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Tere
Kõigepealt aitäh jäätmekava jagamast ka EES-Ringlusega. Soovime juhtida seoses elektroonikaromu
kogumist puudutava teemaga tähelepanu järgmistele jäätmekava peatükkidele:
Peatükis 5.2, mis käsitleb probleemtoodete jäätmed, on segaolmejäätmete koostises olevate
elekroonikaromude koguseks toodud 31%. See on ilmselge eksitus, sest 2020. aastal läbi viidud
segaolmejäätmete uuringus on toodud elektroonikaromu osakaalu Eesti keskmiseks protendiks 0,89%.
Tõenäoliselt on see viga ekslikult jäätmekavasse sattunud, sest peatükis 5 joonisel 8 on välja toodud
elektroonikaromu tonnid klapivad uuringus toodud osakaaluga. Siinkoha soovime välja tuua ka viite
sellele samale uuringule, et valdav osa segaolmejäätmetes sisalduvatest elektri- ja
elektroonikaseadmetest moodustasid väikesed seadmed (alla 25 cm – nt elektrilised mänguasjad,
köögiseadmed, väikesed IT ja kommunikatsiooni seadmed jms). See et väike elektroonikaromu satub
segaolmejäätmete konteinerisse, selles on meie hinnangul oma roll ka inimeste mugavusel ja
teadlikkusel. Kindlasti kogutakse kogumisringidel ka väikest elektroonikaromu, aga olukorra
parandamiseks näeme pigem teadlikkuse tõstmist. Elektri- ja elektroonikaseadmete tootjate
organisastsioonid korraldavad kord aastas elektroonikaromu kogumisele suuanatud teadlikkuse tõstmise
kampaaniaid, aga kindlasti on suur abi kui näiteks kohaliku omavalitsuse ja jäätmejaamade infoväljas
sellele tähelepanu juhitaks, et ka väikest elektroonikaromu saab jäätmejaamadesse ära tuua. Kindlasti
tuleks ühe kogumisvõimalusena välja tuua ka see, et tarbijal on õigus tasuta arvulise vastavuse alusel viia
poodi tagasi ostetud seadmega sama liiki ja sama otstarvet täitvast seadmest tekkinud jäätmed.
Jäätmekava peatükis 8 on välja toodud järgmist: Paraku leitakse aeg-ajalt jäätmeid ka loodusest või
avalike konteinerite kõrvalt. Pahatihti on inimene niimoodi soovinud vabaneda oma elektroonikaromust
või ehitusjäätmetest. Elektroonikaromudega prügistamise lahendusena näeme, et kohaliku omavalitsuse
jäätmejaamad, kus võetakse elektroonikaromu vastu koostöös tootjavastutusorganisatsiooniga, võetaks
elektroonikaromu vastu kõigilt, ka neilt kellel ei ole kohalikus omavalitsuses sissekirjutust. Tootjatel on
kohustus võtta kogumispunktis, kus ta tegutseb vastu elektroonikaromu kõikidelt kasutajatelt. Kui
jäätmejaamas on tehtud sissekirjutuse järgi piirang, siis ei ole tootjatel võimalust oma kohustust täita, nii
nagu seda seadus ette näeb ja vana seade võibki jõuda valesse kohta. Arvestades asjaolu, et
tootjavastutusorganisatsoon maksab elektroonikaromu vastuvõtmise eest valmisolekutasu (Kudjape
jäätmejaamas jäätmejaamaoperaatorile), tasub kõik elektroonikaromu veo ja laadimise kulud, siis oleks
igati asjakohane, et sellistesse kohaliku omavalitusese jäätmejaamadesse oleks kõigil, hoolimata
sissekirjutuse olemasolust, võimalik elektroonikaromu tootjale tasuta üleanda. See aitaks kindlasti
vähendada ka elektroonikaromuga prügistamist.
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