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Ülevaade direktiivi jõustamise põhjustest
•

2016. aastal 17 Euroopa Liidu liikmesriigis
mereprügi uuringud.
– Plast 80-85% mereprügist
– Ühekordsed plasttooted 50%
– Plasti sisaldavad kalapüügivahendid 27%

•

Eesti Vabariik

•

•

2016. aastal toodeti maailmas 335 miljonit
tonni plasti.
Järgneva paarikümne aasta jooksul on
oodata plasti tootmise kahekordistumist.
Probleemiks plasttoodete ebasobiv
kõrvaldamine.

Eesmärk

Eesti Vabariik

• Vältida ja vähendada teatud plasttoodete mõju keskkonnale,
eelkõige veekeskkonnale ja inimeste tervisele.
• Edendada üleminekut ringmajandusele.

Eesti Vabariik

Direktiiviga seotud tooted koos rakenduvate
nõuetega

Eesti Vabariik

Keelustatavad tooted

Märgistusnõuded – kehtivad alates 3. juulist 2021
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• Otsekohalduvad nõuded Euroopa Komisjoni määrusest

Tootedisaini nõuded: joogipakendid ja -pudelid
• Alates 2024. aasta 3. juulist on lubatud ühekordselt kasutatavat plastist
joogipakendit, millel on plastist kork või kaas, turule lasta üksnes siis, kui
kork või kaas jääb toote ettenähtud kasutusetapis pakendite külge.
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• Alates 2025. aasta 1. jaanuarist peab joogipudelite, mille valmistamisel on
peamiseks komponendiks polüetüleentereftalaat (nn PET pudelid),
koostises olema vähemalt 25 protsenti ringlusse võetud plasti,
arvutatuna turule lastud polüetüleentereftalaadist pudelite keskmisena.

• Alates 2030. aasta 1. jaanuarist peab joogipudelite koostises olema
vähemalt 30 protsenti ringlusse võetud plasti, arvutatuna turule lastud
joogipudelite keskmisena.

Laiendatud tootjavastutusega seotud kulud
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Pakendiettevõtja, kes laseb turule ühekordselt kasutatavaid plasttooteid, on kohustatud kandma lisaks
järgmised kulud:
– mis on seotud avalikesse kogumissüsteemidesse äravisatud asjaomastest pakenditest tekkinud
jäätmete kogumise, sealhulgas taristu ja selle käitamise ning nende pakendijäätmete edasise veo ning
käitlemisega;
– asjaomastest pakenditest tekkinud prügi koristamise ning selle edasise veo ja käitlemise kulud.
• Nimetatud kulud ei tohi ületada kulusid, mis on vajalikud nendes lõigetes nimetatud teenuste kulutõhusaks
osutamiseks.
• Kulud määratakse kindlaks läbipaistval viisil asjaomaste osalejate vahel.
• Prügikoristamise kulude korral piirdutakse avaliku sektori asutuste või nende poolt volitatud tegevusega.
• Arvutusmetoodika töötatakse välja nii, et see võimaldab prügikoristamise kulusid proportsionaalselt kindlaks
määrata.

Tarbimise vähendamise meetmed: ühekordselt
kasutatavad plastist joogitopsid ja toidupakendid
• 2026. aastaks tuleb saavutada ühekordselt kasutatavate plastist
toidupakendite ja joogitopside tarbimise oluline vähenemine.
• Puudutab kõiki ettevõtteid, kes kasutavad valmistoidu ja pakendamata joogi
pakendamiseks selliseid pakendeid.
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– Valikuvabadus, milliseid konkreetseid meetmeid kasutusele võtta.
– Valik võib varieeruda tegevusvaldkondade kaupa ja selleks on jäetud paindlikud võimalused.
– Meetmed tuleb kirjeldada ettevõttesiseses tegevuskavas, mis tuleb avalikustada ettevõtte
veebilehel hiljemalt 01.01.2023.

• Alates 01.01.2024 peab kohaliku omavalituse üksus tagama, et tema
haldusterritooriumil toimuvatel avalikel üritustel kasutatakse toidu ja joogi
serveerimiseks korduskasutatavaid anumaid ja söögiriistu.

Teadlikkuse tõstmise meetmed
• Ettevõtted, kes lasevad turule direktiiviga hõlmatud ühekordselt kasutatavaid
plasttooteid ja plasti sisaldavaid kalapüügivahendeid, on kohustatud
tarbijate teadlikkust kasvatama ja motiveerima neid vastutustundlikult
käituma, et saavutada nendest toodetest tekkiva prügi vähenemine.
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• Teavitustegevus peab andma infot:
– korduskasutatavate alternatiivide kättesaadavusest
– ühekordselt kasutatavate plasttoodete ning nende jäätmete muu sobimatu
kõrvaldamise mõjust keskkonnale, eriti merekeskkonnale;
– ühekordselt kasutatavatest plasttoodetest tekkinud jäätmete sobimatu kõrvaldamisviisi
mõjust kanalisatsioonivõrgule.

Eelnõu kulg
1) Teat. plasttoodete tarbimise vähendamiseks võetavate meetmete ja
laiendatud tootjavastutuse rakendamisega kaasnevate mõjude analüüs (2020)
2) Seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus (2021)
3) Seaduse eelnõu kooskõlastus ja konsultatsioonid (2021/2022)
✓ Viivitused Euroopa Komisjoni juhendite ja rakendusaktidega
✓ Läbirääkimised ühekordsete plasttoodete vähendamise meetmete osas –
miinimumhinna kehtestamine toidupakenditele ja joogitopsidele ning
korduskasutuslahenduste edendamine
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4) Seaduse eelnõu esitamine Vabariigi Valitsusele (2022)
Innovatsiooniprogrammis 2022/2023: „Kuidas teha nii, et pakendite
korduskasutus oleks meie kõigi esimene valik aastaks 2026?“
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Täiendavad tegevused plasti vähendamiseks
ja ringlussevõtu tõstmiseks

•

Plasti
üleilmne
konventsioon

•

•
•

•
•
•

Plasti käsitletakse elutsüklipõhiselt – põhifookus on plasti kasutamisel
kõige vajalikumas kohas, innovatsioonil ja kasutuse tõhustamisel ning
disaini faasis sellel, et see materjal oleks lõpus ringlussevõetav ja ohutu
Eesmärk on luua siduv plasti kokkulepe riikide vahel sarnaselt Pariisi
kokkuleppega sellele, mis on meie printsiibid plasti kasutamisel ja mis on
meie sihid
Oluline on edendada innovatsiooni
Mereprügi saab eraldi fookuse – elurikkuse kaitse ja ohtlike kemikaalide
kasutus on suuremas fookuses – keskkonda ei tohi sattuda midagi
üleliigset
Iga riik peab endale looma oma plasti kasutamise strateegia ja sihid
Sektorid koostavad vabatahtlikud teekaardid enda plasti kasutuse
iseloomustamiseks ja sellega seotud muutuste ja mõjude kajastamiseks
Esimene juhtkomisjon kohtub 2022. a II pooles ja ettepanek esitatakse
2024. a lõpuks
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EL-is ja Eestis
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•
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Nn ühekordse plasti direktiiv – al 3. juuli 2021: eelnõu ja
rakendusaktide jõustamine
Plastpakendi omavahend – al 1. jaanuar 2021
EL ringmajanduse tegevuskava algatused – nt pakendidirektiivi
ülevaatamine 2022 II pooles
Pakendiaruandluse analüüs - 2021
Pakendite disainijuhend koostöös Rohetiigriga – 2021/2022
Maailmapanga analüüsil põhinev väljatöötamiskavatsus – 2022
Jäätmevaldkonna digitaliseerimise kavandamine – 2021/2022
Innovatsiooniprogrammi tulemid korduskasutuslahenduste
edendamiseks - 2022/2023
EL struktuurivahendite toetusmeetmed 2023+
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