
prioriteeti Euroopa 
Liidu jäätmepoliitika 
muutmiseks

Peaaegu 90% ELis kasutatud materjalidest läheb pärast esimest kasutust kaduma. Peame 
palju rohkem pingutama, et kiirendada süsteemset üleminekut ringmajandusele ning 
märkimisväärselt vähendama ELi loodusvarade kogukasutust ja kasvuhoonegaaside (KHG) 
heidet, võttes arvesse meie planeedi piire ning püüeldes ÜRO seatud kestliku arengu 
eesmärkide poole.

Selle nimel nõuab Euroopa kodanikuorganisatsioonide koalitsioon, Prevent Waste, ELi 
jäätmetekke vältimise ja tootedisaini poliitika parandamist ja jõustamist. 
Nii uute seadusandlike algatuste või strateegiate väljatöötamisel kui ka olemasolevate 
rakendamisel peab järgima ELi jäätmehierarhiat, seades esikohale jäätmetekke vältimise. 
Loodusvarade kaevandamise vähendamine, ringmajandusel põhinev tootedisain ja jäätmetekke 
vältimise toetamine vähendavad kõik KHG heidet, aidates kaasa ELi eesmärgile saada 
süsinikuheitevabaks.
Euroopa Komisjoni järgmine ringmajanduse tegevuskava koos üldise Euroopa roheleppega 
peaksid sisaldama ulatuslikke meetmeid, mis võimaldaksid vältida jäätmeteket igas 
tööstussektoris, sh toidu-, ehitus- ja lammutus-, pakendi-, transpordi-, elektroonika-, akude- 
ning tekstiilivaldkonnas.
Kutsume Euroopa institutsioone üles järgima järgmist kümmet prioriteeti:
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PÜSTITADA ULATUSLIKUD JA SIDUVAD EESMÄRGID 
JÄÄTMETE VÄLTIMISEKS NING KORDUSKASUTAMISEKS
Aastaks 2030 tuleb järkjärgult ellu viia ELi jäätmekäitlushierarhiat järgiv tegevuskava, mis hõlmab 
jäätmehulga üldise vähendamise eesmärki ning sätestab jääkprügi maksimummäära kg elaniku kohta 
aastas. Lisaks tuleks seada siduvad eesmärgid ja meetmed jäätmete ja toodete korduskasutamiseks.

KEHTESTADA KOHUSTUS VÄHENDADA 2030. AASTAKS 
TOIDUJÄÄTMETE TEKET 50% VÕRRA

Kõik liikmesriigid peaksid jõudma selle sihtarvuni, rakendades tõhusaid meetmeid toiduainete 
tarneahela koguulatuses: toorme tootmisest töötlemiseni, jaemüügi ja tarbijani.

MÄÄRATLEDA KÕIKIDE TOODETE KOHTA KEHTIVAD 
RINGDISAINI NÕUDED

Need nõuded peavad tagama, et tooted oleksid vastupidavad, korduskasutatavad, parandatavad ja 
ringlusse võetavad ning  valmistatud säästvatest allikatest saadud mürgivabadest materjalidest. 
Võimalus tooteid parandada peab kujunema tarbija jaoks normiks.

TAGADA PUHAS, OHUTU JA MÜRGIVABA MATERJALIRINGLUS

Saaste- ja mürgivaba keskkond on võimalik ainult siis, kui probleemsete ainete vältimiseks ja 
kasutamise lõpetamiseks kehtestatakse ranged õigusnormid, mida praegu ei eksisteeri. Neid aineid on 
võimalik vältida nii uutes kui ka ringlusse võetud toodetes, kui tagatakse, et materjalides, kaubaartiklites, 
toodetes ja jäätmetes sisalduvate ainete kohta käiv teave on avalik.4
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LUUA TÕHUSAD MAJANDUSLIKUD STIIMULID 
RESSURSISÄÄSTLIKE STRATEEGIATE TOETAMISEKS
Riiklikud maksusüsteemid ja finantsstiimulid peavad edendama korduskasutust, nt vähendades 
parandusteenuste ja kasutatud kaupade käibemaksumäära ning maksustades ühekorrapakendeid, 
kusjuures jäätmete kogusest sõltuv äraveotasu peaks ergutama  vähendama kodudes tekkivat 
jäätmehulka. Kõrgemal tasandil peab EL toetama avaliku ja erasektori investeeringuid 
jäätmehierarhia ülemiste astmete ringluspõhistesse tegevustesse ning mitte toetama jäätmete 
energiakasutust.

LAIENDATUD TOOTJAVASTUTUSE SÜSTEEMI RAAMES 
EELISTADA JÄÄTMETEKKE VÄLTIMIST

Laiendatud tootjavastutus peab vältima jäätmete tekkimist rahastades ja edendades jäätmete ning 
toodete korduskasutust ning keskkonnahoidlikkusest lähtuvat maksustamist, et tõrjuda 
ringluskõlbmatuid tooteid. Toetame ka laiendatud tootjavastutuse kui poliitikavahendi kehtestamist 
muudele tootegruppidele peale pakendite ja elektroonika, eeldusel, et süsteemi kavandamisse 
kaasatakse kõik sidusrühmad – sotsiaalmajanduse esindajad, ringlussevõtjad, kodanikuühiskond, 
tarbijaorganisatsioonid ja kohalikud ametiasutused.

SOODUSTADA KORDUSKASUTUSPAKENDEID

Pakendite ja pakendijäätmete direktiivi raames tuleb üle vaadata olulisimad pakenditele kehtivad 
nõuded, et jõuda seadusandluseni, milles rõhuasetus on korduskasutatavatel mürgivabadel 
materjalidel, mida saaks pärast pikka kasutusiga ringlusse võtta. ELi poliitika peab toetama nii 
korduskasutus- kui ka pandipakendisüsteeme, mille tagamiseks tuleks 2022. a lõpuks kehtestada 
kvantitatiivsed pakendite korduskasutuse sihtarvud.

KONTROLLIDA JA PIIRATA JÄÄTMETE ÜLEILMSET 
EKSPORTI
Jäätmevedu ELi-välistesse riikidesse, kus on leebemad nõuded ja ringlussevõtuks ebapiisav taristu, 
ei tohi lubada. Euroopa peaks jäätmeid korduskasutama ja ringlusse võtma tekkekohale võimalikult 
lähedal, luues kohalikke töökohti. Ülioluline on Baseli konventsiooni uute muudatuste range 
täideviimine.

KORRASTADA KEEMILISE RINGLUSSEVÕTU 
ÕIGUSRAAMISTIKKU
On vaja seada selged määratlused ja nõuded, et plastide keemiline ringlussevõtt ei nõrgestaks 
jäätmehierarhia ülaosas olevaid ringluspõhiseimaid meetodeid ega kahjustaks keskkonda. Sisendina 
peaks kasutama vaid väheväärtuslikku ja saastunud, mitte lahus kogutud plasti. Väljundiks peaksid 
olema uued plastmaterjalid, mitte kütus.

JÄRK-JÄRGULT LOOBUDA JÄÄTMETE PÕLETAMISEST
Oma jäätmetekke vältimise ja ringluspõhiste tegevuste potentsiaali kasutamiseks peab Euroopa 
loobuma olemasolevate jäätmepõletustehaste kasutamisest ja uute ehitamisest kogu Euroopa Liidus. 
See on äärmiselt oluline selleks, et tõhustada liigiti kogumist ning liikuda süsinikuheitevaba 
ELi energiavõrgu poole.

Lisateavet saab siit: bit.ly/10prioritiesEUwastepolicy

kuhuviia.ee

https://kuhuviia.ee/
https://zerowasteeurope.eu/10-priorities-to-transform-eu-waste-policy/



