
Jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu 

 seletuskiri 

Lisa 1 

 

Rakendusaktide kavandid 

KAVAND 1 

 

 

VABARIIGI VALITSUS 

MÄÄRUS 

 

Tallinn ……. nr 

 

Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2010. a määruse nr 79  

„Mootorsõidukitest ja nende osadest tekkinud 

 jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning  

taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord 

 ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad1“  

muutmine 

 

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 26 lõigete 3 ja 8 alusel. 

 

Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2010. a määruses nr 79 „Mootorsõidukitest ja nende osadest 

tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded 

ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad1“ tehakse järgmine muudatus: 

 

1) paragrahvi 6 lõike 6 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(6) Lammutustõendi võib esitada Maanteeametile ka tootja, kes on registreeritud 

jäätmeseaduse § 261 lõike 2 alusel asutatud probleemtooteregistris (edaspidi 

probleemtooteregister) ning kes tagab, et romusõiduk viiakse asjaomast keskkonnaluba või 

keskkonnakompleksluba omavasse käitluskohta.“; 

 

 

 

 

Kaja Kallas 

Peaminister Tõnis Mölder 

Keskkonnaminister Taimar Peterkop 

Riigisekretär 

  
 

  



KAVAND 2 

 

VABARIIGI VALITSUS 

MÄÄRUS 

 

Tallinn ……. nr 

 

Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2010. a määruse nr 80 

 „Rehvidest tekkinud jäätmete kogumise,  

tootjale tagastamise ning taaskasutamise või  

kõrvaldamise nõuded ja kord“ muutmine 

 

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 26 lõike 8 alusel. 

 

Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2010. a määruses nr 79 „Rehvidest tekkinud jäätmete kogumise, 

tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord“ tehakse järgmised 

muudatused: 

 

1) paragrahvi 1 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks; 

 

2) paragrahvi 4 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(4) Tootjad, kes lasevad turule kaevanduskallurite rehve, ei pea rajama lõikes 3 nimetatud 

vanarehvide kogumispunkte, vaid peavad tagama vanarehvide kogumise muul viisil (näiteks 

kogumise müügikoha kaudu).“; 

 

3) paragrahvi 5 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„5) mootorsõidukite, maastikusõidukite, pukseeritava seadme, haagise ja rehvide 

hooldustöökojalt;“. 

 

 

 

 

Kaja Kallas 

Peaminister Tõnis Mölder 

Keskkonnaminister Taimar Peterkop 

Riigisekretär 

  



KAVAND 3 

 

VABARIIGI VALITSUS 

MÄÄRUS 

 

Tallinn ……. nr 

 

Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2019. a  

määruse nr 13 „Probleemtooteregistri põhimäärus1“  

muutmine 

 

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 261 lõike 2 alusel. 

 

Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2019 määruses nr 13 „Probleemtooteregistri põhimäärus1“ 

tehakse järgmine muudatus: 

 

Määruse lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga. 

 

 

 

 

Kaja Kallas 

Peaminister Tõnis Mölder 

Keskkonnaminister Taimar Peterkop 

Riigisekretär 

 

 

Lisa. Probleemtoodete ja nendest tekkinud jäätmete kategooriad probleemtooteregistris 

  



Vabariigi Valitsuse määrus 

 „Probleemtooteregistri põhimäärus“ 

Lisa 

 

Probleemtoodete ja nendest tekkinud jäätmete kategooriad probleemtooteregistris 

 

1. Probleemtooted ja nendest tekkinud jäätmed jagatakse järgmistesse kategooriatesse: 

 

1.1. Elektri- ja elektroonikaseadmed: 

– soojusvahetusseadmed; 

– ekraanid, kuvarid ja suurema kui 100 cm2 ekraaniga varustatud seadmed; 

– lambid; 

– suured seadmed (mille mis tahes väline mõõde on üle 50 cm); 

– väikesed seadmed (mille ükski väline mõõde ei ületa 50 cm); 

– väikesed infotehnoloogia- ja telekommunikatsiooniseadmed (mille ükski väline mõõde ei 

ületa 50 cm). 

 

1.2. Mootorsõidukid ja nende osad 

– M1 kategooria mootorsõidukid; 

– N1 kategooria mootorsõidukid; 

– L2e kategooria mootorsõidukid; 

– M1, N1 ja L2e kategooria mootorsõidukite varuosad; 

 

1.3. Rehvid: 

– M1, N1, L2e kategooria mootorsõidukite rehvid; 

– M2, M3, N2 ja N3 kategooria mootorsõidukite rehvid; 

– eriotstarbeliste mootorsõidukite rehvid, kui need ei ole sarnased M1, N1, M2, M3, N2 või N3 

kategooria rehvidega, põllumajandusmasinate (traktorite, liikurmasinate jms) rehvid; 

– muud rehvid, mida ei ole liigitatud eespool nimetatud kategooriatesse. 

 

1.4. Patareid ja akud: 

– kantavad patareid ja akud; 

– tööstuslikud patareid ja akud; 

– mootorsõidukite patareid ja akud. 

 

1.5. Põllumajandusplast. 

 

2. Elektri- ja elektroonikaseadmed jagatakse lisaks punktis 1.1 nimetud kategooriatele: 

– kodumajapidamisseadmeteks; 

– muudeks kui kodumajapidamisseadmeteks. 

 

3. Mootorsõidukid jagatakse lisaks punktis 1.2 nimetatud kategooriatele sõiduki margi järgi. 

  



KAVAND 4 

 

KESKKONNAMINISTER 

MÄÄRUS 

 

Tallinn ……. nr 

 

Keskkonnaministri 22. juuli 2013. a määruse nr 57 

„Probleemtoote kasutajale kättesaadavaks tehtava teabe 

 loetelu ning teabe esitamise viisid ja kord1“ muutmine 

 

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 268 lõike 4 alusel. 

 

Keskkonnaministri 22. juuli 2013. a määruses nr 57 „Probleemtoote kasutajale kättesaadavaks 

tehtava teabe loetelu ning teabe esitamise viisid ja kord1“ tehakse järgmine muudatus: 

 

1) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses: 

„(7) Rehvi tootjad ja turustajad peavad tegema jäätmeseaduse § 268 lõikes 2 nimetatud teabe 

kättesaadavaks koos käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud reklaamväljaannetega või eraldi 

paberil teabena.“. 

 

 

 

 

Tõnis Mölder 

Minister Meelis Münt 

 Kantsler 
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