootjate jaoks olelusringi lõpu töötlemise ühikuhind plastpakendite 
ringlussevõtu tegelikust maksumusest madalam. 

36 Enamik laiendatud tootjavastutuse süsteeme nõuab liikmetelt tasu maksmist 
vastavalt nende poolt turule lastavate plastpakendite kaalule. See motiveerib tootjaid 
vähendama plastpakendite kaalu, et vähendada kulusid. Näiteks 500 ml 
polüetüleentereftalaadist (PET) pudeli keskmine kaal ELis vähenes 24 grammilt 1990. 
aastal 9,5 grammile 2013. aastal39. Komisjoni talituste töödokumendis leiti, et 
ringlussevõetavate plastpakendite laiem kavandamine seisab silmitsi mitmete 
takistustega, mis on seotud tootmisprotsesside, harjumuste ja dialoogi puudumisega 
väärtusahelas ja eri osalejate vahel40. See võib avaldada märkimisväärset mõju, kuna 
hinnanguliselt üle 80% kogu tootega seotud keskkonnamõjust määratakse kindlaks 
toote kavandamise etapis41. Mõnel juhul võib õhukesi pakendeid olla keerulisem 
ringlusse võtta, sest neil on mitmekihiline struktuur, mille puhul kasutatakse erinevaid 
plaste, et saavutada samad omadused kui paksemal, ühest materjalist tehtud pakendil. 

39 Organisatsiooni Plastic Converters Europe veebisait plastpakendite kohta. 

40 Euroopa Komisjon: Staff Working Document accompanying the 2018 Plastics Strategy, 
SWD(2018) 16 final. 

41 Euroopa Komisjoni kestliku tootepoliitika veebisait, viimati ajakohastatud 13. detsembril 
2018. 
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Uute ELi eeskirjadega püütakse ühtlustada ja tugevdada laiendatud 
tootjavastutuse süsteeme 

37 Et neid probleeme lahendada ja suurendada laiendatud tootjavastutuse panust 
plastpakendite ringlussevõtu eesmärkide saavutamisse, muutis EL laiendatud 
tootjavastutuse süsteemid pakendidirektiivi läbivaatamise käigus 2018. aastal 
kohustuslikuks. Lisaks sätestati jäätmete raamdirektiivi 2018. aasta läbivaatamise 
käigus, et laiendatud tootjavastutuse süsteemidel peavad olema 

o kontrollimehhanismid, sealhulgas finantsjuhtimise sõltumatud auditid ja 
aruandluskohustused; 

o tasud, mis hõlmavad jäätmekäitlust, teabe esitamist ja andmekogumiskohustusi; 

o keskkonnahoidlikkust arvestav tasude kohandamine (laiendatud tootjavastutuse 
süsteemi liikmete poolt makstavate tasude kohandamine ringlussevõtu 
edendamiseks); 

o liikmete makstud tasude avalikustamise kord; 

o piirkondade ja/või toodete üldine kaetus (piiramata oma tegevust kõige 
kasumlikumate tootesegmentide või piirkondadega). 

38 Mõne laiendatud tootjavastutuse süsteemi puhul on juba kasutusele võetud 
tasude kohandamise süsteem, mis on seotud plastpakendite ringlussevõtu lihtsusega. 
Tasude määramisel võib arvesse võtta ringlussevõtu tehnoloogia kättesaadavust, 
häirivate või toksiliste lisandite olemasolu, pakendite koostist (lihtsalt 
ringlussevõetavad polümeerid, mitmekihilised polümeerid) ja sekundaarsete 
toorainete turgude olemasolu. Liikmesriigid on valinud tasude kohandamise suhtes 
erinevad käsitlusviisid, näiteks boonuste kasutamise või boonus-malus-süsteemid (vt 1. 
selgitus). 
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1. selgitus 

Tasude kohandamine Madalmaade laiendatud tootjavastutuse 
süsteemis 

Madalmaade pakendijäätmete fond (Afvalfonds Verpakkingen) on alates 2019. 
aastast kasutanud plastpakendite tasude kohandamise süsteemi. Ta kohaldab 
madalamate tasude süsteemi (0,34 eurot kilogrammi kohta 2020. aastal 0,60 euro 
asemel kilogrammi kohta), et premeerida ettevõtteid, kes kasutavad pärast 
sortimist hästi ringlussevõetavaid ja soodsa turuväärtusega jäigast plastist 
pakendeid, mis vähendab Afvalfonds Verpakkingeni netokulusid. 

Selleks et otsustada, kas plastpakendid on hästi ringlussevõetavad, kasutab 
Afvalfonds Verpakkingen jäikade plastpakendite ringlussevõtu kontrolli, mille 
töötas välja Madalmaade kestlike pakendite instituut (KIDV). Afvalfonds 
Verpakkingen tunnustab hea ringlussevõetavusega pakendite kasutamist, kuid ei 
karista muude pakendite kasutamist. 

Otsus kasutada boonuste süsteemi, mitte bonus-malus süsteemi, oli ajendatud 
soovist saata turule positiivne signaal ja malus-süsteemi kohaldamisega seotud 
praktilistest probleemidest, mis nõuaksid Afvalfonds Verpakkingenilt 
mitmesuguste plastpakendite üksikasjalikku ja väga kulukat tehnilist kontrolli. 

Pandipakendisüsteemid võivad toetada plastpudelite ringlussevõtu 
ambitsioonikamaid eesmärke, kuid on kulukad 

39 Ühekordselt kasutatavate plasttoodete direktiivis on sätestatud, et liikmesriigid 
koguvad ringlussevõtuks ühekordselt kasutatavaid kuni 3-liitriseid plastjoogipudeleid 
2025. aastaks 77% ulatuses ja 2029. aastaks 90% ulatuses42. Kuna joogipudelid on 
teatavat liiki plastpakendid, võetakse neid jõupingutusi arvesse plastpakendite 
ringlussevõtu eesmärkide saavutamisel. Liikmesriigid on kohustatud tagama, et nende 
riigis 2025. aastaks turule viidavad ühekordselt kasutatavad PET-joogipudelid 
sisaldavad keskmiselt 25% ringlussevõetud materjali. Aastaks 2030 suureneb see kõigi 
ühekordselt kasutatavate joogipudelite puhul 30%-ni. 

40 Pandipakendisüsteem toimib nii, et ostmisel nõutakse ostukohas tootelt lisatasu. 
See makstakse tagasi, kui tühi pakend tagastatakse. Ühekordselt kasutatavate 
plasttoodete direktiiv ei kohusta kasutama pandipakendisüsteemi, et saavutada 
joogipudelite kogumine ringlussevõtu eesmärgil, kuid seda nimetatakse ühe 
võimalusena, mida liikmesriigid võivad kasutada. Komisjon tegi oma 2018. aasta 

42 Direktiiv (EL) 2019/904, artikkel 9. 
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varajase hoiatamise aruannetes jäätmeid käsitlevate õigusaktide rakendamise kohta 
ettepaneku, et mõned liikmesriigid (Küpros, Portugal ja Rumeenia) kaaluksid 
pandipakendi süsteemi kasutuselevõttu kui võimalikku lahendust ohule, et ei suudeta 
täita 2020. aasta eesmärki valmistada 50% olmejäätmetest ette korduskasutamiseks 
või võtta need ringlusse. 

41 Keskkonnakaitseasutuste võrgustiku andmetel koguvad selle süsteemi kasutusele 
võtnud liikmesriigid keskmiselt üle 80% PET-pudelitest43, samas kui ELi keskmine on 
58%. Nii kõrge PET-pudelite liigiti kogumise taseme saavutamine võib aidata 
liikmesriikidel saavutada 2025. ja 2030. aasta plastpakendite ringlussevõtu eesmärgid. 
Pandipakendisüsteemi kasutamine võib ka parandada ringlussevõetava plasti kvaliteeti 
ning ringlussevõtu tulusust44. Pandipakendisüsteemi loomine võib siiski tekitada nii 
otseseid kui ka kaudseid kulusid ning võib muuta liikmesriikide jäätmekäitlussüsteemid 
keerulisemaks. 

42 Pandipakendisüsteemi taristu loomise ja käitamisega kaasnevad otsesed kulud. 
Saksamaa pandipakendisüsteem läheb hinnanguliselt maksma ligikaudu 800 miljonit 
eurot aastas45. Slovakkia keskkonnaministeeriumi hinnangul tekib 
pandipakendisüsteemi käitajal PET-pudelite ja alumiiniumpurkide 
pandipakendisüsteemi käitamisest aastas 5 miljoni euro suurune puudujääk (15% 
eelarvest)46. Tootjad maksavad selle puudujäägi katmiseks lisatasu. Kaudsed kulud 
PET-pudelite kottide tänavalt pandipakendisüsteemi viimisega võivad kaasa tuua ka 
kulude ja tulude erineva jaotuse väärtusahelas. Näiteks jääb tulu saamata nendel 
omavalitsustel, kes koguvad tühje pudeleid ja müüvad need ringlussevõtjatele. 
Pakendite märgistamise süsteemi abil (hoiuste tagastamise masinate lugemiseks) saab 
ära hoida välismaal ostetud pudelite sisenemist liikmesriigi pandipakendisüsteemi. 
Selline piiriülene liikumine võib vähendada kogumise ja ringlussevõtu määrasid, kui 
pudelite tagastamist ei ole ELi tasandil ühtlustatud või puuduvad liikmesriikide 
vahelised koostalitluskokkulepped. 

43 EPA Network: „Working Paper. Deposit Return Schemes: Data and figures from 16 Member 
Countries of the EPA Network“, märts 2018. 

44 Commission Staff Working Document accompanying the 2018 Plastics Strategy, 
SWD(2018) 16 final. 

45 BBC: „Drinks bottles and can deposit return scheme proposed“, 28.märts 2018. 

46 Keskkonnapoliitika instituut, Slovakkia keskkonnaministeerium: „Real Price of Deposit. 
Analysis of the introduction of the deposit-refund system for single-use beverage packaging 
in the Slovak Republic“, november 2018. 
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Aruandlus, andmed ja eesmärkide saavutamine 

Õiguslike nõuete rakendamist peetakse rahuldavaks 

43 Komisjoni aruanded pakendite ja pakendijäätmete direktiivi rakendamise kohta 
kajastavad direktiivi üldjoontes rahuldavat rakendamist, kuigi neis tuuakse esile 
puudujäägid jäätmetekke vältimise ja pakendijäätmete tõhusa liigiti kogumise 
meetmetes. Komisjon on alates 2008. aastast algatanud liikmesriikide vastu 45 
rikkumismenetlust seoses pakendite ja pakendijäätmete direktiiviga. Need olid 
peamiselt seotud liikmesriikide võetud meetmetest teatamata jätmisega (29 juhtumit), 
direktiivi ebapiisava ülevõtmisega (8 juhtumit) ja direktiivi puuduliku kohaldamisega (8 
juhtumit). Ühelegi liikmesriigile ei määratud nende menetluste tulemusel trahvi. 

Suured lahknevused ja veamäärad liikmesriikide aruandluses 

44 Liikmesriigid esitavad komisjonile igal aastal (aastal n aasta n – 2 kohta) aruande 
plastpakendite ringlussevõtu määrade kohta (protsendina kõigist turule lastud 
plastpakenditest). Kõige värskemad kättesaadavad plastpakendite ringlussevõtu 
määrad erinevad märkimisväärselt, ulatudes 23,5%-st Maltal kuni 74,2%-ni Leedus. ELi 
keskmine on 41,9% (vt joonis 9). Liikmesriigid mõõdavad ringlussevõetud plastina 
teatatud kogust kogumis-sortimis-ringlussevõtu protsessi eri etappides47. See (nagu ka 
turule lastud plastpakendite koguse ebatäpsed hinnangud) võib mõjutada teatatud 
ringlussevõtu määra. Ebatäpsed hinnangud võivad olla tingitud ebapiisavatest 
stiimulitest korrektseks aruandluseks, väiketootjate andmete esitamisest 
väljajätmisest, süsteemi ärakasutajatest, internetimüügi ja piiriüleste ostude 
puudulikust hõlmamisest ning esimest korda turule lastud korduskasutuspakendite 
arvestusest väljajätmisest. 

47 Eunomia: „Study on waste statistics - a comprehensive review of gaps and weaknesses and 
key priority areas for improvement in the EU waste statistics“, oktoober 2017. 
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Joonis 9. 2017. aastal teatatud plastpakendi ringlussevõtu määrad 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda Eurostati andmete põhjal. 

45 Komisjoni tellitud jäätmestatistika uuring48 näitab, et märkimisväärne veamäär 
on tingitud õiguslikult siduvate kohustuste tõlgendamisest, andmete ebapiisavast 
kontrollimisest, arvutusmeetodite ja kontrollimenetluste suurtest erinevustest ning 
täpse aruandluse stiimulite puudumisest. Nii jäätmestatistikat käsitlevast uuringust kui 
ka jäätmeid käsitlevate õigusaktide rakendamise viimasest aruandest49 nähtub, et 
turule lastud pakendite koguse kohta võib olla esitatud liiga vähe andmeid. Mõned 
liikmesriigid püüavad lahendada aruandlusprobleeme, rakendades jäätmevoogude 
puhul elektroonilisi aruandlussüsteeme (vt näiteks 2. selgitus). 

48 Samas. 

49 Euroopa Komisjon: „Aruanne jäätmeid käsitlevate ELi õigusaktide rakendamise kohta, sh 
varajase hoiatamise aruanne liikmesriikidele, kelle puhul on ohus 2020. aastaks püstitatud 
olmejäätmete korduskasutamiseks ettevalmistamise ja ringlussevõtu eesmärgi täitmine“, 
COM(2018) 656 final, september 2018. 
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2. selgitus 

E-GAR platvorm Portugalis 
Portugali ametiasutused lõid 2018. aastal kodumajapidamisjäätmete liikumist 
käsitleva veebipõhise aruandluse platvormi nimega E-GAR. Süsteem jälgib kõiki 
kodeeritud vedusid ja selle juhid teevad kvartaalseid kvaliteedikontrolle. 
Keskendutakse jäätmekäitlustoimingutele – jäätmeid käitleb umbes 3000 üksust. 

Süsteem põhineb kogu transpordiahelat hõlmaval valideerimismenetlusel: 
jäätmete tekitaja või vedaja kodeerib andmed süsteemi ja jäätmete vastuvõtja 
peab kinnitama jäätmete liigi, kvaliteedi ja koguse. Pooltel on lahkarvamuste 
korral ühisele seisukohale jõudmiseks aega 30 päeva. Kuna sihtkoha üksuselt on 
vaja kinnitust, on võimalus seadusest kõrvale hoida piiratum (s.t ebaseaduslik 
ladestamiskoht ei saa transporti kinnitada). 

E-GAR ei koosta veel statistikat, sest selle andmed on alles valideerimisetapis. 
Portugali ametiasutused kavatsevad siiski kasutada E-GARi riiklike statistiliste 
andmete peamise allikana, mille eeliseks on asjaolu, et kuna see hõlmab kõiki 
jäätmetekitajaid, ei ole vaja andmeid ekstrapoleerida, nagu praegu. Lisaks oleksid 
andmed plastpakendijäätmete jõudmise kohta ringlussevõtuettevõtetesse 
täpsemad. 

Süsteem aitab ka vähendada kulusid, sest see võimaldab loobuda 
paberdokumentidest ja nende säilitamisest. Portugali ametiasutused on hinnanud 
E-GARi kogukuluks 0,17 eurot toimiku kohta, võrreldes 4,55 euroga varem 
kasutatud pabertoimiku kohta. 

46 ELi teatatud plastpakendite ringlussevõtu kogumäär suurenes ajavahemikul 
2008–2017 ligikaudu 12 protsendipunkti (vt joonis 10). Ringlussevõetud materjali 
kogus suurenes pidevalt, kuid samal ajal kasvas ka teatatud tekitatud 
plastpakendijäätmete kogus 1,7 miljoni tonni võrra. Ringlusse võtmata jäätmematerjali 
kogus on seega viimase 5 aasta jooksul püsinud suhteliselt stabiilselt ligikaudu 9,5 
miljoni tonni juures aastas. See on oluline väljakutse, kui võtta arvesse uued, 
ambitsioonikamad ringlussevõtu eesmärgid ja laiemad ringmajanduse eesmärgid. 
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Joonis 10. Plastpakendijäätmete teke ja ringlussevõtt 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda Eurostati andmete põhjal. 

Õigusaktide ajakohastamine toob kaasa teatatud ringlussevõtu määrade 
allapoole korrigeerimise 

47 Punktis 44 nimetatud andmete puuduste kõrvaldamiseks kehtestati 2018. aastal 
ajakohastatud pakendite ja pakendijäätmete direktiiviga rangemad nõuded 
ringlussevõtu määrade arvutamiseks. Eelkõige ühtlustati sellega ringlussevõetud 
koguste mõõtmist, et saada täpsemaid ja paremini võrreldavaid andmeid. Kehtestatud 
on ka lisanõuded esitatud andmete kontrollimiseks muude andmekogumite abil ja 
andmete kvaliteedikontrolli aruannete esitamiseks. Eksperdid, kellega kontrollikoda 
konsulteeris, leidsid, et uute arvutusmeetodite kohaldamine võib vähendada teatatud 
ringlussevõtu määra kuni 10 protsendipunkti võrra. Plastic Europe prognoosis50, et ELi 
plastpakendite ringlussevõtu määr võib väheneda 42%-lt (praegune teatatud määr) 
umbes 29%-le (vt joonis 10). Uued aruandluseeskirjad jõustusid 2020. aasta jaanuaris 
ning puudutavad uusi, 2025. ja 2030. aasta eesmärke. Esimesed (2020. aastat 
käsitlevad) aruanded peaksid valmima 2022. aasta juunis. 

48 Uue arvutusmeetodi tõttu suureneb oluliselt lõhe plastpakendite ringlussevõtu 
praeguste määrade ja 2025/2030. aasta eesmärkide vahel. Uute õiguslikult siduvate 

50 Plastics Europe: „The Circular Economy for Plastics. A European Overview“, detsember 
2019. 
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ringlussevõtu eesmärkide saavutamiseks on vaja otsustavaid meetmeid. 2015. aastal 
hindas Extender Producer Responsibility Alliance (laiendatud tootjavastutuse liit, 
edaspidi „EXPRA”) plasti puhul maksimaalseks teoreetiliselt teostatavaks pakendite 
ringlussevõtu määraks 60%. EXPRA arvates peaksid ringlussevõtu määrad olema sellest 
madalamad, sest kogu tarbijate äravisatavat plasti ei ole võimalik koguda51. 
Plastpakendite ringlussevõtu määrad peaksid tulevikus suurenema, kui uued 
laiendatud tootjavastutuse eeskirjad (vt punkt 37) rakendatakse, liigiti kogumise, 
sortimise ja ringlussevõtu taristut laiendatakse ja parandatakse ning olulised nõuded 
ajakohastatakse (vt punkt 29). 

Plastpakendijäätmete ELi-poolne rahastamine: taristu ja 
käitlusvõimalused 

EL rahastab jäätmekäitlustaristut ühtekuuluvuspoliitika vahendite kaudu 

49 EL rahastab jäätmete kogumise, sortimise ja töötlemise taristut peamiselt 
ühtekuuluvuspoliitika kaudu. Kuigi ei ole võimalik kindlaks teha üksnes plastijäätmete 
käitlemiseks ettenähtud rahastamist, aitab rahastamine üldiselt parandada kogu 
jäätmekäitlust, mille tulemuseks on puhtamad jäätmevood, mida on lihtsam ringlusse 
võtta. Selles valdkonnas rahastatakse kahte toetusmeedet: 

o meede 17, mis hõlmab minimeerimist, sortimist ja ringlussevõttu 
kodumajapidamisjäätmete käitlemisel. Selle eesmärk on toetada jäätmehierarhias 
kõrgemal olevaid töötlemisvõimalusi (vt joonis 4), mille puhul võetakse paremini 
arvesse püüdlusi tugevdada ringmajandust; 

o meede 18, milles käsitletakse kodumajapidamisjäätmete mehaanilist ja 
bioloogilist käitlemist, termilist töötlemist, põletamist ja prügilasse ladestamist, 
mille eraldised on veidi suuremad kui meetmel 17: 55% meetmete 17 ja 18 
kogueraldisest (vt joonis 11). 

50 Praeguse programmitöö perioodi (2014–2020) kulud on väikesed (1 miljard 
eurot) võrreldes eelarves ette nähtud vahenditega (4,4 miljardit eurot). Kontrollikoja 
arvutuste kohaselt kulutati 31. detsembri 2019. aasta seisuga kokku 30,5% meetme 17 
eelarvevahenditest ja 16,5% meetme 18 eelarvest. Assigneeringute ja kulude suurt 
erinevust selgitavad mitmed tegurid, eelkõige kitsaskohad liikmesriikide jäätmekavade 

51 EXPRA: „Analysis of Eurostat packaging recycling data - a study of the years 2006–2012“, 
oktoober 2015. 

34

http://www.expra.eu/uploads/downloads/20151015%20Analysis%20of%20Eurostat%20packaging%20recycling%20data%201%200%20with%20cover26.10.pdf


ja muude riiklike õigusaktide läbivaatamisel, vajadus vaadata läbi heakskiidetud 
projektid, projektide pikaleveninud hindamine, viivitused riigihankemenetlustes, 
kohalike omavalitsuste vähene suutlikkus projekte hallata ja kaasrahastamise 
puudumine52. 

52 Eunomia: „Study on investment needs in the waste sector and on the financing of municipal 
waste management in Member States“, juuni 2019. 
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Joonis 11. Eelarvestatud ja kulutatud ühtekuuluvuspoliitika vahendid 
(2014–2020) 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda 16. juuni 2020. aastal veebisaidilt https://cohesiondata.ec.europa.eu/ 
saadud andmete alusel, mis kajastavad olukorda 31. detsembri 2019. aasta seisuga. 
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Programm „Horisont 2020“ võiks parandada plasti disaini ja 
ringlussevõetavust 

51 Komisjon teatab oma veebisaidil, et programmi „Horisont 2020“ ELi 
teadusuuringute rahastamisprogrammist anti ligikaudu 84,6 miljonit eurot ELi 
netotoetust plastiga seotud teadusprojektidele. ELi kulutused plastiga seotud 
projektidele moodustavad 17% programmi „Horisont 2020“ raames 2020. aasta 
märtsiks välja makstud vahenditest. Joonisel 12 on kujutatud peamised riigid, kes 
osalevad sellistes projektides, mis on tavaliselt riikidevahelised. 

Joonis 12. ELi netomaksed programmist „Horisont 2020“ plastiga seotud 
projektidele riikide kaupa 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda SEDIA (ühtne elektroonilise andmevahetuse piirkond) andmete ja kaardi 
põhjal (16. märtsil 2020). 

52 Programmi „Horisont 2020“ projektid keskenduvad rohkem jäätmehierarhia 
ülemisele osale kooskõlas ELi plastijäätmete käitlemise eesmärkidega53. Need 
hõlmavad alternatiivsete polümeeride uurimist, täiustatud ringlussevõtu meetodeid ja 
paremat kavandamist. Programmi „Horisont 2020“ projektide innovaatilisus tähendab 

53 Samas. 
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siiski, et nende tulemusi ei ole lihtne otse ja ulatuslikult korrata, et lahendada 
plastpakendijäätmete probleem. 

Programmi LIFE raames rahastatakse plastijäätmete käitlemise viise 

53 Lisaks ühtekuuluvuspoliitika ja programmi „Horisont 2020“ rahastamisele eraldas 
Euroopa Komisjon aastateks 2014–2020 keskkonna- ja kliimakaitse jaoks programmi 
LIFE kaudu 3,4 miljardit eurot. Plastijäätmete ja plastpakendijäätmetega seotud 
rahastamist ei ole eristatud. Programmi LIFE projektide andmebaasi andmed näitavad 
siiski, et Euroopa Komisjon rahastas 20 plastijäätmetega seotud projekti (eraldatud 
summasid ei ole esitatud). 

54 Komisjoni tellimusel tehtud uuring54 näitab, et programmi LIFE 
rahastamisprioriteedid toetavad ELi jäätmepoliitika eesmärkide saavutamist, 
julgustades uute äri- ja tarbimismudelite rakendamist, toetades ressursitõhusust ja 
ringmajanduse kontseptsioone. Nagu ka programmi „Horisont 2020“ puhul, on 
programmi LIFE rahastamine suunatud jäätmehierarhia ülemisele osale (vt joonis 4). 
Programmi LIFE vahehindamises märgiti, et komisjon võiks panustada rohkem 
projektide kordamisse, edastades nende lahendusi ja oskusteavet, et saavutada 
katalüütiline mõju. Praegu ei ole projektide tulemustel tõenäoliselt märkimisväärset 
lühiajalist mõju plastpakendijäätmete probleemile. 

Plastpakendijäätmete vedamine 

Plastijäätmete välisriiki saatmise tingimused muutuvad rangemaks 

55 Kui plastpakendijäätmeid ei töödelda ELis, võib need saata ringlussevõtuks 
kolmandatesse riikidesse, kusjuures ohtlike jäätmete suhtes kohaldatakse rangemaid 
eeskirju, nagu on sätestatud Baseli konventsioonis ohtlike jäätmete riikidevahelise veo 
ja nende kõrvaldamise kontrolli kohta. Jäätmete raamdirektiivis 2008/98/EÜ on 
sätestatud, et ELi eesmärk on muutuda olmejäätmete kõrvaldamisel ja taaskasutamisel 
isemajandavaks (mis hõlmab enamikku raskesti ringlussevõetavatest 
plastpakendijäätmetest). 

56 Enamikku plastpakendijäätmetest ei peetud seni vedamisel ohtlikuks ning 
seetõttu on need ELi jäätmesaadetiste määruse kohaselt „rohelises” nimekirjas. 2019. 

54 Samas. 
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aasta mais leppisid Baseli konventsiooni osalised kokku, et roheliseks (mitteohtlikuks) 
loetakse ainult sorteeritud saastumata ringlussevõetava plasti saadetisi, mis on vabad 
kõigist ringlussevõtmiseks sobimatutest materjalidest ja ettevalmistatud koheseks 
keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks. See muudatus jõustub 1. jaanuaril 2021. 

Plastijäätmete ja plastpakendijäätmete eksport väheneb 

57 Plastijäätmete eksport väljapoole ELi on vähenenud, eriti viimase 3 aasta jooksul. 
Allpool esitatud joonisel on näidatud peamised liikmesriigid, kes ajavahemikul 2010–
2019 ekspordivad plastijäätmeid ringlussevõtuks väljapoole ELi. 

Joonis 13. Peamised ELi riigid, kes ekspordivad plastijäätmeid väljapoole 
ELi 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda Eurostati rahvusvahelise kaubavahetuse andmebaasi Comext andmete 
põhjal. 

58 Absoluutarvudes mõõdetuna vähenes 2017. aastal nii plasti- kui ka 
plastpakendijäätmete eksport. Pakendijäätmed moodustavad üha suurema osa 
plastijäätmete ekspordist väljapoole ELi: 75% 2017. aastal võrreldes 43%-ga 2012. 
aastal (vt joonis 14). See näitab, et ELi liikmesriigid sõltuvad oma plastpakendijäätmete 
käitlemisel suurel määral ELi-välisest ringlussevõtust. Seda suundumust tuleks 
vaadelda jäätmekäitlustaristu arendamisega seotud probleemide kontekstis (vt punkt 
50), sealhulgas uute tehnoloogiate ulatuslikul turuletoomisel (nt keemiline 
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ringlussevõtt) ning avaliku ja seadusandliku surve suurendamisel plastijäätmete 
probleemi lahendamiseks. 

Joonis 14. Plastpakendijäätmete ekspordi osakaal kõigist Euroopa Liidust 
eksporditud plastijäätmetest 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda pakendijäätmete eksporti käsitlevate andmete põhjal, mis on saadud 
Eurostati pakendijäätmete andmebaasist jäätmekäitlustoimingute ja jäätmevoogude kaupa, ning 
plastijäätmete eksporti käsitlevate andmete põhjal, mis on saadud Eurostati rahvusvahelise 
kaubavahetuse andmebaasist Comext. 

Väljaveetud plastpakendijäätmed moodustavad kolmandiku ELi teatatud 
ringlussevõtu määrast 

59 Plastpakendijäätmeid võib vedada EList välja ringlussevõtu eesmärgil. Eksportijad 
peavad tõendama, et jäätmeid käideldakse samadel tingimustel kui ELis55. Liikmesriigid 
on kasutanud seda võimalust, et vedada märkimisväärses koguses plastijäätmeid 
välismaale, eelkõige Aasiasse (vt tabel 2). Plastics Europe’i andmetel vedas EL 2018. 
aastal 6,5% kõigist kogutud plastijäätmetest välismaale. See moodustab 20,2% 
ringlussevõtukohtadesse saadetud plastijäätmetest. Väljaspool ELi ringlussevõetavad 
saadetised moodustasid ajavahemikul 2012–2017 27–30% teatatud 
plastpakendijäätmete ringlussevõtust56. See näitab, et plastpakendijäätmete EList välja 
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ringlussevõtuks saatmisel on plastpakendite ringlussevõtu eesmärkide saavutamisel 
oluline roll. 

Tabel 2. ELi plastijäätmete eksport  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

EList eksporditud plastijäätmed 
(miljonites tonnides) 3,37 3,37 3,36 2,84 3,30 3,08 3,12 2,55 1,93 1,72 

Kümme peamist Aasia sihtkohta 
(% ELi koguekspordist) 95% 96% 95% 94% 95% 95% 94% 91% 86% 83% 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda Eurostati – Comexti rahvusvahelise kaubavahetuse andmetel. 

60 ELi ettevõtjad peavad saama dokumendid, mis tõendavad, et 
plastpakendijäätmete töötlemine (sealhulgas ringlussevõtt) kolmandas riigis toimub 
üldjoontes samaväärsete standardite alusel kui ELis. Sellest hoolimata märgib Euroopa 
Keskkonnaamet, et töötlemine kolmandates riikides põhjustab sageli suuremat 
keskkonnasurvet saaste, CO2-heite ja plasti keskkonda sattumise näol kui töötlemine 
või ringlussevõtt ELis. ELi plastijäätmete töötlemise standardite järgimise kontrollimine 
kolmandates riikides on sageli ebapiisav, et tagada ELi standardite järgimine57. 
Liikmesriikide ametiasutustel ei ole kontrollivolitusi kolmandates riikides ning 
plastpakendijäätmete käitlemise eest vastutavad laiendatud tootjavastutuse 
organisatsioonid teevad harva kohapealseid kontrolle. See tähendab vähest kindlust 
seoses ringlussevõtuga väljaspool ELi ja märkimisväärset ebaseadusliku tegevuse ohtu. 

61 2018. aastal ajakohastatud pakendite ja pakendijäätmete direktiivi ja selle 
rakenduseeskirjade58 kohaselt peavad liikmesriigid kirjeldama kvaliteedikontrolli 
aruandes konkreetseid seire- ja valideerimismeetmeid, mis on võetud tagamaks, et 
plastpakendijäätmete eksportijad täidavad töötlemistingimuste samaväärsuse 
kohustust. 

Hiina kehtestatud plastijäätmete impordikeeld tõi kaasa muutused ELi 
liikmesriikidest pärit ekspordi sihtriikides 

62 Hiina (sealhulgas Hongkong) oli enne 2018. aastat ELi plastijäätmete ekspordi 
peamine sihtkoht, sinna viidi 2016. aastal 77% (2,4 miljonit tonni) kogu ELi eksporditud 
plastijäätmetest. 2017. aasta juulis teatas Hiina plastijäätmete impordi keelust, mis 

57 Euroopa Keskkonnaamet, „Plastic waste trade and the environment“, oktoober 2019. 

58 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/665, 17. aprill 2019. 
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jõustus 2018. aasta alguses. Pärast seda keeldu vähenes kiiresti eksport Hiinasse ja ELi 
plastijäätmete sihtriikide portfell oli mitmekesine (vt joonis 15). Aastatel 2016–2018 
suurenes ELi plastijäätmete import märkimisväärselt ka teistes Aasia riikides: Tais 
suurenes see kaheksa korda, Türgis seitse korda, Taiwanis viis korda ja Indoneesias 
kolm korda. Selle tulemusena kehtestas rohkem riike ka plastijäätmete 
impordipiirangud. 2019. aasta andmed näitavad, et peamised Aasiasse suunduvad 
plastpakendijäätmete ekspordi sihtkohad on Türgi ja Malaisia. 

Joonis 15. ELi plastijäätmete peamised sihtriigid Aasias 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda Eurostati rahvusvahelise kaubavahetuse andmebaasi Comext andmete 
põhjal. 

63 Hiina kehtestatud keeld kiirendas ka ELi-sisest plastijäätmete liikumise 
suurenemist (vt joonis 16). Need muutused võivad olla tingitud sellest, et jäätmed 
jõuavad olemasolevasse taristusse ELis (ringlussevõtt, põletamine ja prügilasse 
ladestamine) või sellest, et transiiditeed plastijäätmete eksportimisel väljapoole ELi on 
muutunud. 
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Joonis 16. ELi-sisese ja -välise plastijäätmetega kauplemise areng 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda Eurostati rahvusvahelise kaubavahetuse andmebaasi Comext andmete 
põhjal. 

64 Mõnes liikmesriigis on plastijäätmete import aastatel 2016–2019 
märkimisväärselt suurenenud. Sloveenias oli kasv 68%, Poolas 30%, Tšehhis 26%, 
Hispaanias 25% ning Madalmaades ja Prantsusmaal ligikaudu 20%. Joonisel 17 antakse 
ülevaade peamistest plastijäätmete sihtkohtadest ELis. Importivad liikmesriigid võivad 
olla ka üksnes transiidipunktid (vt rohelise Toscana juhtum 3. selgituses). 

65 Hiina kehtestatud keelust tulenev probleem avaldab üha suuremat survet 
liikmesriikide suutlikkusele käidelda oma plastpakendijäätmeid. Komisjoni hinnangul 
on ELis olemas rajatised, et võtta ringlusse pool kõigist plastijäätmetest59. Andmed 
muude plastijäätmete sortimise, põletamise ja prügilasse ladestamise võimaluste 
kohta ei ole kättesaadavad. 

59 Euroopa Komisjon: „Staff Working Document Accompanying the 2018 Plastics Strategy“. 
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Joonis 17. Plastijäätmete ELi-sisese kaubanduse peamised sihtriigid 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda Eurostati rahvusvahelise kaubavahetuse andmebaasi Comext andmete 
põhjal. 

66 Selleks et säilitada plastpakendite ringlussevõtu praegune määr ja suurendada 
seda uute eesmärkide saavutamiseks, peavad liikmesriigid suurendama ja parandama 
oma ringlussevõtu suutlikkust, et hõlmata 

o plastpakendijäätmete kogused, mille suhtes hakatakse kohaldama Baseli 
konventsiooni rangemat kontrolli (vt punkt 56) ja mida ei ole seega nii lihtne või 
üldse võimalik eksportida EList ringlussevõtu eesmärgil; 

o plastpakendijäätmete kogused, mida praegu deklareeritakse ringlussevõetuna, 
kuid mis liigitatakse pärast aruandlusnõuete muutmist ümber mitte 
ringlussevõetuks; 

o ringlussevõetud plastpakendijäätmete koguse nõutavat suurendamist, et täita 
2025. ja 2030. aasta õiguslikult siduvad eesmärgid. 

Plastpakendijäätmete salakaubavedu: keskkonnakuritegu 

67 Keskkonnakuriteod on teod, millega rikutakse keskkonnaalaseid õigusakte ja mis 
põhjustavad või võivad põhjustada olulist kahju keskkonnale ja/või inimestele. EL võttis 
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vastu direktiivi 2008/99/EÜ keskkonna kaitsmise kohta kriminaalõiguse kaudu, milles 
nõutakse, et liikmesriigid käsitleksid keskkonnakuritegusid kuritegudena. 
Keskkonnakuritegude peamised valdkonnad on muu hulgas jäätmete ebaseaduslik 
vedu ja kaadamine. 

Plastijäätmete ebaseaduslik kõrvaldamine on raske ja keeruline kuritegu 

68 Keskkonnakuriteod, sealhulgas plastijäätmete ebaseaduslik vedu ja keskkonda 
heitmine, mõjutavad märkimisväärselt keskkonda, elusloodust ja inimeste tervist ning 
põhjustavad suurt majanduslikku kahju. Komisjoni 2013. aasta aruandes jõuti 
järeldusele, et jäätmete ebaseaduslik kõrvaldamine ja ebapiisavad 
jäätmekäitlusrajatised on viinud majanduskasvu võimaluste kasutamata jätmiseni ja 
keskkonnaohtude tekkimiseni60. Jäätmete ebaseaduslik kõrvaldamine on seotud 
organiseeritud kuritegevuse61 ja rahapesuga ning on üks tulusamaid ebaseaduslikke 
turge maailmas, mis on võrreldav inimkaubanduse ning ebaseadusliku uimasti- ja 
tulirelvakaubandusega, kuna süüdistuse esitamise oht on väike ning trahvid samuti62. 
Europoli 2013. ja 2017. aasta raske ja organiseeritud kuritegevuse ohtude hinnangutes 
nimetatakse seda liiki kuritegevust oluliseks ohuks ja Europoli töö keskseks 
valdkonnaks, mis hõlmab liikmesriikide tegevuse koordineerimist (vt 3. selgitus). 

69 Nõukogu aruanne keskkonnakuritegude kohta63 näitas, et praegune jäätmetega 
seotud kuritegude avastamise ja nende eest vastutusele võtmise määr on madal. Tema 
hinnangul on see palju väiksem64 kui muud liiki kuriteod, samas kui karistused ei ole 
proportsionaalsed ega hoiatavad ning on mõnikord väiksemad kui ebaseaduslikust 
tegevusest saadav tulu65. Veoahela keerukus raskendab asjaosaliste vastutusele 
võtmist ja tõestamist, et nad teadsid jäätmete ebaseaduslikust kõrvaldamisest. 
Jäätmed võivad enne ebaseaduslikku kõrvaldamist vahetada omanikku mitmes riigis 
mitu korda, samal ajal kui jäätmevoogu algatav esimene osaleja saab dokumendid, mis 

60 Euroopa Komisjon, „Aruanne jäätmeid käsitlevate ELi õigusaktide rakendamise kohta“, 
COM (2013) 6 final, 17. jaanuar 2013. 

61 Waste force project: „Waste Crime Alerts“. 

62 „Keskkonnakuritegevuse vastased ELi meetmed“ (EFFACE): „Crime and the EU. Synthesis of 
the Research Project Final synthesis Report of the Research Project“, märts 2016. 

63 Euroopa Liidu Nõukogu: „Keskkonnakuritegusid käsitleva vastastikuse hindamise 
kaheksanda vooru lõpparuanne – teave ja arutelu nõukogus“, 15. november 2019. 

64  Euroopa prokuröride võrgustik keskkonnaküsimustes: „Environmental prosecution report 
tackling environmental crime in Europe“, märts 2017. 

65 Countering WEEE Illegal Trade: „Summary Report“, 30. august 2015. 
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tõendavad, et plastpakendijäätmed võetakse ringlusse. Joonisel 3. selgituses on 
esitatud teoreetiline näide selle kohta, kuidas võib toimuda ebaseaduslik 
rahvusvaheline plastpakendijäätmetega kauplemine, et täiendada Europoli 
operatsiooniga „Roheline Toscana” paljastatud tegelikku juhtumit. 

3. selgitus 

Plastpakendijäätmete ebaseaduslik vedu 

Teoreetiline ebaseaduslik jäätmevoog 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

Operatsioon „Roheline Toscana” 

2019. aastal vahistati 96 inimest osana operatsioonist „Roheline Toscana”, mis on 
Europoli koordineeritav koostöö Itaalia ja Sloveenia õiguskaitseasutuste vahel. 
Need 96 isikut kuulusid organiseeritud kuritegelikku rühmitusse, mis transportis 
plastijäätmeid ebaseaduslikult Itaaliast Hiinasse Sloveenia kaudu. Sloveenia 
äriühingud esitasid Itaalia äriühingutele dokumendid, mis tõendasid, et jäätmed 
võeti ringlusse enne Hiinasse saatmist. Operatsiooni käigus avastati 560 
ebaseaduslikku plastijäätmete saadetist koguväärtusega 8 miljonit eurot. 
Allikas: Europol. 

Plastijäätmed on üks peamisi ebaseaduslikult veetavaid kaupu 

70 Keskkonnaõiguse rakendamise ja jõustamisega tegelevate ELi keskkonnaasutuste 
võrgustiku IMPEL hinnangul moodustavad ebaseaduslikult veetud jäätmed 2011. aastal 
ligikaudu 20% kõigist ELis veetavatest jäätmesaadetistest66. Maailma 
Tolliorganisatsioon käivitas 2009. aastal operatsiooni Demeter. Tegemist on ühise 

66 EnviCrimeNet: „Report on Environmental Crime“, 27. mai 2016. 
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ülemaailmse algatusega, mis on suunatud ebaseaduslike jäätmesaadetiste vastu ja 
mida on korduvalt korratud. Operatsiooni Demeter hiljutised tulemused67 kinnitavad, 
et plastijäätmed on üks peamisi ebaseaduslike jäätmesaadetiste liike (lisaks 
elektroonikaromudele), moodustades ligikaudu 23% kõigist konfiskeeritud kaupadest. 

71 Block Waste’i68 hinnangul kadus 2017. aastal ELi seaduslikult jäätmeturult
keskmiselt 13% kõigist tavajäätmetest. Ohtlike jäätmete puhul kadus kuni 33% (vt 
andmeid liikmesriikide kaupa joonisel 18). Seni on enamikku plastpakendijäätmeid 
käsitatud veol tavajäätmetena. Baseli konventsiooni hiljutised muudatused 
tähendavad, et alates 2021. aastast võrdsustatakse enamik plastpakendijäätmete 
saadetisi ohtlike jäätmetega. Seetõttu kehtib selle suhtes OECD-välistesse riikidesse 
eksportimise keeld. See koos plastpakendijäätmete töötlemise suutlikkuse 
puudumisega ELis suurendab ohtu, et need kõrvaldatakse ebaseaduslikult nii ELi piires 
kui ka kolmandatesse riikidesse saatmise kaudu. 

67 Operation Demeter of 2019. 

68 Block Waste projekt: „An exploratory estimate of the extent of illicit waste trafficking in the 
EU“, 31. oktoober 2017 (Euroopa Liidu Sisejulgeolekufondist kaasrahastatud 
uurimisprojekt). 
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Joonis 18. Seaduslikult jäätmeturult kõrvaldatud ohtlike jäätmete 
hinnanguline osakaal 

© Block Waste ELi rahastatud projekt. 

ELi õigusraamistik jäätmekuritegevuse vastu võitlemiseks on puudulik 

72 Vastuseks sellele kasvavale probleemile võttis EL 2008. aastal vastu direktiivi
2008/99/EÜ keskkonna kaitsmise kohta kriminaalõiguse kaudu. Direktiivi kohaselt 
peavad liikmesriigid käsitama kuriteona tegevust, millega rikutakse ELi 
keskkonnaalaseid õigusakte, ning tagama, et selle eest karistatakse tõhusate, 
proportsionaalsete ja hoiatavate kriminaalkaristustega. Sellised tegevused hõlmavad 
tõenäoliselt keskkonnale või inimestele kahjulike jäätmete kogumist, transporti 
(sealhulgas ebaseaduslikke saadetisi), taaskasutamist ja kõrvaldamist. Selliseid karistusi 
võiks kohaldada kõigi väärtusahelas tegutsevate ettevõtjate suhtes, alates jäätmete 
tekitajast kuni edasimüüjate, vahendajate, vedajate ja sihtkoha käitlejateni. Direktiiv 
on praegu läbivaatamisel. 
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73 Keskkonnakuritegevuse vastaste Euroopa Liidu meetmete (EFFACE) alases 
aruandes69 on välja toodud mitu probleemi, mis piiravad keskkonnakuritegude 
direktiivi tõhusust ja seega võitlust jäätmekaubanduse, sealhulgas 
plastpakendijäätmete salakaubaveo vastu, eelkõige: 

o andmete puudumine saastatud alade ning karistuste ja süüdistuste esitamise 
määra kohta; 

o õiguslikust ebakindlusest, näiteks jäätmete ja jäätmeks oleku lakkamise 
määratlusest tingitud raskused selle kindlaksmääramisel, milline käitumine 
kujutab endast keskkonnakuritegu; 

o ELi õigusaktide suutmatus tegeleda organiseeritud kuritegelike rühmituste 
kasvava osalemisega keskkonnakuritegudes, millega seejärel seonduvad muud 
kuriteod, näiteks rahapesu (rahapesuvastases direktiivis70 on nüüd ajakohastatud 
eelkuritegude määratlust, et hõlmata keskkonnakuritegusid); 

o ühtlustatud ELi eeskirjade puudumine karistuste kombineerimise kohta (haldus-
/kriminaal-/tsiviilkaristused); 

o puuduvad spetsialiseerunud politseijõud, prokuratuurid ja kohtunikud, kes 
tegeleksid keskkonnakuritegudega. 

69 „Keskkonnakuritegevuse vastased Euroopa Liidu meetmed“ (EFFACE): „Crime and the EU. 
Synthesis of the Research Project Final synthesis Report of the Research Project“, märts 
2016. 

70 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta direktiiv (EL) 2018/1673 rahapesu 
vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse abil. 
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Ülevaade võimalustest, lünkadest, 
probleemidest ja riskidest 
74 Kõik liikmesriigid on teatanud oma 2008. aasta plastpakendite ringlussevõtu 
eesmärgi (22,5%) saavutamisest. Õigusraamistikus lubatud erinevused andmekogumis- 
ja aruandlusmeetodites põhjustavad märkimisväärseid erinevusi liikmesriikide teatatud 
ringlussevõtu määrade vahel ja vähendavad andmete usaldusväärsust. Leiti olulisi 
puudusi plastpakendijäätmete suhtes kohaldatava õigus- ja reguleeriva raamistiku 
kavandamisel, rakendamisel ja jõustamisel. Plastpakendid on ainus plastijäätmete liik, 
mille suhtes kehtib siduv ringlussevõtu eesmärk. Muud plastijäätmeid tekitavad 
sektorid, isegi kui nende suhtes kohaldatakse laiemaid jäätmekäitluseesmärke, ei ole 
veel välja töötanud spetsiaalseid strateegiaid ega seadnud konkreetseid eesmärke 
plastijäätmete käitlemiseks. Komisjon vaatab lähemas tulevikus läbi mõne kõnealuse 
sektori (nt autotööstus ja ehitus) jäätmealased õigusaktid. 

75 EL on seadnud liikmesriikidele uued plastpakendite ringlussevõtu eesmärgid 
2025. aastaks (50%) ja 2030. aastaks (55%). Samuti on sellega kehtestatud rangemad 
ringlussevõtu tulemuslikkuse mõõtmise eeskirjad liikmesriikide plastpakendite 
ringlussevõtu määradele. See peaks andma täpsema ülevaate plastpakendite 
ringlussevõtu tegelikust määrast. Uute eeskirjade tõttu peaks ELi teatatud 
plastpakendite ringlussevõtu määr siiski vähenema. Komisjon peab andmete täpsuse 
tõenäolist paranemist positiivseks ja rõhutab, et kõik liikmesriigid ja ettevõtjad kogu 
väärtusahelas peavad võtma kooskõlastatud meetmeid, kui EL tahab 2030. aastaks 
ringlussevõetavate plastpakendijäätmete kogust peaaegu kahekordistada. Nende 
eesmärkide saavutamine oleks oluline samm ELi ringmajanduse eesmärkide 
saavutamise suunas ning tugevdaks ELi positsiooni üleilmse liidrina plastpakendite 
ringlussevõtu valdkonnas. Käesolevas ülevaates tuuakse esile mõned võimalused, 
lüngad, probleemid ja riskid, mis on seotud ELi meetmetega plastijäätmetega 
võitlemiseks. 

Võimalused 

76 ELi plastpakendijäätmete ringlussevõtu aruandlussüsteemi on tugevdatud ja 
ühtlustatud, mis võib suurendada usaldust süsteemi vastu. Rangemad eeskirjad liigiti 
kogumise ja laiendatud tootjavastutuse kohta peaksid suurendama ringlussevõetavate 
materjalide hulka ja kvaliteeti. Tasude muutmine laiendatud tootjavastutuse 
süsteemides loob võimaluse edendada ringlussevõetavaid pakendeid, tugevdades üht 
peamist vahendit, mida liikmesriigid saavad kasutada uute eesmärkide saavutamiseks, 
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ning andes turule selge signaali ringlussevõetavuse soodustamiseks. Võimalike uute 
tugevdatud ja jõustatavate oluliste nõuetega saab parandada pakendidisaini 
ringlussevõetavuse suurendamiseks ning stimuleerida jäätmehierarhias veelgi 
kõrgemale tõusmist, pakkudes stiimuleid taaskasutamiseks. Kõiki neid jõupingutusi 
saab toetada ELi teadusuuringute rahastamisega. Kui ringlussevõtusektorit edasi 
arendada ja turg kohaneb rangemate ringluspõhimõtetega, eelkõige integreerides 
ringlussevõetud plasti uutesse toodetesse, võib see aidata luua töökohti ning annab ELi 
ettevõtetele teatavates sektorites esimese turuletulija eelise. 

Lüngad 

77 Plastpakendijäätmed on suurim plastijäätmete voog (61% kõigist 
plastijäätmetest) ja nende suhtes kohaldatakse ELi ambitsioonikaid plasti ringlussevõtu 
eesmärke. Ühelegi teisele peamisele plastijäätmete voole (põllumajandus, ehitus, 
elektri- ja elektroonikaseadmed ning autotööstus), mis kokku tekitavad 22% 
plastijäätmetest ELis, ei ole seatud nende plastijäätmete käitlemisele sarnast eesmärki. 
ELi tugevdatud ja rangem plastpakendite ringlussevõtu aruandlussüsteem peaks 
vähendama ELi teatatud plastpakendite ringlussevõtu keskmist määra 41%-lt (2017) 
lausa 32–29%-le. Need uued arvud osutavad märkimisväärsele lõhele ELi praeguse 
ringlussevõtu taseme ja 2025. aastaks seatud eesmärgi (50%) vahel. 

Probleemid 

78 On selge, et ELi keskmise plastpakendite ringlussevõtu määra märkimisväärne 
suurendamine järgmise kümne aasta jooksul koos vajadusega parandada 
ringlussevõetud materjali kasutuselevõttu uutes toodetes saab olema keeruline. See 
on veelgi keerulisem nendele liikmesriikidele, kelle plastpakendite ringlussevõtu määr 
on praegu ELi keskmisest madalam (vt joonis 7). Ringlussevõtu suutlikkuse 
suurendamise Euroopas teeb veelgi keerukamaks uue Baseli konventsiooni jõustumine 
2021. aastal. See raskendab plastpakendijäätmete eksporti kolmandatesse riikidesse, 
mis moodustasid 2017. aastal kolmandiku ELi teatatud plastpakendijäätmete 
ringlussevõtu määrast, ja suurendab survet ELi ringlussevõtu suutlikkusele. 

Riskid 

79 Võttes arvesse eespool kirjeldatud probleeme ja lünki, on oht, et mõned 
liikmesriigid ei täida ELi uusi plastpakendite ringlussevõtu eesmärke, mis seab ohtu ka 
ELi üldise eesmärgi saavutamise. Oodatav surve suurenemine ELi plasti ringlussevõtu 
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suutlikkusele langeb kokku jäätmete EList väljapoole saatmise tõenäolise 
vähenemisega. EList väljapoole saatmine oli oluline viis üleliigsete plastijäätmete 
likvideerimiseks. See võib suurendada jäätmekuritegevust ja ebaseaduslikku 
jäätmevedu. Olukorda halvendavad ka puudused kehtivas ELi õigusraamistikus, mis 
käsitleb keskkonna kaitsmist kriminaalõiguse kaudu. 

80 ELi püüdlus parandada plastpakendite ringlussevõttu peegeldab plasti tekitatud 
keskkonnaprobleemi ulatust. Uued õigusaktid ja plastpakendijäätmeid käsitlevad 
eesmärgid näitavad, et EL ja liikmesriigid on võtnud kohustuse eraldada – mõnikord 
märkimisväärseid – vahendeid plastijäätmete probleemi lahendamiseks. Nende 
probleemide lahendamiseks on vaja kõigi väärtusahelas osalejate kooskõlastatud 
tegevust. 

 

I auditikoda, mida juhib kontrollikoja liige Samo JEREB, võttis käesoleva ülevaate vastu 
9. septembri 2020. aasta koosolekul Luxembourgis. 

 Kontrollikoja nimel 

 

 president 
 Klaus-Heiner Lehne 
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Akronüümid ja lühendid 
„Horisont 2020“: teadusuuringute rahastamise programm „Horisont 2020“ 

CEN: Euroopa Standardikomitee 

EFFACE: Euroopa Liidu keskkonnakuritegude vastase võitluse meede – 
keskkonnakuritegusid käsitlev uurimisprojekt 

EGAR: Guias eletrónicas de acompanhamento de resíduos 

EXPRA: Laiendatud tootjavastutuse liit 

IMPEL: keskkonnaõiguse rakendamise ja jõustamise Euroopa Liidu võrgustik. 

OECD: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon 

PET: polüetüleentereftalaat (PET) 

ÜRO: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon 
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MÕISTED 
(Sõidukite) korduskasutamine: kasutuselt kõrvaldatud sõidukite osade kasutamine 
samal eesmärgil, milleks need on kavandatud (kasutuselt kõrvaldatud sõidukite 
direktiivi artikli 2 lõige 6). 

Jäätmekuritegevust käsitlevad hoiatusteated: WasteForce projekti raames 
avaldatakse korrapäraselt aruandeid, milles analüüsitakse meedias esinevaid 
jäätmekuritegusid. Plastijäätmetega seotud kuritegevus on üks peamisi tuvastatud 
kuriteoliike. Hoiatusteadetes osutatakse ka organiseeritud kuritegelike rühmituste 
osalemisele. 

Jäätmete lakkamine olemast jäätmed: jäätmete raamdirektiivi 2008/98/EÜ kohaselt 
lakkavad teatavad kindlaksmääratud jäätmed olemast jäätmed, kui need on läbinud 
taaskasutamistoimingu (sealhulgas ringlussevõtt) ja vastavad komisjoni poolt 
konkreetsetele materjalidele kehtestatud erikriteeriumidele. 

Keemiline ringlussevõtt: termin, mida kasutatakse uuenduslike tehnoloogiate 
kirjeldamiseks, mille puhul tarbimisjärgsed plastijäätmed muudetakse kemikaalideks, 
et kasutada neid lähteainena, mille abil saab toota esmatarbekaupu uute plasttoodete 
valmistamiseks. 

Keskkonna-alane tegevusprogramm: ELi keskkonnapoliitika üldine mitmeaastane 
poliitikaraamistik. Kõige olulisemad keskkonnaeesmärgid keskpikas ja pikas 
perspektiivis on määratletud keskkonnaalases tegevusprogrammis ning kehtestatud on 
põhistrateegia, mis sisaldab vajaduse korral konkreetseid meetmeid. 

Keskkonnakuritegu: see kuriteokategooria hõlmab jäätmete ebaseaduslikku vedu ja 
keskkonda heitmist, ainete ebaseaduslikku õhku, vette või pinnasesse heitmist, 
ebaseaduslikku looduslike liikidega kauplemist ja ebaseaduslikku kauplemist 
osoonikihti kahandavate ainetega. 

Laiendatud tootjavastutus: selle mõiste kohaselt vastutavad toodet tootvad 
ettevõtted ka selle käitlemise eest kasutuselt kõrvaldamisel ja siis, kui toode muutub 
jäätmeks. 

Nõrgvesi: vedelik, milles on lahustunud või mis sisaldab kinni keskkonnale kahjulikke 
ained, mis võivad seejärel sattuda keskkonda. Seda kasutatakse kõige sagedamini 
kõdunevate või tööstuslike jäätmete prügilasse ladestamisel. 

Ohtlike jäätmete riikidevahelise veo ja nende kõrvaldamise kontrolli Baseli 
konventsioon: mitmepoolne keskkonnaleping, et kaitsta inimeste tervist ja keskkonda 
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kahjulike mõjude eest, mis tulenevad ohtlike ja muude jäätmete tekitamisest, üle piiri 
viimisest ja käitlemisest. Konventsiooni kohaselt on keelatud ohtlike jäätmete ja 
mõnede muude erilist tähelepanu nõudvate jäätmete (eelkõige 
kodumajapidamisjäätmed ja alates 2021. aastast plastijäätmed, mida on raske 
ringlusse võtta) eksport OECD-välistesse riikidesse. Muude jäätmete eksport OECD-
välistesse riikidesse on lubatud ainult teatavatel tingimustel, sealhulgas siht- ja 
transiidiriikide eelneva nõusoleku alusel. 

Ohtlikud jäätmed: jäätmed, mis kujutavad endast olulist või võimalikku ohtu 
rahvatervisele või keskkonnale. Selliseid jäätmeid ei saa kõrvaldada tavapärasel viisil, 
nagu meie igapäevaelu muid kõrvalsaadusi. 

Olelusringi analüüs: metoodika kaubandusliku toote, protsessi või teenuse olelusringi 
kõigi etappidega seotud keskkonnamõju hindamiseks. 

Pandipakendisüsteem: lisatasu toote ostmisel ja tagasimaksmine selle tagastamisel. 
Süsteemi eesmärk on piirata eri liiki reostust, luues stiimuli toote tagastamiseks. 

Plastid: paljud sünteetilised või poolsünteetilised orgaanilised ühendid, mis on 
töödeldavad ja mida on seega võimalik vormida tahketeks esemeteks. Plastid on 
tavaliselt suure molekulmassiga orgaanilised polümeerid, mis sisaldavad sageli muid 
aineid (lisaained). Tavaliselt on need sünteetilised, enamasti naftakeemiasaadustest 
saadud, kuid mitmesuguseid variante valmistatakse taastuvatest materjalidest, näiteks 
maisist saadud polüpiimhappest või puuvillalinterist saadud tselluloosist. 

Polüetüleentereftalaat (PET): polüesterpere kõige levinum termoplastne 
polümeervaik, mida kasutatakse rõivastes ning vedelike ja toiduainete mahutites 
kasutatavates kiududes. 

Polümeer: molekul, mille struktuur koosneb mitmest korduvast ühikust, mis on suure 
suhtelise molekulmassi ja kaasnevate omaduste (nt tugevuse ja viskoossuse) 
tunnuseks. 

Põhimõte „saastaja maksab”: saastet põhjustav isik või organisatsioon peaks maksma 
selle tekitatud kahju heastamise eest. 

Rohelisse nimekirja kantud jäätmed: ELi jäätmesaadetiste määruse puhul on rohelisse 
nimekirja kantud jäätmed need, mis on loetletud määruse lisades III, IIIA ja IIIB. 
Põhimõtteliselt ei ole nende jäätmete vedamiseks vaja asjaomaste riikide eelnevat 
nõusolekut. 
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Taaskasutamine: jäätmedirektiivi (74/442/EMÜ) lisas IIB loetletud tegevus. See on lai 
määratlus, mis hõlmab 13 eri tegevust, eelkõige metallide 
ringlussevõtt/taasväärtustamine ning hapete või aluste regenereerimine. 

Ökomodulatsioon: protsess, mille puhul pakenditootja poolt laiendatud 
tootjavastutuse süsteemile makstav rahaline toetus varieerub toodete või 
tooterühmade puhul selliste tegurite alusel nagu ringlussevõetavus, korduskasutatavus 
ja ohtlike ainete olemasolu. 
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Ülevaate koostajad 
Euroopa Kontrollikoja ülevaade: ELi meetmed plastijäätmete probleemi lahendamiseks 

Käesoleva ülevaate võttis vastu loodusvarade säästva kasutamise valdkonnaga tegelev 
I auditikoda, mille eesistuja on kontrollikoja liige Samo Jereb. Tema juhtis ka ülevaate 
koostamist. Teda toetasid kabinetiülem Kathrine Henderson ja kabineti nõunik 
Jerneja Vrabič, valdkonnajuht Michael Bain, auditijuht Nicholas Edwards, auditijuhi 
asetäitja Lucia Roşca ning audiitorid Joanna Kokot, Paolo Braz ja Marika Meisenzahl.  

 

COVID-19 pandeemia ja rangete piirangute tõttu ei olnud võimalik auditirühma 
pildistada. 
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AUTORIÕIGUS 

© Euroopa Liit, 2020. 

Euroopa Kontrollikoja taaskasutamispoliitikat rakendatakse Euroopa Kontrollikoja 
otsusega nr 6–2019 avatud andmete poliitika ja dokumentide taaskasutamise kohta. 

Kui ei ole märgitud teisiti (nt eraldiseisvates autoriõiguse märgetes), on ELile kuuluv 
kontrollikoja sisu litsentsitud vastavalt litsentsile Creative Commons Attribution 4.0 
International (CC BY 4.0). See tähendab, et taaskasutamine on lubatud, kui 
autoriõigustele on viidatud ja muudatused on ära märgitud. Taaskasutaja ei tohi 
moonutada dokumentide algset tähendust ega sõnumit. Kontrollikoda ei vastuta 
taaskasutamise tagajärgede eest. 

Kui konkreetses sisus, näiteks kontrollikoja töötajatest tehtud fotodel, on kujutatud 
tuvastatavaid eraisikuid, või kui see sisaldab kolmandate isikute teoseid, tuleb teil 
taotleda täiendavaid õigusi. Kui luba on saadud, tühistab see eespool nimetatud üldloa 
ja osutab selgelt mis tahes kasutuspiirangutele. 

On võimalik, et ELile mittekuuluva sisu kasutamiseks või taasesitamiseks peate küsima 
luba otse autoriõiguse omajatelt. 

Joonis 5: © OECD, 2018. 
Joonis 18: © Block Waste ELi rahastatud projekt. 

Tööstusomandi õigustega hõlmatud tarkvara või dokumendid, nagu patendid, 
kaubamärgid, registreeritud disainilahendused, logod ja nimed, ei kuulu kontrollikoja 
taaskasutamispoliitika alla ega ole teile litsentsitud. 

Domeeni europa.eu alla koondatud Euroopa Liidu institutsioonide veebisaitidel leidub 
linke, mis viivad muudele veebisaitidele. Kontrollikoda ei vastuta nende sisu eest ja 
soovitab teil seetõttu tutvuda nende veebisaitide isikuandmete ja autoriõiguse kaitse 
põhimõtetega. 

Euroopa Kontrollikoja logo kasutamine 

Euroopa Kontrollikoja logo ei tohi kasutada ilma kontrollikoja eelneva nõusolekuta. 
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EUROOPA KONTROLLIKODA
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUKSEMBURG

Tel +352 4398-1

Päringud: eca.europa.eu/et/Pages/ContactForm.aspx
Veebisait: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Käesolevas ülevaates käsitletakse ELi reageerimist 
plastijäätmete kasvavale probleemile, 
keskendudes plastpakendijäätmetele. ELi 2018. 
aasta plastistrateegias pakutakse välja meetmed, 
mille eesmärk on suurendada plasttoodete 
ringlussevõetavust, kogumist, sorteerimist, 
ringlussevõttu ja plasttoodete ringlusse võetava 
materjali sisaldust. Läbivaadatud pakendite 
ja pakendijäätmete direktiivis on sätestatud 
uued plastpakendite ringlussevõtu eesmärgid 
2025. aastaks (50%) ja 2030. aastaks (55%). Uued 
rangemad aruandluseeskirjad toovad tõenäoliselt 
kaasa ELi teatatud keskmise plastpakendite 
ringlussevõtu määra languse. Isegi 
plastpakendite puhul, mis on plastistrateegia 
kõige arenenum osa, on vaja ELi ja liikmesriikide 
tasandi sidusrühmade kooskõlastatud tegevust, 
et ületada märkimisväärne lõhe praeguse 
ringlussevõtu määra ja selle vahel, mille peame 
saavutama vaid 5–10 aasta pärast. 
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