
Vaheladustamine (R13) 1. Vajalik on tuua välja jäätmete hulk, mida 
ladustatakse üheaegselt jäätmekäitluskohas 
(m3). 

2. Kirjeldada jäätmete ladustamise tingimusi. 

3. Siseministri 2. septembri 2010 määruse nr 44 
„Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise 
tuleohutusnõuded“ § 5 kohaselt tuleb üle 
1000m3 põlevmaterjali ladustamise korral 
koostada põlevmaterjalide ladustamise plaan 
ning kooskõlastada see Päästeametiga. 
Jäätmeloa taotluses esitada Päästeametiga 
kooskõlastatud plaan. 

Romusõidukite käitlemine (R12s) 1. Kirjeldada, kuidas toimub romusõidukite 
demonteerimine. 

2. Esitada protsessi tehnoloogiline skeem, 
joonised. 

3. Keskkonnaministri 16.06.2011 määrus nr 33 
„Romusõidukite käitlusnõuded“ § 3 lõige 1 
sätestab, millised romusõiduki osad tuleb 
töötlemisel eraldada sõidukist.  
Taotluses peab ettevõte kirjeldama, kas 
romusõiduki töötlemisel nimetatud osad 
eraldatakse. 

4. Vabariigi Valitsuse 17.06.2010 määrus nr 79 
(romumäärus) § 8 sätestab romusõidukite 
taaskasutuse ja korduskasutuse ning 
ringlussevõtu sihtarvud.  
Romusõidukite käitlejad peavad jäätmeloa 
taotluses kirjeldama, kuidas nad nimetatud 
sihtarvud saavutavad. Selleks tuleb näidata, 
millised on potentsiaalsed 
jäätmekäitluspartnerid. Jäätmete ekspordil 
tuleb arvestada, et ettevõte kellele jäätmed üle 
antakse peab jäätmeid käitlema Euroopa Liidus 
kehtivate nõuetega samaväärsel tasemel. 
Sihtarvude täitmise tõenduseks nõuame Eestis 
ettevõttelt, kes purustab romusõidukeid, 
katsepurustamist. Romusõidukeid tohib 
purustamiseks üle anda ainult juhul kui 
purustajal on tehtud katsepurustamine. See 
kehtib ka romusõidukite ekspordil. 

5. Romusõidukite käitlemisel peab käitleja 
arvestama ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EÜ) nr 850/2004 püsivate orgaaniliste 
saasteainete kohta.  
Taotluses tuleb kirjeldada kuidas ettevõte 
tuvastab osad, mis sisaldavad püsivaid 
orgaanilisi saasteaineid ning kuidas kavatsetakse 
selliseid jäätmeid käidelda või kellele need 
kavatsetakse üle anda. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13356396
https://www.riigiteataja.ee/akt/119122015017?leiaKehtiv


Elektroonikaromude käitlemine (R12s) 1. Kirjeldada, kuidas toimub elektroonikaromu 
käitlemine. 

2. Esitada protsessi tehnoloogiline skeem, 
joonised.  

3. Keskkonnaministri 09.02.2005 määrus nr 9 
„Elektri- ja elektroonikaseadmete romude 
käitlusnõuded“ § 3 lõige 1 sätestab, millised 
elektroonikaromu osad tuleb eraldada ning 
millised osad liigiti koguda. Taotluses peab 
ettevõte kirjeldama, kas elektroonikaromude 
töötlemisel nimetatud osad eraldatakse ja liigiti 
kogutakse. 

4. Vabariigi Valitsuse 20.04.2009 määrus nr 65 
(elektroonikaromumäärus) § 8 sätestab 
elektroonikaromu taaskasutuse ja 
korduskasutuse ning ringlussevõtu sihtarvud. 
Elektroonikaromude käitlejad peavad jäätmeloa 
taotluses kirjeldama, kuidas nad nimetatud 
sihtarvud saavutavad. Kui tekkivad jäätmed 
plaanitakse teistele käitlejatele edasi anda, 
tuleb taotluses näidata kellele plaanitakse 
jäätmeid üle anda ning mis jäätmetest edasi 
saab (võetakse ringlusse, põletatakse või 
taaskasutatakse muul viisil) 

5. Elektroonikaromude käitlemisel peab käitleja 
arvestama ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EÜ) nr 850/2004 püsivate orgaaniliste 
saasteainete kohta. Tuleb kirjeldada kuidas 
ettevõte tuvastab osad, mis sisaldavad püsivaid 
orgaanilisi saasteaineid ning kuidas kavatsetakse 
selliseid jäätmeid käidelda või kellele need 
kavatsetakse üle anda. 

Aku- ja patareijäätmete käitlemine (R12s) 1. Kirjeldada, kuidas toimub aku –ja 
patareijäätmete käitlemine. 

2. Esitada protsessi tehnoloogiline skeem, 
joonised.  

3. Keskkonnaministri 10.01.2008 määrus nr 5 
„Kasutatud patareide ja akude käitlusnõuded“ § 
2 sätestab patarei- ja akujäätmete 
käitlustingimused.  
Taotluses peab ettevõte kirjeldama, kas aku –ja 
patareijäätmete töötlemisel käideldakse 
jäätmed vastavalt nimetatud määrusele. 

4. Vabariigi Valitsuse 07.08.2008 määrus nr 124 
(patarei- ja akujäätmete määrus) § 7 sätestab 
aku –ja patareijäätmete taaskasutuse ja 
ringlussevõtu sihtarvud.  
Patarei- ja aku käitlejad peavad jäätmeloa 
taotluses kirjeldama, kuidas nad nimetatud 
sihtarvud saavutavad. 

Bioloogiline ringlussevõtt (R3o) 1. Kirjeldada, kuidas toimub kompostimine. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/12894186?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/108042014005?leiaKehtiv


2. Esitada protsessi tehnoloogiline skeem, 
joonised.  

3. Esitada Keskkonnaministri 08.04.2013 määrus 
nr 7 „Biolagunevatest jäätmetest komposti 
tootmise nõuded“ § 10 lõikes 1 nimetatud 
sertifikaat.  

Pinnase puhastamine (R5o) 1. Kirjeldada, kuidas toimub pinnase 
puhastamine ning kuidas tagatakse vastavus 
nõuetele.. Esitada analüüsi tulemused. 

2. Esitada protsessi tehnoloogiline skeem, 
joonised 

3. Puhastatud pinnas peab vastama 
Keskkonnaministri 11.08.2010 määruses nr 38 
„Ohtlike ainete sisalduse piirväärtused 
pinnases“ toodud nõuetele. Analüüsitavate 
saasteainete määramisel võtta aluseks 
keskkonnaministri 08.04.2013 määruses nr 7 
„Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise 
nõuded“ nimetatud saasteained (plii, 
kaadmium, kroom, vask, nikkel, elavhõbe, tsink) 
ning lisaks naftasaadused (süsivesinikud C10-
C40, summa). 

4. Kui on teada pinnase päritolu, nt teadaolev 
tööstus, siis tuleb analüüsida lisaks ka sellele 
tööstusharule iseloomulikke saasteaineid. 

Mehaaniline ringlussevõtt (R5m) 1. Toodetav materjal peab vastama sellele 
esitatud nõuetele. 

2. Esitada purustuskompleksi tehniline kirjeldus 
ning skeemid. 

1. Ehitusmaterjalid peavad vastama Majandus-ja 
Kommunikatsiooniministri 26.07.2013 määruses 
nr 49 „Ehitusmaterjalidele ja -toodetele 
esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse 
tõendamise kord“ kehtestatud nõuetele. 
Keskkonnaametile esitada § 2 nimetatud 
dokumendid. 

2. Tee-ehituses kasutatavad materjalid peavad 
vastama Majandus –ja taristuministri 
22.09.2014 määrusele nr 74 „ Tee-
ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad 
nõuded ja nende nõuetele vastavuse 
tõendamise kord. Keskkonnaametile esitada § 3 
nimetatud dokumendid. 

Taaskasutamine(R5m) 1. Kirjeldada tegevuse vastavust jäätmete 
taaskasutamise mõistele (JäätS § 15 lg 1). 
Jäätmete kasutamine peab toimuma kasulikul 
otstarbel. Jäätmete kasutamist saab pidada 
taaskasutamiseks kui jäätmetega asendatakse 
materjale, mida muidu oleks selle tegevuse 
jaoks kasutatud. 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/119122015010?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/119122015010?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/130072013002
https://www.riigiteataja.ee/akt/130072013002
https://www.riigiteataja.ee/akt/124092014005?leiaKehtiv

