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Kokkuvõte 
I Ohtlikud jäätmed võivad kahjustada inimeste tervist ja keskkonda. Seetõttu on 
jäätmete suhtes ELis kohaldatud piiravaid õigusakte. Nende eesmärk on tagada ohtlike 
jäätmete ühtne määratlus ja selliste jäätmete nõuetekohane käitlemine rangema 
kontrollikorra abil kui muude jäätmete suhtes. 

II Ohtlike jäätmete hulga suurenemine tekitab mitmeid probleeme ja seega on õige 
aeg vaadata läbi nende käitlemine ELis. Käesolevas ülevaates vaadeldakse ELi rolli ja 
meetmeid ohtlike jäätmete käitlemisel ning nende vältimisest ja käitlemisest 
tulenevaid probleeme ja võimalusi. Euroopa Komisjon (edaspidi „komisjon“) ja ELi 
kaasseadusandjad võiksid ülevaadet arvesse võtta asjaomaste õigusaktide 
käimasolevas ajakohastamises. Käesolev dokument ei ole auditiaruanne, vaid 
ülevaade, mis põhineb peamiselt avalikult kättesaadaval teabel ja spetsiaalselt 
ülevaate koostamiseks kogutud materjalil. 

III EL määratleb ohtlikke jäätmeid jäätmetena, millel on üks või mitu konkreetset 
ohtlikku omadust. Liigitamine on oluline ohtlike jäätmete võimaliku kahjuliku mõju 
piiramiseks, kuid seda mõjutab ohtlike jäätmete ühtlustamata liigitamine 
liikmesriikides. 

IV Parim viis ohtlike jäätmetega tegelemiseks on nende tekke vältimine. Alates 1991. 
aastast on ohtlike jäätmete tekke vältimine olnud ELi prioriteet. ELi tegevus on 
keskendunud selle mõjutamisele, kuidas ettevõtjad tooteid kavandavad ja toodavad, 
saastajate jäätmete eest vastutavaks muutmisele ning tarbijatele parema teabe 
andmisele ohtlike ainete sisalduse kohta. Hoolimata kõigist nendest algatustest on ELis 
tekitatud ohtlike jäätmete kogus alates 2004. aastast pidevalt suurenenud. 

V Kui jäätmeteket ei ole võimalik vältida, tuleb ohtlikke jäätmeid käidelda 
spetsiaalsetes käitlemisrajatistes, järgides rangeid eeskirju ja ohutusnõudeid. Ohtlike 
jäätmete ohutut käitlemist takistavad mitmed asjaolud: keeruline on tagada, et 
ohtlikke jäätmeid ei segataks muud liiki jäätmetega, ning probleeme tekitab ka ohtlike 
jäätmete usaldusväärne registreerimine ja jälgimine. ELi andmed selle kohta, kuidas 
ohtlikke jäätmeid käideldakse, hõlmavad vaid 79% tekitatud ohtlikest jäätmetest, mis 
tähendab, et 21% kohta andmed puuduvad. 
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VI Käitlemise käigus tuleks ohtlikud jäätmed eelistatavalt ette valmistada 
korduskasutamiseks, järgmine eelistatud käitlemisviis on ringlussevõtt, seejärel energia 
taaskasutamine ja viimase abinõuna jäätmete kõrvaldamine. Olemasolevad andmed 
näitavad, et üle poole ohtlikest jäätmetest, mida me ELis tekitame, kõrvaldatakse, ning 
korduskasutusse ja ringlusse võetakse 34% jäätmetest. Mõningaid ohtlikke 
jäätmevooge on tehniliselt raske suures mahus või majanduslikult tasuval viisil 
ringlusse võtta. Kui see ka on võimalik, on ringlussevõturajatistel raskusi jäätmete 
saastest puhastamisega või ringlusse võetud materjali jaoks turuvõimaluste 
leidmisega. 

VII Ohtlike jäätmete suhtes kohaldatavad rangemad majandamis- ja ohutusnõuded 
põhjustavad ettevõtjatele täiendavat halduskoormust ja suuremaid käitlemiskulusid. 
See tekitab ohtlike jäätmete ebaseadusliku veo ohu, mille puhul käitajad ei deklareeri 
tekkinud jäätmeid ohtlikeks ja ladestavad need ELis ebaseaduslikult või veavad neid 
ebaseaduslikult nii ELis kui ka väljaspool seda – seda nimetatakse tavaliselt 
ebaseaduslikuks jäätmeveoks. 

VIII Juhime tähelepanu mitmetele probleemidele ohtlike jäätmete käitlemisel ELis. 
EL peab tegelema järgmiste probleemidega: 

o ohtlike jäätmete kogused suurenevad pidevalt ning ohtlike jäätmete tekke 
vähendamiseks ei pingutata piisavalt; 

o ohtlike jäätmete liigitamine ei ole ühtlustatud; 

o tekitatud ja käideldud ohtlike jäätmete koguste vahel on 21% erinevus ning 
jäätmete jälgitavus alates tekkest kuni lõppkäitlemiseni ei ole täielikult tagatud; 

o enam kui pool ohtlikest jäätmetest kõrvaldatakse, samas kui ringlussevõtu määr ei 
muutu; 

o püsib ohtlike jäätmete ebaseadusliku veo oht. 
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Sissejuhatus 

Ohtlikud jäätmed 

01 ELi õigusaktides on ohtlikud jäätmed määratletud kui jäätmed, millel on üks või 
mitu ohtlikku omadust, näiteks on need plahvatusohtlikud, ärritavad või mürgised 
(vt 1. selgitus). 

02 Sissehingamisel, puudutamisel või allaneelamisel võivad ohtlikud jäätmed 
mõjutada inimeste tervist. See võib põhjustada tõsiseid haigusi, sünnidefekte, 
steriilsust, vähki või isegi surma. Ohtlikud jäätmed võivad ka keskkonda saastada, 
põhjustades pinnase, õhu ja vee saastumist ning ökosüsteemide seisundi halvenemist. 
Sellised jäätmed võivad käivitada füüsilisi reaktsioone, näiteks plahvatusi, põhjustada 
toksilisi aurusid või põhjustada vahetut tuleohtu. 

1. selgitus 

Ohtlike jäätmete määratlus 

Jäätmete raamdirektiivis (artikli 3 lõige 2) on ohtlikud jäätmed määratletud kui 
jäätmed, millel on üks või mitu direktiivi III lisas loetletud 15 ohtlikust omadusest: 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda jäätmete raamdirektiivi põhjal. 

HP 1 Plahvatusohtlik

HP 2 Oksüdeeriv

HP 3 Tuleohtlik

HP 14 Ökotoksiline

HP 4 Ärritav – nahaärritus ja 
silmakahjustus 

HP 5 Mürgisus sihtelundi suhtes / 
toksilisus sissehingamisel

HP 8 Söövitav

HP 10 Reproduktiivtoksiline

HP 11 Mutageenne

HP 12 Eraldab väga 
mürgiseid gaase

HP 13 Sensibiliseeriv

HP 15 Jäätmed, millel võivad 
ilmneda ülalnimetatud ohtlikud 
omadused, kuid mis ei esine 
algsetes jäätmetes otseselt 
(peamiselt füüsikalised ohtlikud 
omadused)

HP 6 Äge mürgisus

HP 7 Kantserogeenne

HP 9 Nakkav

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
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03 Ohtlikud jäätmed võivad esineda mitmel kujul: tahkena, vedelana, pastataolisena 
ja gaasilisena. Need tekivad paljudel tegevusaladel, aga enamik ohtlikke jäätmeid on 
ettevõtjate tekitatud (vt joonis 1). 

Joonis 1. Peamised tegevused, mis tekitasid ohtlikke jäätmeid ELis 2018. 
aastal (tuhandetes tonnides) 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda Eurostati andmete alusel. 

04 Peamised ohtlike jäätmete teket põhjustavad valdkonnad on tootmine (eriti 
metallide), vee- ja jäätmekäitlus, ehitus ja kaevandamine, mis kokku moodustavad 75% 
ELis tekkivatest ohtlikest jäätmetest. Näiteks nii kaevandus- kui ka metallitööstus 
tekitavad jäätmetena mürgiseid raskmetalle1. Samamoodi tekitab reoveepuhastus 
reoveesetet, mis võib sisaldada raskmetalle ja patogeene2. 

                                                      
1 ÜRO Keskkonnaprogrammi raskmetallide veebileht. 

2 Komisjoni veebileht reoveesetete kohta.  

23 350

19 620

19 520

14 260

11 140

9370

520
3870

Ettevõtted – 96% 
Kodumajapidamised – 4%

101 650
tuhat tonni

tekitatud ohtlikke 
jäätmeid kokku

Põllumajandus, 
metsandus ja kalandus Kodumajapidamised

Elektrienergia, gaasi, auru 
ja konditsioneeritud 
õhuga varustamine

Teenused

Mäetööstus Veemajandus ja 
jäätmekäitlus

Ehitamine ja 
lammutamine

Tootmine

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASGEN__custom_3008943/default/table
https://www.unep.org/cep/heavy-metals
https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/sewage-sludge_en
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05 Kodumajapidamiste puhul on nende tekitatud ohtlike jäätmete tüüpilised näited 
teatud ravimid, kasutatud patareid, küünelakk, aianduspestitsiidid, puhastusvahendid, 
värvid, lahustid, luminofoorlambid ja elektroonikaseadmed3. 

06 2018. aastal moodustasid mineraal- ja tahkestatud jäätmed (peamiselt mullad, 
ehitus- ja lammutusjäätmed) üle poole kõigist ELis tekkivatest ohtlikest jäätmetest, 
millele järgnesid keemilised ja meditsiinijäätmed (26%), nagu on näidatud joonisel 2. 

                                                      
3 Komisjoni teatis ohtlike majapidamisjäätmete liigiti kogumise kohta, 2020/C 375/01. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC1106%2801%29
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Joonis 2. Peamised ELis 2018. aastal tekkinud ohtlikud jäätmevood 
(miljonites tonnides) 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda Eurostati andmete alusel. 

57,3

7,0

Segatud 
tavajäätmed

Kasutuselt kõrvaldatud 
seadmed, sealhulgas elektri-/

elektroonikaseadmed

Patareid ja 
akud

Muu
(polüklooritud bifenüüle
sisaldavad jäätmed ja 

saastunud klaas)

Puit

Keemia- ja 
meditsiinijäätmed

26,5

0,06

1,5

1,8

2,8 4,7

Kasutuselt 
kõrvaldatud 

sõidukid

Mineraalsed ja 
tahkestatud jäätmed

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASGEN__custom_3008943/default/table
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Ohtlike jäätmete olelusring 

07 Toote olelusringi kõik etapid võivad tekitada ohtlikke jäätmeid, mida tuleb
seejärel käidelda (vt joonis 3). 

Joonis 3. Ohtlike jäätmete käitlemine 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes Euroopa Keskkonnaagentuuri aruandele ja jäätmete 
raamdirektiivile. 

Jäätmeteke
Ekstraheerimine Tootmine

Korduskasutamiseks 
ettevalmistamine

Ringlussevõtt: Ringlusse 
võetud tooraine

Taaskasutamine: Põletamine 
energia tootmiseks

Kõrvaldamine: Põletamine 
ilma energiakasutuseta, 
prügilasse ladestamine ja 
muud kõrvaldamisviisid

Käitlemine

https://www.eea.europa.eu/publications/waste-prevention-in-europe/at_download/file
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
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08 Ettevõtjad saavad takistada ohtlike jäätmete teket, piirates ohtlike ainete 
sisaldust toodetes4 ja asendades ohtlikud ained ohutumate alternatiividega5. 
Algatused, millega edendatakse toodete pikaealisust, kemikaalide ohutumat 
kasutamist ja saastajate karistamist, võivad samuti aidata vähendada ohtlike jäätmete 
teket. 

09 Pärast tekkimist võib ohtlikke jäätmeid korduskasutamiseks ette valmistada, 
ringlusse võtta, taaskasutada energia tootmiseks või viimase abinõuna kõrvaldada (nt 
põletamine ilma energiatootmiseta, prügilasse ladestamine). Näiteks6 võib kuni 70% 
kasutatud lahustitest ümber töödelda uuteks lahustiteks. Mõned ravimid, nt 
keemiaravi ravimid, või keemiarelvad tuleb hävitada kõrgel temperatuuril põletamise 
teel. Ohtlike jäätmete põletamisel tekkivaid jääke ladestatakse süstemaatiliselt 
prügilasse. Käitlemisviisi valik sõltub ohtlike jäätmete laadist, käitlemisrajatiste 
olemasolust ning ka majanduslikest kaalutlustest. 

10 Ohtlikke jäätmeid võib käidelda päritoluriigis, saata teise liikmesriiki või vedada 
EList välja. Liikmesriigid võivad vedada ohtlikke jäätmeid EList välja ainult OECD 
riikidesse ringlussevõtuks või taaskasutamiseks7. Kõrvaldamise eesmärgil tohib 
jäätmeid EList välja saata ainult Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni riikidesse8. 
EL impordib ohtlikke jäätmeid ka mujalt maailmast. 

Ohtlike jäätmete hulk kasvab 

11 Jäätmetekke, sealhulgas ohtlike jäätmete tekke vähendamine ja jäätmetekke 
lahutamine majanduskasvust on ELi jäätme- ja ringmajanduse poliitika peamine 
eesmärk9. 

                                                      
4 Jäätmete raamdirektiivi artikli 9 lõike 1 punkt i. 

5 Euroopa Kemikaaliameti veebileht ohutumate kemikaalidega asendamise kohta. 

6 Hazardous Waste Europe ja EURITS. 

7 Baseli konventsioon, mille EL ratifitseeris 1998. aastal. 

8 Määrus (EÜ) nr 1013/2006 jäätmesaadetiste kohta, artikkel 34. 

9 Euroopa Keskkonnaamet, Waste generation and decoupling in Europe, 2021. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://echa.europa.eu/substitution-to-safer-chemicals
http://www.hazardouswasteeurope.eu/
https://www.eurits.org/
https://eur-lex.europa.eu/ET/legal-content/summary/basel-convention-on-the-control-of-transboundary-movements-of-hazardous-wastes-and-their-disposal.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
https://www.eea.europa.eu/ims/waste-generation-and-decoupling-in-europe
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12 2018. aastal tekkis ELis ligikaudu 102 miljonit tonni ohtlikke jäätmeid, mis 
moodustab 4% kõigist tekkinud jäätmetest. Jooniselt 4 nähtub, et ohtlike jäätmete 
hulk ELis suurenes aastatel 2004–2018 26% – 80,8 miljonilt tonnilt 101,7 miljoni 
tonnini. Komisjoni sõnul tuleneb see suurenemine siiski peamiselt paremast 
aruandlusest ohtlike jäätmetekke kohta. 

Joonis 4. Ohtlike jäätmete tekkimine ELis alates 2004. aastast 

 
Märkus: 2020. aastal olid jäätmete kohta kättesaadavad ainult esialgsed andmed. 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda, arvutatuna Eurostati andmetel ohtlike jäätmete tekke, jäätmete ja 
sisemajanduse koguprodukti kohta. 

13 Eurostati 2022. aasta septembris avaldatud esialgne statistika ELis 2020. aastal 
tekkinud ohtlike jäätmete kohta näitab, et COVID-19 pandeemia mõju tõttu on ohtlike 
jäätmete hulk vähenenud. Kuna need andmed on puudulikud ja neid alles 
ajakohastatakse, otsustasime neid käesoleva dokumendi järgnevates osades mitte 
analüüsida. 

14 Nagu näidatud joonisel 4, suurenes ELi sisemajanduse koguprodukt aastatel 
2004–2018 ligikaudu 20%. Oleks võinud eeldada,et see toob kaasa jäätmete, 
sealhulgas ohtlike jäätmete tekke suurenemise. Kuigi jäätmete kogumaht suurenes 4% 
(mis viitab sellele, et need on majanduskasvust lahutatud), suurenes ohtlike jäätmete 

Ohtlikud jäätmed Jäätmed 
kokku

Reaalne sisemajanduse 
koguprodukt

100

90

110

130

120

26%

20%

4%

80,8

101,7

Indeks 2004 = 100

Ohtlikud jäätmed
(kasv miljonites 
tonnides)

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASGEN__custom_3636559/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASGEN__custom_3636559/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/NAMA_10_GDP__custom_3638045/default/table?lang=en
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hulk 26%. Selliste üleilmsetele megatrendide tõttu nagu jätkuv linnastumine, tarbimise 
kasv ja kiirenev tehnoloogiline muutus, eeldatakse keemiamahukate tööstussektorite 
(nt ehitus või elektroonika) kasvu10, mis võib põhjustada ohtlike jäätmete tekke 
suurenemist. 

Rollid ja kohustused 

15 Jäätmekäitluse valdkonnas vastutab ELi prioriteetide seadmise eest komisjon 
(peamiselt keskkonna peadirektoraat) ja ELi seadusandjad. Komisjon teeb 
ettepanekuid poliitika, sealhulgas uute õigusaktide kohta. Euroopa Keskkonnaamet 
toetab komisjoni poliitikakujundamise protsessis. Komisjonil ei ole rolli poliitika 
rakendamisel, kuid ta jälgib, kuidas liikmesriigid täidavad ohtlikke jäätmeid käsitlevaid 
ELi nõudeid. 

16 Eurostat vastutab liikmesriikidelt jäätmestatistika kogumise ja andmete kvaliteedi 
kontrollimise eest. Komisjon avaldab igal aastal andmed ohtlike jäätmete tekke ja 
käitlemise ning ELi-siseste ja -väliste jäätmesaadetiste kohta. 

17 Liikmesriigid vastutavad jäätmekäitlusega seotud õiguslike nõuete jõustamise 
eest liikmesriigi tasandil. Nad peavad ELi õigusaktid riigisisestesse õigusaktidesse üle 
võtma ning koostama ja rakendama jäätmekavasid ja jäätmetekke vältimise 
programme. Need kavad peavad sisaldama nõudeid ohtlike jäätmete kohta. 

18 Komisjon võib algatada liikmesriikide vastu rikkumismenetlusi ohtlikke jäätmeid 
käsitlevate ELi õigusaktide puudumise või ebaõige ülevõtmise või ELi nõuete 
süsteemse täitmata jätmise korral. 

  

                                                      
10 ÜRO Keskkonnaprogramm, Global Chemical Outlook II: Summary for policy makers, 2019. 

https://wedocs.unep.org/xmlui/bitstream/handle/20.500.11822/35969/k1900123e.pdf
https://wedocs.unep.org/xmlui/bitstream/handle/20.500.11822/35969/k1900123e.pdf
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Ülevaate ulatus ja käsitlusviis 
19 Ohtlike jäätmete hulga suurenemine kujutab endast mitmeid ohte inimeste 
tervisele ja keskkonnale. Seepärast on õige aeg vaadata üle selliste jäätmete käitlemine 
ELis. Käesolevas ülevaates vaadeldakse ELi rolli ja meetmeid ohtlike jäätmete 
käitlemisel ning nende vältimisest ja käitlemisest tulenevaid probleeme ja võimalusi. 
Käsitlesime ajavahemikku alates 2004. aastast, mil ohtlike jäätmete andmed said ELi 
tasandil kättesaadavaks, kuni 2022. aasta septembrini. Tegime kindlaks ELi peamised 
tulevased probleemid ohtlike jäätmetega tegelemisel. 

20 Tegemist ei ole auditiaruandega, vaid ülevaatega, mis põhineb peamiselt avalikult 
kättesaadaval teabel või spetsiaalselt selleks otstarbeks kogutud materjalidel, näiteks 
komisjoni (keskkonna peadirektoraadi ja Eurostati), Euroopa Keskkonnaameti ja 
Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse avalikel dokumentidel. Kasutasime 
kontrollikoja avaldatud aruandeid põhimõtte „saastaja maksab“11, elektri- ja 
elektroonikajäätmete12 ning plastijäätmete13 kohta. Küsitlesime komisjoni töötajaid ja 
konsulteerisime valdkonna ekspertidega (nt Europol, sidusrühmad tööstusest ja 
kodanikuühiskonnast). Samuti külastasime kahte ohtlikele jäätmetele 
spetsialiseerunud rajatist Prantsusmaal, et saada praktiline ülevaade erinevatest 
käitlemismeetoditest. 

21 Käesoleva ülevaate avaldamine 2023. aasta alguses annab Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule võimaluse lisada see oma praegusesse arutellu asjakohaste õigusaktide 
ajakohastamise üle, nagu jäätmesaadetiste määrus ja direktiiv keskkonna kaitsmise 
kohta kriminaalõiguse kaudu. Komisjon saab seda arvesse võtta ka jäätmete 
raamdirektiivi tulevastel läbivaatamistel. 

  

                                                      
11 Eriaruanne 12/2021: „Põhimõtte „saastaja maksab“ ebajärjekindel kohaldamine ELi 

keskkonnapoliitikas ja -meetmetes“. 

12 Ülevaade 04/2021: „Elektroonikaromud – ELi tegevus ja lahendamist vajavad ülesanded“. 

13 Ülevaade 04/2020: „ELi meetmed plastijäätmete probleemi lahendamiseks“. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0099
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0099
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=58811
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=58526
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=55223
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ELi algatused ohtlike jäätmete 
käitlemiseks  

Ohtlikke jäätmeid käsitlev ELi õiguslik ja poliitiline raamistik 

22 Jäätmete raamdirektiiv on üldine õigusakt, millega reguleeritakse ohtlikke 
jäätmeid ELis. Selle peamine eesmärk on vältida ja vähendada jäätmete negatiivset 
mõju. Selleks peavad liikmesriigid käitlema ohtlikke jäätmeid vastavalt kolmele 
peamisele põhimõttele: 

o jäätmehierarhia põhimõte, mille kohaselt jäätmetekke vältimine ja 
korduskasutamiseks ettevalmistamine on kõige eelistatavam variant, millele 
järgneb ringlussevõtt, energia taaskasutamine ja viimase abinõuna jäätmete 
kõrvaldamine; 

o ettevaatuspõhimõte, mis tähendab ettevaatusabinõuna jäätmetes sisalduvate 
ohtlike ainete vähendamist; 

o „saastaja maksab“ ja tootjavastutuse põhimõtted, millega tagatakse, et jäätmete 
tekitajad või keskkonda saastavad isikud vastutavad kõikide oma tegevusest 
põhjustatud kulude eest. 

23 Jäätmete raamdirektiivis on määratletud ka ohtlike jäätmete käitlemise 
rangemad nõuded võrreldes tavajäätmetega, näiteks 

o liikmesriikide kohustus tagada ohtlike jäätmete jälgitavus elektrooniliste registrite 
kaudu alates nende tekitamisest kuni lõpliku käitlemiseni; 

o segamiskeeld, mis tähendab, et ohtlikke jäätmeid ei tohi segada muud liiki ohtlike 
jäätmete ega muude jäätmetega; 

o ohtlike jäätmete pakendamine ja märgistamine nende kogumise, veo ja ajutise 
ladestamise käigus; 

o ohtlike jäätmete käitlemine on lubatud ainult selleks loa saanud spetsiaalsetes 
käitlemisrajatistes; 

o alates 2025. aastast on kohustuslik kodumajapidamistes tekkivate ohtlike 
jäätmete liigiti kogumine. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
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24 Ohtlikke jäätmeid käsitlevat ELi õigusraamistikku täiendavad direktiivid ja 
määrused, mis käsitlevad konkreetseid jäätmekäitlustoiminguid (nt jäätmete vedu või 
prügilasse ladestamine) ja konkreetseid jäätmevooge (nt kasutuselt kõrvaldatud 
sõidukid või akud). Selles raamistikus ei nähta ette eesmärke ohtlike jäätmete tekke 
vähendamiseks ega nende käitlemise mõjutamiseks. Ülevaade kehtivatest 
õigusaktidest on esitatud I lisas. 

25 Rikkumismenetluste algatamise teel saab komisjon tagada ELi õigusaktide 
järgimise liikmesriikides. Viimase kolme aastakümne jooksul algatas komisjon 216 
sellist menetlust (vt II lisa). Enamik menetlusi on seotud vajadusega vähendada ohtlike 
ainete kasutamist elektri- ja elektroonikaseadmetes. Sellekohane näide on toodud 
2. selgituses. 

2. selgitus 

Näide ohtlike jäätmeid käsitlevate nõuete täitmise jälgimisest 
õiguslike meetmete abil 

2003. aastal algatas komisjon Kreeka suhtes rikkumismenetluse, kuna riik ei 
kavandanud ega rakendanud ohtlike jäätmete käitlemist nii, nagu on nõutud 
mitmes ELi direktiivis. Menetlus hõlmas ohtlike jäätmete käitlemise piisava 
planeerimise puudumist ja selliste jäätmete käitlemise rajatiste võrgustiku 
puudumist. Lisaks oli Kreeka jätnud võtmata ohtlike jäätmete nõuetekohase 
käitlemise tagamiseks vajalikud meetmed. 

2009. aastal tegi Euroopa Kohus otsuse, milles palus Kreekal võtta nendes 
küsimustes viivitamata meetmeid. 

2016. aastaks ei olnud Kreeka meetmeid võtnud. Seetõttu määras Euroopa Kohus 
kuni kõigi vajalike meetmete rakendamiseni karistusmakse 30 000 eurot päevas ja 
tegi liikmesriigile 10 miljoni euro suuruse trahvi14. 

Kreeka alustas meetmete võtmist 2017. aastal. Komisjoni sõnul ei olnud Kreeka 
2021. aasta juuniks peaaegu kaks aastakümmet tagasi tuvastatud puudusi 
täielikult kõrvaldanud. 

                                                      
14 Euroopa Kohtu 11. septembri 2014. aasta otsus kohtuasjas C-525/14. 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=et&jur=C%2CT%2CF&num=286/08&td=ALL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A62014CA0584
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26 Laiemas poliitilises raamistikus ei ole ohtlikke jäätmeid ELi poliitilises 
tegevuskavas eraldi välja toodud, vaid need on hõlmatud mitme eri strateegiate ja 
poliitikameetmetega (vt joonis 5). Need dokumendid osutavad üldiselt vajadusele 
kaitsta inimeste tervist ja keskkonda ohtlike ainete eest ning seega vajadusele vältida 
ohtlike jäätmete teket või tagada nende nõuetekohane käitlemine. 

Joonis 5. Ohtlikke jäätmeid käsitlevad ELi strateegiad ja 
poliitikameetmed 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda Euroopa Komisjoni andmete põhjal. 

Ohtlike jäätmete käitlemisega seotud ELi rahastamine 

27 Komisjonil on ülevaade ELi jäätmekäitluse rahastamisest üldiselt: programmitöö 
perioodiks 2014–2020 eraldati 4,3 miljardit eurot15. Konkreetselt ohtlike jäätmete 
käitlemisele eraldatud vahenditest aga ülevaade puudub. Olemasolevad andmed 
näitavad, et selles valdkonnasantakse rahastamist peamiselt programmi „Horisont 
2020“ kaudu teadusuuringuteks ja suutlikkuse suurendamiseks. Leidsime, et ohtlike 
jäätmetega oli seotud 163 programmi „Horisont 2020“ raames ajavahemikul 2014–

                                                      
15 Cohesion policy data on EU support to waste management. 

2014

2015

2018

2019 2021

7. keskkonna-alane 
tegevusprogramm 
Ohtlike jäätmete käitlemine, 
et minimeerida olulist 
kahjulikku mõju inimeste 
tervisele ja keskkonnale, 
seades prioriteediks 
jäätmetekke vältimise, 
ringlussevõtu ja 
korduskasutamise. 
(aastaks 2020)

Jäätmete mittetekitamise 
tegevuskava
Vähendada ohtlike 
materjalide kasutamist ja 
parandada ohtlike jäätmete 
jälgitavust.
(aastaks 2020) 

1. ringmajanduse tegevuskava
Tagada toodete suurem 
ringlussevõtt ja 
korduskasutamine. Vähendada 
probleemsete kemikaalide 
sisaldust toodetes. Tõhustada 
jäätmesaadetiste määruse 
jõustamist. 
(aastaks 2019)

Plastistrateegia
Programmi „Horisont 2020“ 
täiendav rahastamine, mis on 
ette nähtud ringlussevõetud
plastis ohtlike ainete 
kindlakstegemiseks ja nende 
eemaldamiseks. 
(aastaks 2020)

Euroopa roheline kokkulepe
Seada prioriteediks, et EL 
muutuks 2030. aastaks 
mürgivabaks. Selleks tuleb 
reostust paremini vältida ja 
reostuse tekitatud kahju 
leevendada. 
(aastaks 2030)

2. ringmajanduse 
tegevuskava
Edendada kavandatud 
ohutuid tooteid ja 
jäätmetekke vältimist. 
Viimase saavutamiseks tuleb 
vähendada ohtlike 
kemikaalide ja ohtlike 
jäätmete esinemist 
konkreetsetes 
jäätmevoogudes. Parandada 
ohtlike jäätmete liigitamist. 
(aastaks 2030)

Kestlikkust toetav 
kemikaalistrateegia
Edendada mürgivaba 
keskkonda, viies miinimumini 
probleemsete ainete sisalduse 
toodetes. Edendada 
innovatsiooni ohutute 
kemikaalide valdkonnas. Olla 
eeskujuks kogu maailmas, 
kuna ELis keelatud kemikaale 
ei ekspordita. 
(aastaks 2030)

8. keskkonnaalane 
tegevusprogramm
Jätkata üleminekut 
mürgivabale ringmajandusele, 
eelkõige probleemsete ainete 
ja kemikaalide asendamise 
kaudu ohututega. 
(aastaks 2030)

Nullsaaste tegevuskava
Vähendada jäätmeteket, 
suurendada jäätmetekke 
vältimist, minimeerida 
probleemsete ainete ja ohtlike 
kemikaalide esinemist 
majanduses ning jälgida 
paremini jäätmete eksporti. 
(aastaks 2030)

2020 2022

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-2020_en#:%7E:text=Post%2Dprogramme%20documents-,What%20was%20Horizon%202020%3F,linkEN%E2%80%A2%E2%80%A2%E2%80%A2.
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-2020_en#:%7E:text=Post%2Dprogramme%20documents-,What%20was%20Horizon%202020%3F,linkEN%E2%80%A2%E2%80%A2%E2%80%A2.
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-2020_en#:%7E:text=Post%2Dprogramme%20documents-,What%20was%20Horizon%202020%3F,linkEN%E2%80%A2%E2%80%A2%E2%80%A2.
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/In-profile-EU-support-to-waste-management/xqec-t5kv/


 18 

 

2020 rahastatud projekti, mis said 1,2 miljardit eurot ELi toetust (1,6% programmi 
„Horisont 2020“ kogueelarvest). 

28 Suuruselt teine ohtlike jäätmete käitlemise rahastaja on Ühtekuuluvusfond ja 
Euroopa Regionaalarengu Fond. Programmitöö perioodiks 2014–2020 eraldas 
komisjon ligikaudu 370 miljonit eurot16 ehk 8,6% nendest vahenditest 
taristuprojektidele kaubandus-, tööstus- ja ohtlike jäätmete käitlemiseks. 

29 EL rahastab keskkonna- ja kliimameetmeid ohtlike jäätmete valdkonnas ka 
programmi LIFE kaudu. 2014.–2020. aasta andmetes loetletakse 14 ohtlike jäätmete 
projekti kogurahastusega 17,9 miljonit eurot (6% LIFE vahenditest kulutati 
jäätmeprojektidele). 3. selgituses on toodud näiteid ELi projektidest, millega 
rahastatakse ohtlike jäätmete käitlemist. 

3. selgitus. 

Näiteid ELi projektidest, millega rahastatakse ohtlike jäätmete 
käitlemist 

Programmist LIFE rahastatud projekt: ohtlikke aineid sisaldava lendtuha 
ringlussevõtt ja korduvkasutamine 

Projektiga Rootsis ja Taanis kaasrahastati Taanis asuvas jäätmepõletustehases 
tekkiva lendtuha ringlussevõtu ja korduskasutamise rajatise arendamist.  

Lendtuhk on osakesed, mida leidub jäätmete põletamisel eralduvates gaasides. 
Need sisaldavad sageli kloriide ja raskmetalle ning liigitatakse ohtlikeks 
jäätmeteks. Ohtlikke aineid sisaldav lendtuhk ladestatakse prügilasse. Ainuüksi 
Rootsis transporditakse sellest tuhast umbes 150 000 tonni aastas kõrvaldamiseks 
ühte Norras asuvasse mahajäetud lubjakivikarjääri. 

Väga mürgiste jäätmete käitlemine nafta- ja naftakeemiatööstuses (programmi 
„Horisont 2020“ rahastatud projekt) 

Selle projektiga Hispaanias rahastatakse tehase arendamist, kus kasutatakse 
uuenduslikku protsessi kasutatud leelise käitlemiseks. Kasutatud leelis on väga 
mürgine jääde, mis tekib nafta- ja naftakeemiatööstuses. See on liigitatud 
ohtlikuks jäätmeks. Kasutatud leelise käitlemine olemasolevate protsesside abil on 
keeruline ja kulukas, mille tulemusena kogunevad naftatöötlustehastes suured 
ohtlike jäätmete kogused. 

                                                      
16 Cohesion policy data on commercial, industrial or hazardous waste management. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/cohesion-fund/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/european-regional-development-fund-erdf_en
https://ec.europa.eu/environment/archives/life/index.htm
https://ec.europa.eu/environment/archives/life/index.htm
http://www.lifehalosep.eu/
https://www.cetaqua.com/en/proyectos/epc-eqtech-2/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/2014-2020/2014-2020-ERDF-CF-investments-in-waste-treatment/sb9v-hnqk
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30 Lisaks ELi eelarvele rahastavad jäätmekäitlust, sealhulgas ohtlike jäätmete käitlust 
nii taaste- ja vastupidavusrahastu kui ka Euroopa Investeerimispank. 

31 2020. aastal vastu võetud taksonoomiamääruses on määratletud need 
majandustegevused, mida EL peab keskkonnasäästlikuks. Eesmärgiks on parandada 
finantsturgude läbipaistvust. Sellest tulenevalt otsustas EL, et ajavahemikul 2021–2027 
ei rahasta ta enam ohtlike jäätmete prügilasse ladestamist ega selliste ohtlike jäätmete 
põletamist, mida saaks ringlusse võtta. EL rahastab kõiki jäätmehierarhias kõrgemal 
asuvaid alternatiive, nagu jäätmetekke vältimine ja ringlussevõtt. 

Ohtlike jäätmete liigitamine 

32 Ettevõtjad (jäätmetekitajad, kogumis- ja sorteerimiskeskused, vedajad, 
vahendajad ja jäätmekäitlusrajatised) peavad liigitama oma jäätmed ohtlikeks või 
tavajäätmeteks (vt joonis 6). See samm on oluline, et tagada ohtlike jäätmete 
nõuetekohane identifitseerimine ja käitlemine vastavalt rangetele standarditele ning 
see, et ohtlike jäätmete kohta oleksid kättesaadavad täpsed ja võrreldavad ELi tasandi 
andmed. Ettevõtjad liigitavad oma jäätmed, kasutades Euroopa jäätmenimistut – 
komisjoni otsust, milles on loetletud järgmised jäätmekategooriad: 

o kindlasti tavajäätmete kirjed: jäätmeid, mis on ilma igasuguse edasise 
hindamiseta tavajäätmed; 

o kindlasti ohtlike jäätmete kirjed: sellised jäätmed on ilma igasuguse edasise 
hindamiseta ohtlikud; 

o peegelkoodid: jäätmed, mis võidakse määrata ohtlike jäätmete kirje või 
tavajäätmete kirje alla, sõltuvalt konkreetsest juhtumist. Selleks peavad 
jäätmevaldajad kindlaks tegema, kas jäätmetel on üks või mitu jäätmete 
raamdirektiivis määratletud ohtlikku omadust või kas jäätmed sisaldavad 
teatavaid püsivaid orgaanilisi saasteaineid, mis ületavad otsuses sätestatud 
piirmäärasid. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02021R0241-20210218
https://www.eib.org/en/projects/sectors/solid-waste/index.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=celex:32020R0852
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705


 20 

 

Joonis 6. Jäätmete liigitamine ohtlikeks või tavajäätmeteks 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes komisjoni jäätmete liigitamise tehnilise juhendile. 

33 Ühes komisjoni 2017. aasta rahastatud aruandes ohtlike jäätmete käitlemise 
kohta liikmesriikides märgiti, et ohtlike jäätmete liigitamine on üks peamisi probleeme, 
millega liikmesriigid selliste jäätmete käitlemisel silmitsi seisavad. See on peamiselt 
tingitud liikmesriikide ja jäätmevaldajate probleemidest Euroopa jäätmenimistu17 
kohaldamisel, aga ka ELi kemikaale ja jäätmeid käsitlevate õigusaktide vastuolust, mis 
mõjutab ohtlike jäätmete määratlust18.  

34 Peaaegu pooled Euroopa jäätmenimistu kannetest on peegelkoodid19. 
Jäätmevaldajatel on sageli raske hinnata, kas nende jäätmed on ohtlikud või mitte, sest 
nad peavad otsustamiseks teadma nende keemilist koostist. Selline teave ei ole alati 
kättesaadav. Seetõttu tõlgendavad liikmesriigid ja jäätmevaldajad samu jäätmeid 
erinevalt20. Näiteks liigitavad ja käitlevad mõned liikmesriigid elektronkiiretorudes 

                                                      
17 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 

based on assessment of Member States’ performance, 2017. 

18 Teatis ringmajanduse paketi rakendamise kohta: võimalused kemikaale, tooteid ja jäätmeid 
käsitlevate õigusaktide vahelise seose tugevdamiseks, COM(2018)0032. 

19 Komisjoni teatis jäätmete liigitamise tehnilise juhendi kohta, 2018/C 124/01. 

20 BiPRO, „Support to selected Member States in improving hazardous waste management 
based on assessment of Member States’ performance“, 2017. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0409(01)&rid=1
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1516190964382&uri=COM:2018:32:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.124.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2018:124:TOC
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
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kasutatavat lehterklaasi ohtliku jäätmena, teised aga tavajäätmena21. 2018. aastal 
avaldas komisjon selle küsimuse käsitlemiseks jäätmete liigitamise tehnilise juhendi. 

35 Liitiumioonakusid kasutatakse paljudes toodetes, nagu mänguasjad, sülearvutid, 
mobiiltelefonid ja elektrisõidukid. Ühe hiljutise uuringu kohaselt võib ELis alates 2030. 
aastast olla kasutuselt kõrvaldatud liitiumioonakude kogus ulatuda ligikaudu 0,2 
miljoni tonnini aastas22. USAs liigitatakse need akud ohtlikeks jäätmeteks23. Euroopa 
jäätmenimistus ei ole liitiumioonkude jaoks erikoodi ning ainus kättesaadav kood, 
mida jäätmevaldajad saavad kasutada, on „muude patareide ja akude“ üldkood, mis on 
liigitatud kindlasti tavajäätmena. 

36 Kemikaale käsitlevatel ELi õigusaktidel on jäätmete liigitamisel oluline roll. 
Jäätmete raamdirektiivis loetletud ohtlikke jäätmeid määratlevad omadused on suures 
osas kooskõlas ELis ohtlike ainete kindlakstegemiseks kasutatavate ohuklassidega, mis 
on määratletud klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määruses. 

37 ELis on väga ohtlikud keemilised ained määratletud ja piiratud kemikaalide 
registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist käsitleva määrusega (REACH-
määrus). Nimetatud määruses määratletakse need ained kolme ohtliku omaduse 
alusel, nagu on näidatud 4. selgituses. Kuna kõiki selliseid omadusi ei ole 
klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määruses käsitletud, ei võeta neid ka 
jäätmete ohtlikeks liigitamisel arvesse. Seetõttu ei liigitata ohtlikeks jäätmeteks 
jäätmeid, mis sisaldavad toksilisi aineid, mis kogunevad ja püsivad keskkonnas ja 
inimkehas pikka aega või häirivad inimese hormoone. Komisjon kaalub nende ohtlike 
omaduste lisamist klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määrusesse24. 
Seejärel peaks komisjon täiendavalt ajakohastama jäätmete raamdirektiivi, et neid 
saaks kasutada jäätmete liigitamisel. 

                                                      
21 WEEE Forum, „Impact of glass from cathode ray tubes in achieving the WEEE recycling and 

recovery targets“, 2018. 

22 Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI, „Recycling of Lithium-Ion 
Batteries: Opportunities and Challenges for Mechanical and Plant Engineering“, 2021. 

23 Ameerika Ühendriikide Keskkonnakaitse Agentuuri veebileht kasutatud liitiumioonakude 
kohta. 

24  Kestlikkust toetav kemikaalistrateegia: mürgivaba keskkonna loomise suunas, 
COM(2020) 667. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.124.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2018:124:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1272-20220301
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20220501
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20220501
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1272-20220301
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1272-20220301
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://weee-forum.org/wp-content/uploads/2019/06/CRT-glass_Issue-paper_Final.pdf
https://weee-forum.org/wp-content/uploads/2019/06/CRT-glass_Issue-paper_Final.pdf
https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/cct/2021/VDMA_Kurzstudie_Batterierecycling.pdf
https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/cct/2021/VDMA_Kurzstudie_Batterierecycling.pdf
https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/cct/2021/VDMA_Kurzstudie_Batterierecycling.pdf
https://www.epa.gov/recycle/used-lithium-ion-batteries
https://www.epa.gov/recycle/used-lithium-ion-batteries
https://ec.europa.eu/environment/pdf/chemicals/2020/10/Strategy.pdf
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4. selgitus. 

Väga ohtlikud ained 

Kemikaale käsitlevates ELi õigusaktides on väga ohtlike ainetena määratletud 
ained, millel võib olla tõsine ja sageli pöördumatu mõju inimeste tervisele ja 
keskkonnale. Praeguseks on selliseid aineid kokku 22425. Väga ohtlikud ained on 
järgmised26: 

o kantserogeensed, mutageensed või reproduktiivtoksilised ained: näiteks 
mõned ftalaadid, mida kasutatakse plastifikaatoritena põrandakatetes, 
katusekatetes, juhtmetes või kottide tehisnahas; 

o püsivad, bioakumuleeruvad ja toksilised ning väga püsivad ja väga 
bioakumuleeruvad ained: näiteks mõned broomitud leegiaeglustid, mida 
kasutatakse soojusisolatsiooniks mõeldud polüstüreentoodetes 
hoonetes, pakendites, elektroonikaseadmetes, madratsites, 
autoistmetes või kardinates; 

o muud eelnevalt loetletutega samaväärset ohtu põhjustavad ained: 
näiteks endokriinfunktsiooni kahjustavad kemikaalid (nt mõned 
bisfenoolid – bisfenool A on tööstuslik kemikaal, mida kasutatakse 
polükarbonaadi, kõva ja läbipaistva plasti valmistamiseks, mida 
kasutatakse paljudes tarbekaupades). 

  

                                                      
25 Euroopa Kemikaaliameti veebisait autoriseerimist vajavate väga ohtlike ainete 

kandidaatainete loetelu kohta. 

26 Euroopa Kemikaaliameti veebisait väga ohtlike ainete kohta. 

https://echa.europa.eu/candidate-list-table
https://echa.europa.eu/candidate-list-table
https://echa.europa.eu/en/substances-of-very-high-concern-identification-explained
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Ohtlike jäätmete tekke vältimine ELis 

Ohtlike jäätmete teke on ELi jõupingutustele vaatamata 
suurenenud 

38 Parim viis ohtlike jäätmetega võitlemiseks on selliste jäätmete tekke vältimine.
ELi jäätmealaste õigusaktide eesmärk on olnud alates 1990. aastate algusest seada 
prioriteediks jäätmetekke vältimine, mitte ohtlike jäätmete käitlemine27. ELi 
seadusandluses kinnitati see eesmärk 2008. aastal, kui jäätmete raamdirektiivis pandi 
paika jäätmehierarhia põhimõte (vt joonis 7). 

Joonis 7. Jäätmehierarhia põhimõte 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda jäätmete raamdirektiivi põhjal. 

39 Viimasel kümnendil on ohtlike jäätmete tekke vältimine muutunud tähtsamaks.
See kajastub mitmesugustes komisjoni poliitilistes ja seadusandlikes algatustes, nagu 
on näidatud joonisel 5. Hoolimata nendest algatustest on ELis tekitatud ohtlike 
jäätmete kogus pidevalt suurenenud (vt joonis 8). 

27 Jäätmeid käsitleva nõukogu direktiivi 91/156/EMÜ artikkel 3. 

Ennetus

Korduskasutamiseks ettevalmistamine

Ringlussevõtt

Taaskasutamine

Kõrvalda-
mine

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=celex:31991L0156
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Joonis 8. Liikmesriikide 2018. aastal tekitatud ohtlikud jäätmed võrreldes 
2004. aastaga 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda Eurostati andmete alusel. 
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wasgen/default/table?lang=en
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40 Alates 2013. aastast peavad liikmesriigid kehtestama jäätmetekke vältimise 
programmid28, sealhulgas meetmed materjalides ja toodetes sisalduvate ohtlike ainete 
vähendamiseks. 2016. aastal analüüsis Euroopa Keskkonnaamet neid programme ja 
jõudis järeldusele, et enamik neist ei sisaldanud selliseid meetmeid ega konkreetseid 
eesmärke ohtlike jäätmete tekke vähendamiseks29. Keskkonnaamet märkis, et ohtlike 
jäätmete vältimine on prioriteedina vähem oluline kui käitlemine, ning lisaks on 
jäätmetekke vältimiseks antav rahaline toetus väike30. 

Ettevõtjad saavad ohtlike jäätmete teket vältida, kui nad 
muudavad toodete projekteerimist ja tootmist 

41 Ettevõtjad tekitavad ELis 96% ohtlikest jäätmetest (vt joonis 1). Nad saavad 
vältida ohtlike jäätmete teket, arendades kestlikke tooteid, millel on võimalikult väike 
keskkonnamõju (nn ökodisain). Komisjoni hinnangul sõltub enam kui 80% toodete 
keskkonnamõjust sellest, kuidas need projekteeriti/disainiti31. 

42 2022. aasta märtsis tegi komisjon ettepaneku32 muuta oma ökodisaini direktiivi. 
Ettevõtjad peaksid andma käitlemisrajatistele teavet probleemsete ainete esinemise 
kohta oma toodetes ning selle kohta, kuidas neid saab ringlusse võtta või kõrvaldada. 
See teave lisataks digitaalsetesse tootepassidessee, mis võetakse kasutusele alates 
2024. aastast (vt joonis 9). Komisjon usub, et see innustab tarbijaid tegema 
jätkusuutlikumaid valikuid, ning ettevõtjad võtavad neid valikuid arvesse oma toodete 
kavandamisel. 

                                                      
28 Jäätmete raamdirektiivi artikkel 29. 

29 Euroopa Keskkonnaamet, „Prevention of hazardous waste in Europe – the status in 2015“, 
2016. 

30 Euroopa Keskkonnaagentuur, pressiteade: „European hazardous waste management 
improving, but its prevention needs attention“, 2016.  

31 Teatis kestlike toodete normiks muutmise kohta, COM/2022/140. 

32 Ettepanek määruse kohta, millega kehtestatakse kestlike toodete ökodisaininõuete 
sätestamise raamistik, COM/2022/142. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0125-20121204
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://www.eea.europa.eu/publications/waste-prevention-in-europe/at_download/file
https://www.eea.europa.eu/highlights/european-hazardous-waste-management-improving
https://www.eea.europa.eu/highlights/european-hazardous-waste-management-improving
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0140&qid=1649112555090
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=COM%3A2022%3A0142%3AFIN
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Joonis 9. Tooterühmad, mille jaoks on kavandatud digitaalsed passid 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda dokumendi Digital Product Passport: sustainable and circular systems 
alusel. 

43 Ettevõtjad saavad vältida ohtlike jäätmete teket, piirates ohtlike ainete sisaldust
toodetes. 2020. aastal tegi komisjon ettepaneku vähendada väga ohtlike ainete 
sisaldust toodetes33, piirates mõne kõige kahjulikuma aine kasutamist ELis34. 

44 Ettevõtjad võivad tootmisprotsesside muutmise abil tekitada vähem ohtlikke
jäätmeid. 2022. aasta märtsis tegi komisjon ettepaneku muuta tööstusheidete 
direktiivi. Ettepanekuga kohustataks tööstuskäitisi (sealhulgas kaevandus- ja 
akutootmissektor) võtma meetmeid, et tõhustada ohtlike ainete asendamist 
tootmisprotsessis ja vältida jäätmeteket. 

33 Kestlikkust toetav kemikaalistrateegia: Mürgivaba keskkonna loomise suunas, 
COM(2020) 667. 

34 Kestlikkust toetava kemikaalistrateegia piirangute tegevuskava, SWD/2022/128. 

Tekstiilid

Mööbel

TerasTsement

Kemikaalid

Tööstus- ja 
elektrisõidukite akud

Elektroonikaseadmed
(eelkõige tarbeelektroonika)

* üks tooterühm veel
valimata

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2021-trust-01-digipass
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0075-20110106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0075-20110106
https://environment.ec.europa.eu/document/download/5ac2e9d9-ab98-4850-aa55-e5a392cdf304_en?filename=COM_2022_156_1_EN_ACT_part1_v10.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0667&rid=4#:%7E:text=It%20envisages%20the%20EU%20industry,sustainable%20products%20and%20production%20methods.
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/49734/attachments/1/translations/en/renditions/native
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45 Kõigi nende meetmete puhul võtab täieliku mõju ilmnemine aega. Mõnel ohtlikke
jäätmeid tekitaval tootel võib olla pikk kasutusiga (nt sõidukid, hooned, mööbel, 
elektriseadmed), mis tähendab, et praegu võetud meetmete, nagu teatavate ohtlike 
ainete kasutamise piiramine, mõju oleks nähtav vaid keskpikas ja pikas perspektiivis, 
kui need tooted lõpuks jäätmeteks muutuvad. Näiteks komisjoni hinnangul 
kõrvaldatakse 2050. aastaks järk-järgult kasutusest vaid umbes 25% enne 2005. aastat 
ehitatud hoonetest35, mis võivad sisaldada asbesti36. 

Ohtlike jäätmete teket aitab vältida saastajate vastutus oma 
jäätmete eest 

46 „Saastaja maksab“ põhimõtte kohaldamine tähendab, et saastajad kannavad oma
saaste kulud, sealhulgas saaste vältimiseks, kontrollimiseks ja heastamiseks võetud 
meetmete kulud ning sellega ühiskonnale kaasnevad kulud. EL nõuab, et 
jäätmekäitluse kulud kannaksid jäätmetekitaja või -valdajad. Liikmesriigid otsustavad, 
kas jäätmekäitluse kulud peab kandma jäätmevaldaja või osaliselt või täielikult 
jäätmeks muutunud toote tootja. Viimast nimetatakse laiendatud tootjavastutuseks. 
ELi tasandil kohaldatakse teatavate ohtlike jäätmevoogude suhtes laiendatud 
tootjavastutust vastavalt ELi õigusaktidele (nt elektri- ja elektroonikaseadmete 
jäätmed või kasutuselt kõrvaldatud sõidukid) või liikmesriigi õigusaktidele ja 
kokkulepetele tööstusega (nt vanaõli või pestitsiidid)37. 

35 Euroopa Komisjon, Pressiteade asbesti keelustamise kohta alates 1. jaanuarist 2005. 

36 Euroopa Kontrollikoja arvutus, mis põhineb dokumendil „Euroopa renoveerimislaine  
– keskkonnahoidlikumad hooned, uued töökohad, parem elujärg“, COM/2020/662. 

37 Deloitte, „Development of Guidance on Extended Producer Responsibility“, 2014. 

https://cordis.europa.eu/article/id/13445-commission-extends-ban-on-asbestos-products-in-eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0662
https://ec.europa.eu/environment/archives/waste/eu_guidance/pdf/Guidance%20on%20EPR%20-%20Final%20Report.pdf
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47 Täheldasime ühes oma hiljutises aruandes38, et laiendatud tootjavastutus
motiveerib tootjaid töötama välja keskkonnahoidlikumaid tooteid, millega välditakse 
tarbetuid jäätmeid. Akadeemilistes uuringutes39 ja poliitikaülevaadetes40 mainitakse 
laiendatud tootjavastutuse positiivset panust jäätmete vähendamisse. Meie aruandes 
rõhutati siiski, et kuigi kodanikelt/ettevõtjatelt võetavad tasud peaksid olema 
proportsionaalsed tekitatud jäätmetega ja võtma täielikult arvesse tekitatud 
keskkonnakahju, näitavad tõendid, et keskkonnaalast välismõju võetakse nendes 
tasudes arvesse vaid piiratud ulatuses. Komisjon kavatseb nullsaastet käsitleva ELi 
2021. aasta tegevuskava „Õhu, vee ja pinnase nullsaaste suunas“raames kõrvaldada 
2024. aastal puudused põhimõtte „saastaja maksab“ kohaldamisel. 

38 Eriaruanne 12/2021: „Põhimõtte „saastaja maksab“ ebajärjekindel kohaldamine ELi 
keskkonnapoliitikas ja -meetmetes“. 

39 Pouikli K., „Concretising the role of extended producer responsibility in European Union 
waste law and policy through the lens of the circular economy“, 2020. 

40 OECD, „Extended Producer Responsibility Updated Guidance for Efficient Waste 
Management“, 2016. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0400&qid=1623311742827
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=58811
https://link.springer.com/article/10.1007/s12027-020-00596-9
https://link.springer.com/article/10.1007/s12027-020-00596-9
https://www.oecd.org/development/extended-producer-responsibility-9789264256385-en.htm
https://www.oecd.org/development/extended-producer-responsibility-9789264256385-en.htm
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Ohtlike jäätmete käitlemine ELis 

Jäätmehierarhia kasutamine ohtlike jäätmete käitlemisel  

48 Alates 2008. aastast peavad liikmesriigid tagama, et ohtlikke jäätmeid käideldakse 
vastavalt jäätmehierarhiale (vt joonis 7). Ohtlikud jäätmed tuleks eelistavalt ette 
valmistada korduskasutamiseks või ringlusse võtta. Jäätmete see osa, mida ei saa 
ringlusse võtta, tuleks põletada energia taaskasutamiseks. Viimane abinõu on ohtlike 
jäätmete kõrvaldamine41. 

49 Täielik ülevaade ELis tekkivate ohtlike jäätmete käitlemisest võiks aidata 
komisjonil ja liikmesriikidel hinnata, kui hästi jäätmehierarhiat rakendatakse. Sellist 
ülevaadet ei ole aga võimalik saada, sest esitatud andmed ELis tekkivate ja käideldud 
ohtlike jäätmete koguste kohta ei klapi. 2018. aastal tekitas EL ligikaudu 102 miljonit 
tonni ohtlikke jäätmeid (vt punkt 12), samas kui käideldud ohtlike jäätmete üldkogus 
oli 82 miljonit tonni42, mis tähendab, et koguste vahe on 20 miljonit tonni (19%). Samal 
aastal imporditi ELi 3,6 miljonit tonni ohtlikke jäätmeid ja 0,7 miljonit tonni eksporditi 
käitlemiseks EList välja43. Seda importi ja eksporti arvesse võttes suureneb andmete 
erinevus 22 miljoni tonnini (21%). Mõnes liikmesriigis, näiteks Bulgaarias, Eestis ja 
Kreekas on erinevus ligikaudu 1%, teistes liikmesriikides, näiteks Tšehhis, Slovakkias, 
Austrias ja Leedus, üle 50% (vt joonis 10). 

                                                      
41 Jäätmete raamdirektiivi artikkel 4. 

42 Eurostati andmed jäätmete käitlemise kohta. 

43 Eurostati andmed jäätmevedude kohta. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638385/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wasship/default/table?lang=en
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Joonis 10. Erinevused teatatud andmetes tekitatud ja käideldud ohtlike 
jäätmete koguste vahel, 2018 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes Eurostati andmetele jäätmete tekke, käitlemise ja vedude 
kohta. 

50 Andmete erinevus ohtlike jäätmete tekke ja käitlemise kohta võib olla tingitud 
erinevatest põhjustest44: teataval ajavahemikul tekkinud jäätmeid võidakse mingil 
teisel ajavahemikul lugeda käidelduks. Võib ka puududa teave impordi ja ekspordi 
kohta või on ohtlikud jäätmed ebaseaduslikult kõrvaldatud. See võib olla tingitud ka 
erinevatest aruandlusmeetoditest ohtlike jäätmete tekitamise ja käitlemise kohta. 
Näiteks võidakse jäätmeid, mis sisaldavad nii ohtlikke kui ka tavakomponente, 
registreerida 100% ohtlike jäätmetena. Selliste jäätmete käitlemine hõlmaks aga ainult 
ohtlikke komponente (vt näidet joonisel 11).  Komisjon kavatseb selgitada andmete 

                                                      
44 BiPRO, „Support to selected Member States in improving hazardous waste management 

based on assessment of Member States’ performance“, 2015. 
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erinevust tekitatud ja käideldud ohtlike jäätmete koguste vahel, töötades välja 
jäätmete eksperimentaalse arvestuse, mis põhineb hinnangulistel andmetel45. 

Joonis 11. Näide erinevatest aruandlusmeetoditest tulenevast andmete 
erinevusest kasutuselt kõrvaldatud sõidukite puhul 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda Eurostati 2018. aasta andmete põhjal kasutuselt kõrvaldatud sõidukitest 
ohtlike jäätmete tekke ja käitlemise kohta. 

51 Jäätmehierarhia rakendamist puudutavad olemasolevad andmed näitavad, et 
2018. aastal, nagu ka 2010. aastal, mil jäätmete ringlussevõtu andmed muutusid 
kättesaadavaks, kõrvaldatakse endiselt üle poole ELis käideldud ohtlikest jäätmetest, 
korduskasutus peaaegu puudub (vt punkt 52) ning ainult 45% jäätmetest võetakse 
ringlusse või taaskasutatakse (vt joonis 12). Seda hoolimata arvukatest meetmetest, 
mida EL on võtnud, et ohtlike jäätmete käitlemise puhul rakendataks jäätmehierarhiat 
(vt punkt 39). 2009. aastal hindas komisjon, et 97% ELis tekitatud ohtlikest jäätmetest 
saaks kas ringlusse võtta või taaskasutada46.  

                                                      
45 Komisjoni ettekanne ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni / OECD seminaril 

keskkonnamajandusliku arvepidamise süsteemi rakendamise kohta: „Introduction to waste 
accounts and possible integration with other SEEA“, 2021. 

46 Villanueva A. et al., „Study on the selection of waste streams for end-of-waste assessment“, 
2010. 

Jäätmete kogus:
7 miljonit tonni
(kogu kasutuselt kõrvaldatud 
sõiduk)

Käideldud jäätmed:
1,7 miljonit tonni

(ainult kasutuselt kõrvaldatud sõiduki 
ohtlikud osad)

Erinevus

* Ringlussevõetud, taaskasutatud või kõrvaldatud

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wasgen/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT/default/table?lang=en&category=env.env_was.env_wasgt
https://unece.org/sites/default/files/2021-02/S3_4_Waste%20accounts_Eurostat_EN.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-02/S3_4_Waste%20accounts_Eurostat_EN.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC58206/reqno_jrc58206_jrc58206.pdf.pdf
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Joonis 12. Jäätmehierarhia rakendamisel ohtlike jäätmete suhtes ELis 
ajavahemikul 2010–2018 ei ole nähtavaid muutusi 

Märkus: puuduvad andmed taaskasutamiseks ettevalmistamise kohta. 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda ohtlike jäätmete käitlemist käsitlevate Eurostati andmete põhjal. 

Enamik ohtlikke jäätmeid ei sobi korduskasutamiseks 
ettevalmistamiseks 

52 Ohtlike jäätmete käitlemise eelistatuim variant on valmistada need ette
korduskasutamiseks. See tähendab kasutuselt kõrvaldatud toodete kontrollimist, 
puhastamist või parandamist, et neid saaks taaskasutada ilma muu eeltöötlemiseta47. 
ELi tasandil puuduvad süstemaatilised andmed selle kohta, kui suur hulk ohtlikke 
jäätmeid korduskasutamiseks ette valmistatakse. Komisjoni sõnul on see väga väike 
kogus, kuna enamiku ohtlike jäätmevoogude puhul ei ole selgeid korduskasutuse 
võimalusi, peamiselt seetõttu, et tegemist on tööstusprotsesside jääkidega. 

ELil on keeruline ohtlike jäätmete ringlussevõttu suurendada 

53 Ringlussevõtt on järjekorras teine eelistatud võimalus ohtlike jäätmete
käitlemiseks. Joonisel 12 on näidatud, et 2018. aastal võeti ringlusse 34% ELis 
käideldud ohtlikest jäätmetest. Seda oli veidi vähem kui 2010. aastal, mil ringlusse 
võeti 36%. 

54 Liikmesriikide ringlussevõtu tulemuslikkust saab olemasolevate andmete põhjal
hinnata ainult osaliselt. Andmed näitavad, kui suure osa oma ohtlikest jäätmetest 
liikmesriigid oma territooriumil ringlusse võtavad, kuid ei täpsusta, milline osa neist 
võetakse ringlusse liikmesrigiist väljas. 2018. aastal võtsid tekitatud või imporditud 

47 Jäätmete raamdirektiivi artikkel 3. 

(ideaalis)

Jäätme-
käitlus

Jäätmehierarhia

34%

11%

55%

Jäätmekäitlus
(2018)

Jäätmekäitlus
(2010)

36%

10%

54%

Ringlussevõtt
(2%) 

Taaskasutus (+1%)

Kõrvaldamine
(+1%)

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wastrt/default/table?lang=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
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ohtlikest jäätmetest kõige suurema osa oma territooriumil ringlusse Kreeka (91%) ja 
Horvaatia (84%), neile järgnesid Taani ja Poola (79%) (vt III lisa). Bulgaaria ja Iirimaa 
seevastu võtsid oma territooriumil ringlusse vaid 2% oma ohtlikest jäätmetest ja Malta 
võttis ringlusse 0%. Malta ekspordib enamiku oma ohtlikest jäätmetest, millest 75% 
võetakse ringlusse või taaskasutatakse energia tootmiseks põletamise teel. 

55 EL saab ringlussevõtu eesmärkide seadmise kaudu mõjutada seda, kui palju 
ohtlikke jäätmeid ringlusse võetakse. Seni on EL seadnud eesmärgid kolmele osaliselt 
ohtlikule jäätmevoole (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed, patareid ja akud ning 
kasutuselt kõrvaldatud sõidukid), nagu on näidatud 5. selgituses. Need olid kolm kõige 
rohkem ringlussevõetud ohtlikku jäätmevoogu ELis, sest nende ohtlike komponentide 
ringlussevõtu määr oli 2018. aastal üle 90%48. 

                                                      
48 Eurostati 2018. aasta andmed ohtlike jäätmevoogude ringlussevõtu kohta ELi tasandil. 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638428/default/table?lang=en
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5. selgitus. 

ELi ringlussevõtu eesmärgid teatavate osaliselt ohtlike 
jäätmevoogude puhul 

Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete49 puhul peavad 
liikmesriigid: 

o alates 2018. aastast järgima ringlussevõtu miinimumeesmärki vahemikus 
55–80%, olenevalt seadme liigist. 

Patareide ja akude50 puhul peavad liikmesriigid: 

o alates 2011. aastast saavutama järgmised ringlussevõtu määrad: 
pliipatareide ja -akude puhul ringlussevõtt keskmiselt 65 massiprotsendi 
ulatuses, kaadmiumnikkelpatareide ja -akude ringlussevõtt keskmiselt 
75 massiprotsendi ulatuses ning muude patarei- ja akujäätmete 
ringlussevõtt keskmiselt 50 massiprotsendi ulatuses. 2020. aastal tegi 
komisjon ettepaneku neid eesmärke suurendada51. 

Kasutuselt kõrvaldatud sõidukite52 puhul peavad liikmesriigid alates 2015. aastast 
täitma iga-aastase ringlussevõtu miinimumeesmärgi, milleks on 85% sõiduki 
keskmisest massist. 

                                                      
49 Direktiiv 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kohta. 

50 Direktiiv 2006/66/EÜ, mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid. 

51 Ettepanek võtta vastu määrus, mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid, 
COM/2020/798. 

52 Direktiiv 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02012L0019-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02006L0066-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0798
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02000L0053-20200306
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56 2009. aastal määras komisjon kindlaks täiendavad ohtlikud jäätmevood, mille 
puhul oleks võimalik ringlussevõttu suurendada: ehitus- ja lammutusjäätmed, 
põlemisjäätmed ja kahte liiki keemilised jäätmed (õlijäätmed ja lahustijäätmed)53. 
Nende voogude jaoks ei ole EL veel ringlussevõtu eesmärke kehtestanud. Nende 
jäätmevoogude ringlussevõttu takistab ka selgete nõuete puudumine, mis käsitleksid 
ringlussevõetud tulemust turustatava tootena ja mitte enam jäätmetena54. See piirab 
ELi jäätmekäitlejate turuvõimalusi55. 

57 On ka ohtlikke jäätmevooge, mida on praegu tehniliselt võimatu suures mahus 
või majanduslikult tasuval viisil ringlusse võtta (nt ohtlike ainetega saastunud klaas, 
nagu luminofoorlambid56). EL on investeerinud selliste tehnoloogiate arendamisse, 
eelkõige programmi „Horisont 2020“ ja programmi LIFE kaudu, kuid neid tehnoloogiaid 
tööstuslikus mastaabis veel ei kasutata. 

58 Selleks et võtta ringlusse muid ohtlikke jäätmevooge, nagu püsivaid orgaanilisi 
saasteaineid ja raskmetalle sisaldavad plastijäätmed ja tekstiilid, peavad 
jäätmekäitlejad need saastest puhastama, st kõrvaldama ohtlikud ained. Hiljutised 
uuringud on näidanud, et hoolimata saastest puhastamisest on ringlussevõetud 
materjalidest, sealhulgas paberist, plastist, kummist ja tekstiilist leitud mitmesuguseid 
ohtlikke aineid (sealhulgas mõned ELi õigusaktidega kasutuselt kõrvaldatud ained)57. 
Seda peamiselt seetõttu, et ringlussevõtjatel puudub teave käideldavate jäätmete 
keemilise koostise kohta58 ja seetõttu ei saa nad neid nõuetekohaselt saastest 
puhastada. Komisjoni sõnul võib seda seletada ka sobimatute jäätmekäitlustavadega, 
olemasolevate sorteerimis- ja saastest puhastamise tehnoloogiate piirangutega või 

                                                      
53 Delgado L. et al., End-of-waste criteria, 2009. 

54 Teatis ringmajanduse paketi rakendamise kohta: võimalused kemikaale, tooteid ja jäätmeid 
käsitlevate õigusaktide vahelise seose tugevdamiseks, COM(2018)0032. 

55 Opinion of Hazardous Waste Europe, mis käsitleb dokumenti Euroopa Jäätmekäitluse 
keskkonnamõju – ELi jäätmete raamdirektiivi läbivaatamine, 2022. 

56 Meng W. et al., „The recycling of leaded glass in cathode ray tubes (CRT)“, 2016. 

57 Chemsec, „What goes around – Enabling the circular economy by removing chemical 
roadblocks“, 2021; Arnika, „Toxic Loophole: Recycling Hazardous Waste into New 
Products“, 2018. 

58 BiPRO, „Support to selected Member States in improving hazardous waste management 
based on assessment of Member States’ performance“, 2018. 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC53238
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=COM:2018:32:FIN
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13225-Environmental-impact-of-waste-management-revision-of-EU-waste-framework/F2888110_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13225-Environmental-impact-of-waste-management-revision-of-EU-waste-framework_et
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13225-Environmental-impact-of-waste-management-revision-of-EU-waste-framework_et
https://www.researchgate.net/publication/301745432_The_Recycling_of_Leaded_Glass_in_Cathode_Ray_Tube_CRT
https://chemsec.org/app/uploads/2021/02/What-goes-around_210223.pdf
https://chemsec.org/app/uploads/2021/02/What-goes-around_210223.pdf
https://www.researchgate.net/publication/328343465_Toxic_Loophole_Recycling_Hazardous_Waste_into_New_Products
https://www.researchgate.net/publication/328343465_Toxic_Loophole_Recycling_Hazardous_Waste_into_New_Products
https://www.researchgate.net/publication/328343465_Toxic_Loophole_Recycling_Hazardous_Waste_into_New_Products
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
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imporditud materjalidega, mis võetakse ringlusse väljaspool ELi madalamate 
standardite alusel. 

59 Need probleemid vähendavad usaldust ringlusse võetud materjalide vastu ja 
kujutavad endast olulist takistust ohtlike jäätmete ringlussevõtule59. Komisjon võttis 
meetmeid60 ning alates 2021. aastast peavad ettevõtted, kes tarnivad ELi turule 
tooteid, mis sisaldavad väga ohtlikke aineid kontsentratsioonis üle 0,1%, nende 
toodete kohta ELi avalikus registris teavet esitama61. 2022. aasta aprillis märkisid 
tööstusliidrid, et neil ei ole ikka veel piisavalt teavet oma tarneahelate keemiliste ja 
ohtlike omaduste kohta, ning palusid komisjonil nõuda seda teavet kõigi keemiliste 
ainete kohta62. 

60 Alates 2025. aastast peavad liikmesriigid tagama kodumajapidamistes tekkivate 
ohtlike jäätmete liigiti kogumise63. See on võimalus suurendada tarbekaupadest (nt 
elektri- ja elektroonikaseadmed või kantavad patareid ja akud) tekkivate ohtlike 
jäätmete ringlussevõttu. 

Umbes poolt põletatud ohtlikest jäätmetest ei kasutata energia 
tootmiseks 

61 2018. aastal olid ELis energia taaskasutusega põletatud peamised jäätmeliigid 
saastunud puit, keemilised jäätmed (peamiselt kemikaalid ja kasutatud lahustid) ning 
jäätmete sorteerimisel tekkinud jäägid. Kaks viimast kategooriat olid ka peamised 
ohtlikud jäätmed, mida põletati ilma energiakasutuseta64. 

                                                      
59 BiPRO, „Support to selected Member States in improving hazardous waste management 

based on assessment of Member States’ performance“, 2018. 

60 Kestlikkust toetav kemikaalistrateegia – mürgivaba keskkonna loomise suunas, 
COM/2020/667. 

61 SCIP andmebaas. 

62 Open letter to the Commission regarding transparency, 2022. 

63 Jäätmete raamdirektiivi artikkel 20. 

64 Eurostati andmed ohtlike jäätmete põletamise kohta koos energiakasutusega ja ilma 
selleta. 

https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0667&rid=4#:%7E:text=It%20envisages%20the%20EU%20industry,sustainable%20products%20and%20production%20methods.
https://echa.europa.eu/documents/10162/6205986/information_requirements_for_scip_notifications_en.pdf/db2cf898-5ee7-48fb-e5c8-4e6ce49ee9d2
https://chemsec.org/open-letter-to-the-commission-regarding-transparency/#:%7E:text=We%2C%20the%20signatories%20of%20this,chemical%20content%20and%20hazardous%20properties.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3613688/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3613688/default/table?lang=en
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62 III lisast nähtub, et 2018. aastal põletati ELis käideldud ohtlikest jäätmetest 8%
energia tootmiseks ja 6% põletati ilma energiakasutuseta, mis on peaaegu sama palju 
kui 2008. aastal. Sarnaselt ringlussevõtuga saab andmete kättesaadavusega seotud 
probleemide tõttu hinnata liikmesriikide energiatootmisega seotud taaskasutamise 
tulemuslikkust ainult nende territooriumil. 

63 Valitsusvälised organisatsioonid rõhutavad jäätmete põletamise negatiivset mõju
CO2-mahuka energiaallikana, mis põhjustab toksilist õhusaastet ja võib suunata 
jäätmeid ringlussevõtust kõrvale65. Praeguses energiakriisi olukorras ELis kaaluvad 
jäätmekäitlejad alternatiivse energiaallikana põletamist koos energia 
taaskasutamisega66. 2020. aastal toodeti 4% ELi energiast jäätmete põletamise teel, 
samas kui taastuvenergia osakaal oli ligikaudu 41%, tuumaenergia moodustas 31%, 
tahked fossiilkütused 15%, maagaas 7% ja toornafta 3%67. 

64 Taksonoomiamäärus võiks pakkuda võimalust põletusvõimsuse edasiseks
arendamiseks, kuna selles määratletakse kõigi ringlussevõtmiseks kõige vähem 
sobivate ohtlike jäätmete põletamine keskkonnahoidliku investeeringuna 
(vt punkt 31). 

65 Uued tehnoloogiad (nt tehisintellekt) võivad samuti aidata kaasa ohtlike jäätmete
paremale sortimisele68 ja nende ringlussevõtu parandamisele, vähendades ohtu, et 
ohtlikud jäätmed saastavad tavajäätmeid. Samuti võiks see suurendada kriitilise 
tähtsusega toorainete, näiteks elektri- ja elektroonikaseadmetes leiduva vase ja nikli 
taaskasutamist69. Need tehnoloogiad võivad pakkuda ka uusi lahendusi ohtlike 
komponentide käitlemiseks70. 

65 ClientEarth, „The environmental impacts of waste incineration“, 2021. 

66 FEAD – Euroopa Jäätmekäitluse Assotsiatsioon.  

67 Eurostati andmed primaarenergia tootmise kohta 2020. aastal. 

68 Euroopa Keskkonnaamet, Digital waste management, 2020. 

69 Sipka S., „Towards circular e-waste management: How can digitalisation help?“, 2021.

70 Näide ELi rahastatud projektist, mis käsitleb ohtlike ainetega saastunud polüvinüülkloriidi 

ringlussevõttu: REMADYL. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=celex:32020R0852
https://www.clientearth.org/latest/latest-updates/stories/the-environmental-impacts-of-waste-incineration/
https://www.letsrecycle.com/news/waste-sector-can-ease-eus-energy-crisis-fead-says/
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/NRG_BAL_C__custom_3638579/default/table?lang=en
https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-wmge/products/etc-wmge-reports/digital-waste-management
https://weee-forum.org/wp-content/uploads/2021/09/Towards-circular-ewaste-management_how-can-digitalisation-help_EPC.pdf
https://weee-forum.org/wp-content/uploads/2021/09/Towards-circular-ewaste-management_how-can-digitalisation-help_EPC.pdf
https://www.remadyl.eu/
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Endiselt kõrvaldatakse umbes pool ohtlikest jäätmetest 

66 2018. aastal kõrvaldati ligikaudu pool ELis käideldud ohtlikest jäätmetest, mis on 
kõige vähem eelistatud jäätmekäitlusviis. Väike osa neist jäätmetest, umbes 10%71, 
põletati ilma energiakasutuseta (vt punkt 62), ülejäänud 90%72 ladestati prügilatesse 
või ladestati looduslikesse koobastesse, merepõhja või kunstlikult loodud järvedesse ja 
tiikidesse. 

67 Kooskõlas jäätmehierarhia põhimõttega tuleks ohtlike jäätmete kõrvaldamine 
reserveerida ohtlikele jäätmevoogudele, mida ei saa ringlusse võtta ega energia 
tootmiseks taaskasutada (nagu ohtlike jäätmete põletamisel tekkivaid 
põlemisjäätmeid). Joonisel 13 on näha, et alates 2008. aastast on prügilasse ladestatud 
või muul viisil ladestatud ohtlike jäätmete osakaal 14 liikmesriigis suurenenud. 

                                                      
71 Eurostati andmed ohtlike jäätmete põletamise kohta ilma energiakasutuseta. 

72 Eurostati andmed ohtlike jäätmete kõrvaldamise kohta – prügilad ja muud. 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638677/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638662/default/table?lang=en
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Joonis 13. Prügilasse ladestatud või muul viisil kõrvaldatud ohtlike 
jäätmete osakaal 

 
Märkus: Maltal ja Luksemburgis ei ole prügilasse ladestatud ega muul viisil kõrvaldatud jäätmeid. 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes Eurostati andmetele prügilasse ladestamise ja muude ohtlike 
jäätmete kõrvaldamise viiside kohta. 
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3532566/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3532566/default/table?lang=en
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68 Paljud liikmesriigid ekspordivad oma ohtlikke jäätmeid kõrvaldamiseks mõnda 
teise liikmesriiki või väljapoole ELi, Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni riikidesse 
(vt III lisa). 2018. aastal kõrvaldati 22% liikmesriikide eksporditud 7,6 miljonist tonnist 
ohtlikest jäätmetest. 2021. aastal tegi komisjon ettepaneku73 keelustada kõik ELi-
sisesed ja -välised kõrvaldatavate jäätmete saadetised, välja arvatud juhul, kui 
liikmesriigid suudavad tõendada, et jäätmete kõrvaldamine nende territooriumil ei ole 
tehniliselt ja majanduslikult otstarbekas. Seda ettepanekut arutavad Euroopa 
Parlament ja nõukogu (vt punkt 82). 

69 Alates 2030. aastast peavad liikmesriigid piirama kõigi ringlussevõtuks sobivate 
jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete prügilasse ladestamist74. 

Ohtlike jäätmete käitlemisel kehtivad rangemad nõuded 

70 Ohtlike jäätmete käitlemise suhtes kohaldatakse rangemaid nõudeid kui muud 
liiki jäätmete käitlemise suhtes (vt punkt 23). Uuringud näitavad, et kuigi liikmesriigid 
võtsid need rangemad nõuded üle riiklikesse õigusaktidesse, esines nende 
kohaldamisel probleeme, eelkõige seoses ohtlike jäätmete jälgitavuse ja 
segamiskeeluga75. Komisjon muutis need nõuded 2018. aastal jäätmete raamdirektiivi 
viimase muudatusega rangemaks. 

71 Liikmesriigid peavad jälgima ohtlikke jäätmeid alates jäätmete tekitamisest kuni 
lõppkäitlemiseni. Teoreetiliselt võib selliseks jälgimiseks kasutada andmeid ohtlike 
jäätmete tekke, käitlemise ja veo kohta. Olemasolevad andmed aga sellist jälgitavust ei 
võimalda (vt punktid 49–50). 

                                                      
73 Jäätmesaadetiste määruse muutmise ettepaneku (COM/2021/709) artikkel 11. 

74 Komisjoni veebileht jäätmete prügilasse ladestamise kohta. 

75 BiPRO, „Support to selected Member States in improving hazardous waste management 
based on assessment of Member States’ performance“, 2017; BiPRO, „Support to Member 
States in improving hazardous waste management based on assessment of Member States’ 
performance“, 2015. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0709&qid=1642757230360
https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/landfill-waste_en
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/003b63a5-c0d4-11e5-9e54-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/003b63a5-c0d4-11e5-9e54-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/003b63a5-c0d4-11e5-9e54-01aa75ed71a1
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72 Jäätmete raamdirektiivis ei ole sätestatud, kuidas peaks toimuma ohtlike 
jäätmete jälgitavus alates jäätmete tekitamisest kuni lõppkäitlemiseni. Ühes 2017. 
aasta aruandes76 märgiti, et ohtlike jäätmete jälgitavust ELi piirkondades takistab 
ebajärjekindel ja ühildamatu teave ohtlike jäätmete kohta, mille on deklareerinud 
erinevad ettevõtjad, kes tegelevad selliste jäätmete käitlemisega. 

73 Ohtlike jäätmete jälgitavusega seotud probleemide lahendamiseks (vt punktid 
71–72) pidid liikmesriigid alates 2020. aastast looma oma territooriumil tekkinud ja 
töödeldud ohtlike jäätmete elektroonilised registrid. Samuti kavatseb EL luua kogu ELi 
hõlmava elektroonilise jäätmesaadetiste, sealhulgas ohtlike jäätmete saadetiste 
registri77. Praeguses etapis ei ole kavas tagada, et riiklikud ohtlike jäätmete registrid 
saaksid vahetada teavet ELi jäätmesaadetiste süsteemiga. 

74 Erinevate ohtlike jäätmete voogude segamine võib tekitada täiendavaid ohtlikke 
aineid, mida algselt jäätmetes ei esinenud. Ohtlike jäätmete segamine tavajäätmetega 
võib viimaseid saastada ja muuta need ringlussevõtuks kõlbmatuks. Samuti võib 
segamine lahjendada ohtlikke jäätmeid. EL keelustas ohtlike jäätmete segamise juba 
1991. aastal78. 2017. aastal79 tehti ELi uuringus kindlaks, et liikmesriigid kontrollivad 
ohtlike jäätmete segamist või lahjendamist vähesel määral. 

Ohtlike jäätmete ebaseaduslik vedu ELis 

75 Ohtlike jäätmete suhtes kohaldatavad rangemad majandamis- ja ohutusnõuded 
põhjustavad ettevõtjatele täiendavat halduskoormust ja suuremaid käitlemiskulusid. 
2013. aasta rafineerimistehaste kohta tehtud uuringu80 kohaselt oli kogu ohtlike 
jäätmete käitlemise keskmine kulu Euroopas 238 eurot tonni kohta võrreldes 63 
euroga tonni kohta tavajäätmete puhul81. See tekitab ohtlike jäätmete salakaubaveo 

                                                      
76 BiPRO, „Support to selected Member States in improving hazardous waste management 

based on assessment of Member States’ performance“, 2017. 

77 Ettepanek muuta jäätmesaadetiste määrust, COM/2021/709.  

78 Direktiiv 91/689/EMÜ ohtlike jäätmete kohta. 

79 BiPRO, „Support to selected Member States in improving hazardous waste management 
based on assessment of Member States’ performance“, 2017. 

80 2013 survey of waste production and management at European refineries. 

81 Hinnangulised kulud konverteeriti Eurostati 2013. aasta vahetuskurssi kasutades ümber 
USA dollaritest eurodesse. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0709&qid=1642757230360
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A01991L0689-20081212
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://www.concawe.eu/wp-content/uploads/Rpt_17-12.pdf
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ohu, mille puhul käitajad ei deklareeri tekkinud jäätmeid ohtlikena ja ladestavad need 
ELis ebaseaduslikult või veavad need ebaseaduslikult mujale ELis või väljaspool. 2016. 
aasta aruandes prognoositi, et ohtlike jäätmete ebaseaduslikku kõrvaldamist 
kasutavad ettevõtted võivad kuludes säästa kuni neli korda. 

Jäätmeid ei deklareerita ohtlikena 

76 2021. aastal oli ohtlike jäätmete tavajäätmetena deklareerimine peamine ohtlike 
ainete salakaubaveo meetod ELis82. Seda saab teha näiteks valedokumentidega 
jäätmete keemilise koostise kohta, laborite esitatud valeanalüüsidega, laadimis- ja 
mahalaadimisdokumentide võltsimisega ning ohtlike jäätmete tahtliku liigitamisega 
tavajäätmeteks83. 

77 Muud tavad, mida käitajad kasutavad jäätmete ohtlikuks tunnistamise 
vältimiseks, on nende segamine tavajäätmetega – ohtlike ainete kontsentratsiooni 
lahjendamine jäätmetes nii, et ohtlikke omadusi ei oleks enam võimalik kontrollida 
(vt punkt 74), või ohtlike jäätmete liigitamine kasutatud kaupadeks. Näiteks võib 
elektri- ja elektroonikaseadmetest ning kasutatud autoosadest pärinevaid jäätmeid 
deklareerida kasutatud kaupadena ning need lõpuks ringlusse võtta ohtlikul viisil või 
ebaseaduslikult ladestada84. Komisjoni aruandes85 märgiti, et 2017. aastal kadus 
seaduslikult turult 3,8 miljonit kasutatud sõidukit (vt joonis 14). 

                                                      
82 Europol, Environmental crime in the age if climate change, Threat assessment 2022. 

83 De Rosa S., „Ending illegal trafficking and disposal of hazardous waste in Italy: knowledge 
and solutions from impacted local communities“, 2016. 

84 World Custom Organisation, Article „Illegal waste trafficking: more data is key to getting a 
better grip on this trade, 2019; United Nations Environment Programme, Used vehicles and 
the environment“, 2020. 

85 „Evaluation of the directive on end-of-life vehicles“, Commission SWD(2021) 60. 

https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/Environmental%20Crime%20in%20the%20Age%20of%20Climate%20Change%20-%20Public%20report_5.pdf
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.customsclearance.net/en/articles/illegal-waste-trafficking-more-data-is-key-to-getting-a-better-grip-on-this-trade
https://www.customsclearance.net/en/articles/illegal-waste-trafficking-more-data-is-key-to-getting-a-better-grip-on-this-trade
https://www.unep.org/resources/report/global-trade-used-vehicles-report
https://www.unep.org/resources/report/global-trade-used-vehicles-report
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0060&rid=2
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Joonis 14. Teadmata asukohaga sõidukite arv ELis, 2017 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes komisjoni 2021. aasta hinnangule kasutuselt kõrvaldatud 
sõidukite direktiivi kohta. 

Jäätmete ebaseaduslik ladestamine 

78 Ohtlike jäätmete ebaseaduslik ladestamine on laialt levinud ebaseadusliku
jäätmeveo liik86. Ohtlikke jäätmeid võib ladestada ametlikesse prügilatesse 
ebaseaduslikult, jätta need maha ehitusplatsidele või põllumajanduslikele aladele või 
visata ebaseaduslikesse prügilatesse või karjääridesse87. 2017. aasta Interpoli 
operatsioonis, mis keskendus ohtlikele jäätmetele, leiti, et kõige levinumad Euroopas 
ebaseaduslikult kõrvaldatud ohtlike jäätmete liigid olid ehitus- ja lammutusjäätmed, 
autotööstuse jäätmed (kasutuselt kõrvaldatud sõidukid, sõidukiõli ja autoakud) ning 

86 Suvantola L. et al., „Blocking the loopholes for illicit waste trafficking (Blockwaste)“, 2017. 

87 De Rosa S., „Ending illegal trafficking and disposal of hazardous waste in Italy: knowledge 
and solutions from impacted local communities“, 2016. 

Kasutatud sõidukite 
eksport EList välja: 

0,9 miljonit

(deklareeritud 
kasutuselt kõrvaldatud 
sõidukid) 6,6 miljonit

Asukoht teadmata: 
3,8 miljonit = 100 000 sõidukit

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0060&rid=2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0060&rid=2
https://www.interpol.int/content/download/5165/file/Operation%2030%20Days%20of%20Action%20Key%20Findings.pdf
https://www.interpol.int/content/download/5165/file/Operation%2030%20Days%20of%20Action%20Key%20Findings.pdf
https://drive.google.com/file/d/1ItSzdolm0Gt4D7iw9XdlohxqvRa81h5I/view?usp=sharingated%20report
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
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keemilised jäätmed (aegunud ravimid, setted, värvid, pestitsiidid ja pargitud nahk). 
Ühte ebaseadusliku ladestamise juhtumit kirjeldatakse 6. selgituses. 

6. selgitus. 

Ohtlike jäätmete ebaseaduslik ladestamine Itaalias 

Toksilisi jäätmeid on alates 1980. aastate lõpust Campania piirkonnas 
ebaseaduslikult põletatud ja maetud. Üks Itaalias ohtlike jäätmete ebaseaduslikku 
kõrvaldamist käsitlev uuring näitas, et 2012. aasta jaanuarist kuni 2013. aasta 
augustini teatati piirkonnas 6034 mürgisest põlengust88. 

Piirkonna elanikel leiti üha enam terviseprobleeme, ja see põhjustas elanike 
proteste. Seetõttu otsustas Itaalia valitsus 2014. aastal karmistada sanktsioone 
sellise tegevuse eest. 2021. aastal teatati veel 1406 mürgisest põlengust89. 

Ebaseaduslik vedu ELis või väljaspool ELi 

79 Nagu näidatud joonisel 15, veetakse vaid väike osa ELi ohtlikest jäätmetest (2020. 
aastal 8,2 miljonit tonni) seaduslikult teistesse liikmesriikidesse (7,3 miljonit tonni) ning 
väljapoole ELi OECD ja Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni riikidesse (0,9 miljonit 
tonni). Ohtlike jäätmete ohutuks käitlemiseks on vaja spetsiaalseid rajatisi, mida ei 
pruugi olla päritoluriigis olla. Teistes liikmesriikides või väljaspool ELi võib olla ka 
majanduslikult soodsamaid käitlemisvõimalusi. 

                                                      
88 De Rosa S., „Ending illegal trafficking and disposal of hazardous waste in Italy: knowledge 

and solutions from impacted local communities“, 2016. 

89 Itaalia valitsus, siseministeerium, „Terra dei fuochi: diminuiti i roghi di rifiuti grazie 
all’incremento dei controlli“, 2022. 

https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.interno.gov.it/it/notizie/terra-dei-fuochi-diminuiti-i-roghi-rifiuti-grazie-allincremento-dei-controlli
https://www.interno.gov.it/it/notizie/terra-dei-fuochi-diminuiti-i-roghi-rifiuti-grazie-allincremento-dei-controlli
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Joonis 15. Ohtlike jäätmete seaduslik ELi-sisene ja -väline vedu, 2020 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda ohtlike jäätmete vedu käsitlevate Eurostati andmete põhjal. 

80 Ohtlikud jäätmevood, mida 2020. aastal kõige rohkem ebaseaduslikult muljale 
veeti, olid elektri- ja elektroonikaseadmed, kasutuselt kõrvaldatud sõidukid ja ohtlikke 
osi sisaldavad plastid90. OLAFi hinnangul on 30% kõigist ELis ja sealt välja liikunud 
jäätmevedudest ebaseaduslikud91. Ühe sellise ebaseadusliku jäätmesaadetise näide on 
esitatud 7. selgituses. 

                                                      
90 Euroopa Kontrollikoja analüüs Baseli konventsiooni 2020. aasta riiklike aruannete kohta. 

91 OLAFi 2021. aasta tegevusaruanne. 

Prantsusmaa
6,3
2,1

Itaalia
0,9
1,1

Saksamaa
2,4
0,9

Madalmaad
1,4
1,1

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASSHIP__custom_3244393/default/table?lang=en
http://www.basel.int/Countries/NationalReporting/NationalReports/BC2020Reports/tabid/8989/Default.aspx
https://anti-fraud.ec.europa.eu/system/files/2022-09/olaf-report-2021_en.pdf
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7. selgitus. 

Audit näitas, kuidas ohtlikke jäätmeid mustal turul transporditakse 

Jäätmesaadetiste määruses liigitatakse jäätmed kas rohelisse nimekirja 
kuuluvateks (neile kehtivad vähem ranged veonõuded) või kollase nimekirja 
jäätmeteks, mille suhtes kehtivad rangemad nõuded. 

Seitsme liikmesriigi ja Norra kõrgeimate kontrolliasutuste92 tehtud ühises auditis 
jäätmesaadetiste määruse nõuete täitmise tagamise kohta leiti, et ohtlikke 
jäätmeid (mis hõlmavad enamikku elektroonikaromude liike) imporditi ja 
eksporditi sageli kaubana või rohelisse nimekirja kantud jäätmetena, et vältida 
kollase nimekirja jäätmete suhtes kohaldatavaid rangemaid menetlusi ja keelde. 

81 Ebaseaduslik jäätmevedu on tulutoov. Ainuüksi ohtlike jäätmete ebaseadusliku 
veo aastane tulu on hinnanguliselt 1,5–1,8 miljardit eurot93, kusjuures sanktsioonide 
oht on väike94. Avastamine, uurimine ja süüdistuse esitamine on harvad ning 
karistused on leebed95. 

82 Ebaseaduslik jäätmevedu on viimase kümne aasta jooksul suurenenud ja 
eeldatavasti suureneb veelgi96, kuna tekkivate ohtlike jäätmete kogus suureneb, 
jõustuvad rangemad eeskirjad ohtlike jäätmete käitlemise kohta ja ohtlike jäätmete 
eksport muutub keerulisemaks97. Komisjon on võtnud meetmeid selle probleemi 
lahendamiseks. 2021. aastal tegi komisjon ettepaneku keelustada kõrvaldamiseks 
mõeldud ohtlike jäätmete vedu, parandada saadetiste kontrolli ELis ning suurendada 
sanktsioone ja karistusi. Samuti tegi ta ettepaneku muuta ohtlike jäätmete 
ebaseaduslik kogumine, vedu, taaskasutamine või kõrvaldamine kuriteoks, muutes 
direktiivi keskkonna kaitsmise kohta kriminaalõiguse kaudu. 2022. aasta septembrist 
arutavad mõlemat seadusandlikku ettepanekut parlament ja nõukogu. 

                                                      
92 Kaheksa liikmesriigi auditil põhinev ühisaruanne, „Coordinated audit on the enforcement of 

the European Waste Shipment Regulation“, 2012. 

93 Euroopa Keskkonnabüroo,„Implement for Life – Crime and Punishment“, 2020. 

94 Ülevaade 04/2021: „Elektroonikaromud – ELi tegevus ja lahendamist vajavad ülesanded“. 

95 Basel Institute on Governance, Webinar presentation: „Illegal waste trade: what’s driving 
this multi-billion dollar transnational crime and what could stop it?“, 2021. 

96 „United Nations Office on Drugs and Crime webpage on plastic and hazardous waste“.  

97 Obradović M. et al., „Dumping and illegal transport of hazardous waste, danger of modern 
society“, 2014. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0099
https://www.eurosai.org/de/databases/audits/Report-of-the-audit-on-the-enforcement-of-EU-regulations-on-waste-shipment/
https://www.eurosai.org/de/databases/audits/Report-of-the-audit-on-the-enforcement-of-EU-regulations-on-waste-shipment/
https://eeb.org/wp-content/uploads/2020/03/Crime-and-punishment-March-2020.pdf
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=58526
https://baselgovernance.org/news/illegal-waste-trade-whats-driving-multi-billion-dollar-transnational-crime-and-what-could-stop
https://baselgovernance.org/news/illegal-waste-trade-whats-driving-multi-billion-dollar-transnational-crime-and-what-could-stop
https://www.unodc.org/unodc/en/ccp/activities/plastic-and-hazardous-waste.html?testme
https://www.researchgate.net/publication/264988920_Dumping_and_illegal_transport_of_hazardous_waste_danger_of_modern_society
https://www.researchgate.net/publication/264988920_Dumping_and_illegal_transport_of_hazardous_waste_danger_of_modern_society
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Probleemid ja võimalused 
83 Ohtlikud jäätmed kujutavad endast mitmeid ohte inimeste tervisele ja 
keskkonnale. Nende käitlemise suhtes rakendatakse ELis piiranguid ning muude 
jäätmetega võrreldes rangemaid eeskirju. EL on teinud algatusi ohtlike jäätmete 
käitlemise parandamiseks, tugevdades õigusakte, töötades välja strateegiaid ja 
eraldades raha jäätmekäitlusprojektide toetamiseks. Komisjon on algatanud arvukaid 
rikkumismenetlusi liikmesriikide suhtes, kes ei ole ELi nõudeid riigisisesesse õigusesse 
üle võtnud (vt punktid 22–31). 

84 Ohtlike jäätmeid tekib aina enam ja eeldatavasti suureneb nende teke tulevikus 
veelgi. Ohtlike jäätmete käitlemisega on ELis endiselt seotud mitmeid probleeme: 

o ohtlike jäätmete koguse suurenemise vastu võitlemine, vältides võimaluse korral 
nende tekitamist; 

o ohtlike jäätmete liigitamise parandamine; 

o tuleb selgitada erinevuse põhjus tekitatud ja käideldud ohtlike jäätmete koguste 
vahel ning tagada nende jälgitavus alates tekkest kuni lõppkäitlemiseni; 

o ohtlike jäätmete kõrvaldamise piiramine ja võimaluse korral ringlussevõtu 
edendamine; 

o ohtlike jäätmete ebaseadusliku veoga võitlemine. 

85 Komisjon on võtnud meetmeid ohtlike jäätmete liigitamise parandamiseks, mis 
on oluline jäätmete nõuetekohaseks identifitseerimiseks ja käitlemiseks. Liikmesriikidel 
ja jäätmevaldajatel on siiski endiselt probleeme ohtlike jäätmete ühtse liigitamise 
tagamisel. Selle probleemi lahendamiseks võiks komisjon näiteks veelgi ühtlustada 
erinevaid kohaldatavaid ELi õigusakte (vt punktid 32–37). 

86 Ohtlike jäätmete tekke vältimine on kõige olulisem ja see on ELi õigusaktides juba 
prioriteediks seatud. Ettevõtjad saavad oma ohtlike jäätmete kogust vähendada, 
võttes kasutusele ökodisaini tavad ja vähendades ohtlike ainete kasutamist 
tootmisprotsessides. Tarbijatele suurema teabe andmine ohtlike ainete sisalduse kohta 
toodetes võimaldaks neil teha kestlikumaid valikuid. See omakorda mõjutaks seda, 
kuidas ettevõtjad oma tooteid kavandavad, ja hoiaks ära ohtlike jäätmete tekke. 
Komisjon võiks näiteks kaaluda digitaalsete passide kasutamise laiendamist 
rohkematele toodetele, mille kasutuselt kõrvaldamisel tekitavad ohtlikud jäätmed. 
„Saastaja maksab“ põhimõtte kohaldamisel esinevate puuduste kõrvaldamine, mida 
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komisjon kavatseb teha 2024. aastal nullsaastet käsitleva ELi 2021. aasta tegevuskava 
raames, on võimalus tagada, et saastajad vastutaksid rohkem oma jäätmete eest 
(vt punktid 38–47). 

87 ELis tekitatud ja käideldud ohtlike jäätmete koguste vahel on 21% erinevus ning 
praegused andmed ei ole piisavad ohtlike jäätmete jälgitavuse tagamiseks. See näitab 
vajadust parandada asjakohaseid andmeid ohtlike jäätmete kohta. Komisjon võiks 
näiteks kaaluda miinimumnõuete kehtestamist liikmesriikide elektroonilistele ohtlike 
jäätmete registritele ja viia need vastavusse Euroopa jäätmeveoregistriga. See võib 
anda võimaluse ohtlikke jäätmeid paremini jälgida, alates tekkest kuni 
lõpptöötlemiseni (punktid 48–50 ja 70–73). 

88 Ohtlikke jäätmeid tuleb käidelda spetsiaalsetes käitlemisrajatistes, järgides 
ohutusnõudeid. Seda takistavad endiselt erinevad probleemid, näiteks ohtlike 
jäätmete segamine muud liiki jäätmetega nende käitlemisel. Vaatamata ELi algatustele 
kõrvaldatakse endiselt suurem osa ohtlikke jäätmeid, selle asemel et valmistada neid 
ette korduskasutamiseks, ringlusse võtta või taaskasutada. Uute tehnoloogiate 
väljatöötamisest võiks eriti kasu olla ohtlike jäätmete ringlussevõtul. Vajadus 
parandada tehnoloogiaid ja suutlikkust jäätmetest pärit kriitilise tähtsusega toorainete 
taaskasutamiseks toetaks ka ELi strateegilist autonoomiat. Taksonoomiamäärus annab 
võimaluse suunata ringlussevõtuprotsessi rohkem erasektori investeeringuid. Nii saaks 
tegeleda ka selliste ohtlike jäätmetega, mida praegu ei ole veel võimalik mõistlikul viisil 
ringlusse võtta. Lisaks võivad parem saastest puhastamine ja paremad 
jäätmekäitlustavad liikmesriikide ja jäätmevaldajate tasandil luua uusi turuvõimalusi 
ringlussevõetud materjalide jaoks (vt punktid 51–69 ja 74). 

89 Ohtlike jäätmete ebaseaduslik vedu ja ladestamine on endiselt tulus äri, mille 
avastamis- ja karistusmäärad on väikesed. Digiteerimise kasutamine võimaldab 
ohtlikke jäätmeid paremini jälgida ning hoiatavamad karistused võivad vähendada 
võimalusi ebaseaduslikuks jäätmeveoks. Euroopa Komisjon tegi 2021. aastal 
ettepaneku kõigi prügilasse ladestatavate jäätmete saadetiste keelustamise kohta, mis 
võiks veelgi aidata vähendada ohtlike jäätmete ebaseaduslikku vedu (vt punktid 75–82) 
. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0400&qid=1623311742827
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I auditikoda, mida juhib kontrollikoja liige Joëlle Elvinger, võttis käesoleva aruande 
vastu 14. detsembri 2022. aasta koosolekul Luxembourgis. 

Kontrollikoja nimel 

president 
Tony Murphy 
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Lisad 

I lisa. Ohtlike jäätmete puhul kohaldatavad ELi õigusaktid 

Jäätmekäitlus 

o Jäätmete raamdirektiiv – direktiiv 2008/98/EÜ

o Euroopa jäätmenimistu – komisjoni otsus 2000/532/EÜ

Jäätmetoimingud 

o Prügilad – direktiiv 1999/31/EÜ

o Jäätmesaadetiste määrus – määrus (EÜ) nr 1013/2006

o Keskkonna kaitsmine kriminaalõiguse kaudu – direktiiv 2008/99/EÜ

o Tööstusheited (jäätmete põletamine ja käitlemine) – direktiiv 2010/75/EÜ

o Ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste ohu ohjamine – direktiiv 2012/18/EL

o Tööstusheidete direktiivi läbivaatamise ettepanek (2022)

o Ettepanek võtta vastu uus määrus jäätmesaadetiste kohta (2021)

o Ettepanek vaadata läbi direktiiv, mis käsitleb keskkonna kaitsmist kriminaalõiguse
kaudu (2021)

Konkreetsed jäätmevood 

o Pakendite ja pakendijäätmed – direktiiv 94/62/EÜ

o Polüklooritud bifenüülide ja polüklooritud terfenüülide (PCB/PCT) kõrvaldamine 
– direktiiv 96/59/EÜ

o Kasutuselt kõrvaldatud sõidukid – direktiiv 2000/53/EÜ

o Patareid ja akud – direktiiv 2006/66/EÜ

o Kaevandustööstuse jäätmed – direktiiv 2006/21/EÜ

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A01999L0031-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0099
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0075-20110106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/Et/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0157
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0709
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52021PC0851
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52021PC0851
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A01994L0062-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A01996L0059-20090807
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02000L0053-20200306
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02006L0066-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02006L0021-20090807
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o Ohtlike ainete kasutamise piirangud elektri- ja elektroonikaseadmetes 
– direktiiv 2011/65/EL

o Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed – direktiiv 2012/19/EL

o Laevade ringlussevõtt – määrus (EL) nr 1257/2013

o Püsivad orgaanilised saasteained – määrus (EL) 2019/1021

o Ettepanek võtta vastu uus määrus patareide ja akude kohta (2020)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0065-20221001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02012L0019-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1257-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02019R1021-20210315
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=celex%3A52020PC0798
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II lisa. Ohtlike jäätmetega seotud rikkumismenetlused 

Aastatel 1990–2022 algatas komisjon liikmesriikide vastu 216 rikkumismenetlust, nagu 
on näidatud allpool esitatud tabelis. Tabel ei sisalda samal ajavahemikul 
Ühendkuningriigi vastu algatatud rikkumismenetlusi. 

Nendes rikkumismenetlustes käsitleti konkreetselt ohtlike jäätmete, polüklooritud 
bifenüülide (PCBd) ja polüklooritud terfenüülide (PCTd) teemat. PCBd ja PCTd on 
sünteetiliste keemiliste ainete rühm, mida kasutatakse peamiselt elektriseadmetes. 
Neid aineid on varem laialdaselt kasutatud, kuid alates 1985. aastast on see ELis 
keelatud nendega seotud keskkonnaprobleemide tõttu. 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 
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III lisa. Ohtlike jäätmete käitlemine 2018. aastal  

Järgmisel graafikul on näidatud, kuidas ohtlikke jäätmeid 2018. aastal ELis ja igas 
liikmesriigis käideldi. Samuti on näidatud iga liikmesriigi ja ELi eksporditavate ohtlike 
jäätmete käitlemine, kuid olemasolevate andmete tõttu ei ole neid nii üksikasjalikult 
kirjeldatud. 

 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 
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Sõnastik 
Bioakumuleeruv: terminit kasutatakse kemikaalide kirjeldamiseks, mis kogunevad 
taimede ja loomade kudedesse, sest need imenduvad lagunemise ainevahetuse 
kiirusest kiiremini.  

Euroopa Regionaalarengu Fond: ELi majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust 
tugevdav fond, millest rahastatakse investeeringuid piirkondadevahelise 
tasakaalustamatuse vähendamiseks. 

Jäätmete energiakasutus: põlevate jäätmete kasutamine energia tootmiseks 
põletamise teel koos sel viisil tekkiva soojuse taaskasutamisega. 

Kollasesse nimekirja kantud jäätmed: jäätmed, mida ei saa importida või eksportida 
taaskasutamiseks ilma asjaomaste riikide ametiasutuste eelneva kirjaliku teate või 
nõusolekuta. 

Kõrvaldamine: jäätmekäitlustoimingud, mille käigus jäätmed jäetakse maapealsesse 
prügilasse, maetakse maa alla, ladestatakse veekogusse, tiiki või laguuni või juhitakse 
puurkaevu, soolakuplisse või looduslikult esinevasse hoidlasse. 

Laiendatud tootjavastutus: lähenemisviis, millega lisatakse tootja 
keskkonnavastutusele toote olelusringi tarbijajärgne etapp, sealhulgas ringlussevõtt ja 
kõrvaldamine. 

Programm „Horisont 2020“: ELi teadusuuringute ja innovatsiooni programm 
perioodiks 2014–2020. 

Programm LIFE: rahastamisvahend, millega toetatakse ELi keskkonna- ja kliimapoliitika 
rakendamist projektide kaasrahastamise kaudu liikmesriikides.  

Prügilasse ladestamine: ohtlike jäätmete kõrvaldamine hallatud pindmise matmise 
teel. 

Põhimõte „saastaja maksab“: põhimõte, mille kohaselt peavad saastet põhjustavad 
või tõenäoliselt põhjustavad isikud kandma selle vältimise, kontrolli või heastamise 
meetmete kulud. 

Püsivad orgaanilised saasteained: keemiline aine, mis talub lagunemist, võib läbida 
pikki vahemaid ja püsida keskkonnas pikka aega muutumatuna. 
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Rohelisse nimekirja kantud jäätmed: jäätmed, mida võib taaskasutamiseks importida 
või eksportida ilma asjaomaste riikide ametiasutuste eelneva kirjaliku teate või 
nõusolekuta. 

Ökodisain: projekteerimisel kasutatav lähenemisviis, mis minimeerib keskkonnamõju 
toote olelusringi kõigis etappides.  
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Ülevaate koostajad 
Käesoleva ülevaate võttis vastu loodusvarade säästva kasutamise valdkonnaga tegelev 
I auditikoda, mille eesistuja on kontrollikoja liige Joëlle Elvinger. Ülevaate koostamist 
juhtis kontrollikoja liige Eva Lindström, keda toetasid kabinetiülem Katharina Bryan, 
kabineti nõunik Johan Stalhammar, kabineti ökonomist Andrzej Robaszewski, 
valdkonnajuht Florence Fornaroli, auditijuht Mihaela Văcărașu ja audiitorid 
Xavier Ignasi Farrero Gonzalez, Lucia Rosca, Malgorzata Frydel ja Vasileia Kalafati. 
Graafilisi materjale aitas koostada Marika Meisenzahl. Keelealast abi osutas 
Laura Mcmillan. 

 
Vasakult paremale: Xavier Ignasi Farrero Gonzalez, Vasileia Kalafati, Malgorzata Frydel, 
Eva Lindström, Andrzej Robaszewski, Mihaela Văcărașu, Florence Fornaroli, 
Katharina Bryan, Laura McMillan ja Marika Meisenzahl. 
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Päringud: eca.europa.eu/et/Pages/ContactForm.aspx 
Veebisait: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Käesolevas ülevaates käsitletakse ELi meetmeid 
ohtlike jäätmetega võitlemiseks. Ohtlikud jäätmed 
võivad kahjustada inimeste tervist ja keskkonda. 
ELi algatused on suunatud selle vältimisele, kuid 
ohtlike jäätmete hulk on alates 2004. aastast 
jätkuvalt suurenenud. Jäätmete ohutut käitlemist 
takistavad mitmed probleemid, nt ohtlike jäätmete 
usaldusväärne jälgimine. Üle 50% ELi ohtlikest 
jäätmetest kõrvaldatakse ikka veel. Ringlussevõttu 
piiravad tehnilised raskused ja ringlussevõetud 
toodangu turuvõimaluste puudumine. Lisaks on 
ebaseaduslik jäätmevedu endiselt tulus äri. 
Tulevased väljakutsed seisnevad ohtlike jäätmete 
suureneva kogusega tegelemises. Lisaks tuleb 
parandada jäätmete liigitamist, tagada nende 
jälgitavus alates jäätmete tekkest kuni 
lõppkäitlemiseni, vähendada jäätmete 
kõrvaldamist suurema ringlussevõtu kaudu ning 
tegeleda ebaseadusliku jäätmeveo probleemiga.
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