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LISA 2 

JÄÄTMETE VÕI MUUDE AINETE, MILLE KAADAMIST VÕIB KAALUDA, HINDAMINE 

 

ÜLDSÄTTED 

1. Kaadamise lubamine teatavates olukordades ei vabasta käesolevas lisas seatud kohustusest püüda 

edaspidi vähendada kaadamise vajadust.  

 

JÄÄTMETEKKE VÄLTIMISE AUDITEERIMINE 

2. Et leida kaadamisele alternatiivseid võimalusi, tuleb algstaadiumis vastavalt vajadusele hinnata:  

2.1 toodetud jäätmete liike, hulka ja suhtelist ohtlikkust;  

2.2 jäätmetekke protsessi üksikasju ja jäätmetekke allikaid selles protsessis; 

2.3 järgmiste jäätmete vähendamise või jäätmetekke vältimise meetodite teostatavust:  

2.3.1 toote muutmist; 

2.3.2 puhtaid tootmistehnoloogiaid; 

2.3.3 protsessi muutmist;  

2.3.4 sisendi asendamist;  

2.3.5 kohapealset suletud tsükliga ringlussevõttu. 

3. Reeglina, kui nõutud auditeerimine näitab, et jäätmeteket saab vältida otse tekkekohas, peab 

taotleja koostöös asjaomaste kohalike ja riigisiseste asutustega koostama ja rakendama 

jäätmetekke vältimise strateegia, mis sisaldab jäätmete hulga vähendamise kindlaid eesmärke ja 

näeb ette jäätmetekke vältimise auditeerimise edasise korraldamise, et tagada seatud eesmärkide 

täitmine. Loa andmise või uuendamise otsused peavad tagama jäätmete hulga vähendamise või 

nende tekke vältimise nõuete täitmise.  

4. Süvenduspinnase ja reoveesetete osas tuleks jäätmemajanduse eesmärgiks seada reostusallikate 

väljaselgitamise ja kontrolli all hoidmise. See tuleks saavutada rakendatavate jäätmetekke 

vältimisstrateegiatega ning see eeldab koostööd asjaomaste kohalike ja riigisiseste asutustega, kes 

tegelevad punktreostusallikate ja hajureostusallikate kontrollimisega. Kuni selle eesmärgi 

saavutamiseni võib reostunud süvenduspinnase probleemi lahendada, kasutades jäätmete 

kõrvaldamise meetodeid maismaal või merel.  

 

JÄÄTMEKÄITLUSE VÕIMALUSTE KAALUMINE 

5. Loataotlused, mis esitatakse jäätmete või muude ainete kaadamiseks, peavad näitama, et taotleja 

on piisavalt kaalunud järgmisi alternatiivseid jäätmekäitluse võimalusi, mis on esitatud nende 

keskkonnamõju suurenemise järjekorras: 

5.1 taaskasutus;  

5.2 ringlussevõtt mujal kui kohapeal;  

5.3 kahjulike koostisosade hävitamine;  

5.4 töötlemine ohtlike koostisosade vähendamiseks või eemaldamiseks; ja  

5.5 kõrvaldamine maismaale, õhku või vette.  

6. Jäätmete või muude ainete kaadamisloa andmisest keeldutakse, kui loa andmiseks volitatud 

ametiasutus teeb kindlaks, et on olemas võimalus jäätmete taaskasutuseks, ringlussevõtuks või 

käitlemiseks, ilma et see kujutaks lubamatut ohtu inimese tervisele või keskkonnale või tooks 

endaga kaasa ebaproportsionaalselt suuri kulutusi. Muude jäätmekõrvaldusmeetodite 

võimalikkust tuleks kaaluda kaadamise ja selle alternatiivide võrdleva riskianalüüsi käigus. 

 

KEEMILISED, FÜÜSILISED JA BIOLOOGILISED OMADUSED 

7. Alternatiivsete võimaluste kaalumiseks on vaja jäätmete üksikasjalikku kirjeldust ja 

iseloomustust, mis on ühtlasi aluseks otsusele, kas kaadamist lubada või mitte. Kui jäätmete 

iseloomustus on sedavõrd puudulik, et selle alusel ei ole võimalik hinnata võimalikku mõju 

inimese tervisele ja keskkonnale, siis selliste jäätmete kaadamist ei tohi lubada.  

8. Jäätmete ja nende koostisosade iseloomustamisel võetakse arvesse:  

8.1 jäätmete päritolu, koguhulka, olekut ja keskmist koostist;  

8.2  füüsilisi, keemilisi, biokeemilisi ja bioloogilisi omadusi;  

8.3 mürgisust; 

8.4 füüsilist, keemilist ja bioloogilist püsivust;  
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8.5 akumulatsiooni ja biotransformatsiooni bioloogilistes ainetes või setetes. 

 

TEGEVUSKAVA 

9. Iga osalisriik koostab riigisisese tegevuskava hindamaks võimalike kaadatavate ainete ja nende 

koostisosade, potentsiaalset mõju inimese tervisele ja merekeskkonnale. Tegevuskavva tuleb 

eelisjärjekorras võtta inimtekkelised jäätmed, mis sisaldavad mürgiseid, püsivaid ja 

bioakumulatiivseid ained (näiteks kaadmiumi, elavhõbedat, orgaanilisi halogeene, nafta 

süsivesinikke, ja kui see on asjakohane, ka arseeni, pliid, vaske, tsinki, berülliumi, kroomi, niklit 

ja vanaadiumi, orgaanilisi räniühendeid, tsüaniidi, fluoriide ja pestitsiide või nende kõrvalsaadusi, 

välja arvatud orgaanilised halogeenid). Tegevuskava võib olla ka aluseks edasisele jäätmetekke 

vältimisele.  

10. Tegevuskavas tuleb määrata jäätmetes ohtlike ainete sisalduse maksimaalne lubatud tase ning see 

võib sisaldada ka miinimumtaset. Maksimumtase tuleb määrata selliselt, et oleks välistatud 

akuutne ja krooniline mõju inimese tervisele ja mere ökosüsteemi tundlikele esinduslikele 

mereorganismidele. Tegevuskava rakendamise korral jagunevad jäätmed kolme võimalikku 

kategooriasse:  

10.1 jäätmeid, mis sisaldavad teatud kindlaid aineid või tekitavad bioloogilise reaktsiooni 

ulatuses, mis ületab mõju maksimaalse lubatud taseme, ei tohi kaadata, välja arvatud 

juhul, kui need jäätmed muudetakse jäätmekäitlusmeetodite või -protsesside abil 

kaadamiskõlblikeks; 

10.2 jäätmed, mis sisaldavad teatud kindlaid aineid või tekitavad bioloogilise reaktsiooni 

ulatuses, mis jääb allapoole kehtestatud miinimumtaset, loetakse kaadamisel 

keskkonnaohtlikkuse seisukohast vähetähtsateks;  

10.3 jäätmeid, mis sisaldavad teatud kindlaid aineid või tekitavad bioloogilise reaktsiooni 

ulatuses, mis jääb allapoole maksimaalset lubatud taset kuid ületab miinimumtaseme, on 

vaja enne nende kaadamiskõlblikkuse otsuse langetamist üksikasjalikumalt hinnata. 

 

KAADAMISKOHA VALIK 

11. Kaadamiskoha valikuks vajalik informatsioon peab sisaldama: 

11.1 veesamba ja merepõhja füüsilisi, keemilisi ja bioloogilisi näitajaid;  

11.2 andmeid kõnealusel merealal leiduvate hüvede ja väärtuste asukoha ning selle mereala 

muude võimalike kasutuste kohta; 

11.3 kaadamisega tekkivate hoovuste ning merekeskkonnas olemasolevate ainete hoovustega 

kujuneva koosmõju hinnangut; 

11.4 majandusliku ja operatiivse teostatavuse hinnangut. 

 

POTENTSIAALSE MÕJU HINNANG 

12. Merre heitmise või maismaal ladustamise potentsiaalsete mõjuliikide hindamise alusel 

koostatakse terviklik seisukoht võimalike tagajärgede kohta (nn mõjude hüpotees). Selle alusel 

otsustatakse kavandatava jäätmete kõrvaldamise meetodi lubamine või loa andmisest keeldumine, 

ning selle alusel määratakse vajalikud keskkonnaseire nõuded. 

13. Kaadamise mõju hinnang peab sisaldama teavet jäätmete omaduste, kavandatava(te) 

kaadamiskoha(-kohtade) tingimuste, hoovuste ja kavandatavate jäätmekõrvaldusmeetodite kohta, 

ning kaadamise võimaliku mõju kohta inimese tervisele, elusressurssidele, asukoha pakutavatele 

hüvedele ja mere muudele õiguspärase kasutuse viisidele. See peab välja tooma võimaliku mõju 

olemuse, ajalise ja ruumilise ulatuse ning kestuse põhjendatult konservatiivsetele eeldustele 

tuginedes. 

14. Iga kaadamisviisi sobivust analüüsitakse, hinnates ja võrreldes omavahel järgmisi näitajaid: 

võimalikku ohtu inimese tervisele, keskkonnakulusid, ohtlikkust (kaasa arvatud õnnetusjuhtumite 

võimalust), majanduskaalutlusi ja tulevikus kasutamise välistamist. Kui hindamise käigus ilmneb, 

et puudub vajalik teave, mis võimaldaks määrata kavandatava jäätmete kõrvaldamise viisi 

võimalikku mõju, siis see kõrvaldamisviis välistatakse. Lisaks, kui võrdlushindamise tulemusena 

selgub, et kaadamine on ebasoodsam kõrvaldamisviis, siis selleks luba ei anta.  
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15. Hindamise tulemuste alusel koostatakse põhjendatud seisukoht kaadamise loa andmiseks või 

sellest keeldumiseks. 

 

SEIRE 

16. Seiret kasutatakse selleks, et hinnata loatingimuste täitmist  (vastavusseire) ning loa andmise ja 

kaadamiskoha valiku kaalutluste õigsust ja piisavust keskkonna ja inimese tervise kaitsel  
(kohapealne seire). Seejuures on oluline, et seireprogrammidel on selgelt määratletud eesmärgid. 

 

LUBA JA SELLE TINGIMUSED 

17. Loa andmise otsus tehakse ainult pärast kõikide mõju hindamiste lõpetamist ja seire nõuete 

kindlaks määramist. Loa tingimused peavad nii suures ulatuses kui võimalik tagama keskkonna 

minimaalse häirimise ja kahjustamise ning lubatud tegevusest maksimaalse kasu saamise. Iga 

antav luba peab sisaldama teavet, mis sisaldab:  

17.1 kaadatavate ainete liigid ja päritolu;  

17.2 kaadamiskoha(-kohtade) koordinaate;  

17.3 kaadamise meetodit;  

17.4 seirele ja aruandlusele esitatavaid nõudeid. 

18. Load tuleb regulaarselt üle vaadata, võttes arvesse seire tulemusi ja seireprogrammide eesmärke. 

Seire tulemused näitavad, kas kohapealse seire programme tuleb jätkata, muuta või tuleb need 

lõpetada ning neid arvesse võttes tehakse lubade pikendamise, muutmise või kehtetuks 

tunnistamise kohta põhjendatud otsuseid. See annab olulise tagasiside inimese tervise ja 

merekeskkonna kaitseks.  


