Seletuskirja lisa
EELNÕU
KAVAND



KESKKONNAMINISTER

MÄÄRUS

Tallinn									2015 nr


Vanaõli käitlusnõuded


Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 177 punkti 1 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

(1) Lisaks jäätmeseadusega sätestatule kehtestatakse määrusega vanaõli täiendavad käitlusnõuded.

(2) Polüklooritud bifenüüle või polüklooritud terfenüüle (edaspidi PCB-sid) üle 50 mg/kg sisaldava vanaõli käitlemine toimub vastavalt PCB-de jäätmetele kehtestatud käitlusnõuetele.

(3) Vanaõli kuulub ohtlike jäätmete hulka ja tekkevaldkonnast lähtudes liigitatakse see vastavalt Vabariigi Valitsuse XX. XX 20XX. a määruse nr XX „Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu“ (RT I 20XX, XX, XX) jaotisekoodidega 05, 12, 13 või 16 nimetatud jaotisse või tähistatakse koodinumbriga 20 01 26*.

§ 2. Üldised käitlusnõuded

Vanaõli käitlemisel tuleb vältida selle lekkimist ning valgumist pinnasesse, pinna- ja põhjavette, merre ning kanalisatsiooni- ja kuivendussüsteemidesse. Samuti peab vanaõli taaskasutamisel või kõrvaldamisel vältima tekkinud jääkide kontrollimatut kõrvaldamist.

§ 3. Vanaõli kogumine

(1) Kui see on tehniliselt teostatav, kogutakse vanaõli eraldi.

(2) Jäätmevaldaja, kes vanaõli ei taaskasuta ega kõrvalda, on kohustatud selle üle andma isikule, kes omab jäätmeluba ohtlike jäätmete käitlemiseks.

(3) Füüsiline isik on kohustatud oma kodumajapidamises ja isiklikes sõiduvahendites tekkinud vanaõli jäätmekäitlejale üle andma kohaliku omavalitsuse organite määratud korras.

(4) Kui see on tehniliselt võimalik ja majanduslikult otstarbekas tuleb vältida erinevate omadustega vanaõli liikide segamist omavahel, samuti tuleb vältida vanaõli segamist muud liiki jäätmete või ainetega, kui selline segamine takistab vanaõli töötlemist.

(5) Vanaõli eri liikide segamine omavahel või muu kütusega on lubatud jäätmeloaga määratud tingimustel, kui sellega ei kaasne oht inimese tervisele ja keskkonnale ning see on tehniliselt ja majanduslikult põhjendatud.

§ 4. Vanaõli taaskasutamine ja kõrvaldamine

(1) Vanaõli taaskasutamisel tuleb eelistada vanaõli regenereerimist, kui see on tehniliselt teostatav, majanduslikult otstarbekas ning kui muud taaskasutamistoimingud ei taga paremat keskkonnaalast üldtulemust, võttes arvesse jäätmeseaduse § 40 lõikes 2 sätestatut.

(2) Vanaõli regenereerimine on mis tahes ringlussevõtu toiming, mille tulemusena võib vanaõli rafineerimisel toota uue õli valmistamiseks sobivat baasõli, eelkõige eraldades vanaõlist seal sisalduvad saasteained, oksüdatsiooniproduktid ja lisandid.

(3) Vanaõli taaskasutamise, sealhulgas regenereerimise saadused ei tohi sisaldada muid jäätmeid või aineid määral, mis põhjustaks täiendavat ohtu inimese tervisele ja keskkonnale.

(4) PCB-de sisaldus eelnimetatud saadustes ja vahetult põletatavas vanaõlis ei tohi ületada 50 mg/kg. Keelatud on põletada vanaõli, mille PCB-de sisaldus pole akrediteeritud laboris eelnevalt kindlaks määratud.

(5) Vanaõli võib põletada keskkonnakompleksluba või jäätmete põletamiseks jäätmeluba omav põletusseadme valdaja.

§ 5. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2017. aasta 1. jaanuaril.
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Ohtlike jäätmete käitluse, prügila käitamise ja
jäätmete põletamise tehnilise ja keskkonnanõuetekohase
toimimise eest vastutava isiku koolitusele ja
pädevusele esitatavad nõuded


Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 218 lõike 6 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrus kehtestab ohtlike jäätmete käitluse, prügila käitamise ja jäätmete põletamise tehnilise ja keskkonnanõuetekohase toimimise eest vastutava isiku koolitusele ja pädevusele esitatavad nõuded.

§ 2. Koolitusele esitatavad nõuded

(1) Koolituse eesmärk on anda jäätmekäitluse eest vastutavale isikule piisavad teadmised jäätmekäitlusest, sealhulgas ohtlike jäätmete käitlusest ja sellega kaasneda võivatest ohtudest.

(2) Koolitus sisaldab järgmisi teemasid:
1) jäätmekäitluse õiguslikud alused Eestis ja Euroopa Liidus;
2) jäätmete ohtlikud omadused, jäätmete liigitamine ohtlikeks ja tavajäätmeteks, liigitamise alused;
3) jäätmekäitlustoimingud;
4) jäätmekäitluskohale (prügila, jäätmepõletus- ja koospõletustehas, muud jäätmekäitluskohad) esitatavad nõuded;
5) ohtlike jäätmete vedamine (pakendamine ja märgistamine, ohtlike jäätmete saatekiri, ohtlike jäätmete riikidevaheline vedu);
6) arvestuse pidamine jäätmete tekke ja käitlemise üle, jäätmearuande koostamine ja esitamine;
7) jäätmete käitlemiseks vajalikud keskkonnaload (jäätmeluba, keskkonnakompleksluba), nende taotlemine ja menetlemine;
8) parim võimalik tehnika (parima võimaliku tehnika mõiste ja rakendamise alused jäätmekäitluses);
9) jäätmete käitluse võimalik keskkonnamõju, selle hindamine, saastuse vältimise meetmed;
10) tervise- ja töökaitse jäätmete käitlemisel;
11) jäätmete käitlemisel toimuda võiva avarii või õnnetusjuhtumi korral rakendatavad meetmed ja vahendid;
12) kindlustus õnnetusjuhtumitest tekkinud keskkonnareostuse likvideerimise kulude katmiseks;
13) jäätmete käitlemise olukord Eestis (riigi jäätmekava, käitluskohtade võrgustik, käitlusettevõtted, nende võimalused, kogemused ja perspektiiv).

(3) Jäätmekäitluse eest vastutava isiku koolituskursuse kestus on vähemalt 24 tundi.

§ 3. Pädevusnõuded

(1) Jäätmekäitluse eest vastutaval isikul peab olema:
1) vähemalt üld- või kutsekeskharidus;
2) paragrahvi 2 lõikes 2 loetletud teadmised;
3) vähemalt kolmeaastane töökogemus viimase viie aasta jooksul jäätmekäitluses või tegevusvaldkonnas, kus tootmisest või toodangust tekivad ohtlikud jäätmed.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 kehtestatud pädevusnõuded loetakse täidetuks, kui vastutaval isikul on:
1) riiklikult tunnustatud kõrgharidus õppekava järgi, mille täitmisel on lõpetajal teadmised ja oskused § 2 lõikes 2 loetletud teemade ulatuses või
2) riiklikult tunnustatud kõrgharidusele vastav välisriigi kvalifikatsioon õppekava järgi, mille täitmisel on lõpetajal teadmised ja oskused § 2 lõikes 2 loetletud teemade ulatuses või
3) omandatud keskharidus ja kutseharidus haridus- ja teadusministri 3. juuli 2009. a määrusega nr 59 „Keskkonnakaitse eriala riiklik õppekava“ kinnitatud õppekava järgi.

§ 4. Pädevuse tõendamine

Jäätmekäitluse eest vastutaval isikul peab olema haridust tõendav dokument ja üld- või kutsekeskhariduse puhul lisaks erialast väljaõpet näitav tõend koolituskursuse läbimise kohta, mille on andnud isik, kelle põhikirja- või põhimäärusejärgne tegevus on koolitus, ja milles on märgitud õppeteemade nimetused, tunnimahud ja õppetulemused

§ 5. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2017. aasta 1. jaanuaril.
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Põllumajandusplasti jäätmete kogumise, tootjale
tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise
nõuded ja kord


Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 76 lõigete 5 ja 6 ning § 149 lõike 2 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

§ 2. Põllumajandusplasti kasutaja

§ 3. Põllumajandusplasti jäätmete kogumise, vedamise ja tootjale tagastamise kohta esitatavad nõuded

§ 4. Põllumajandusplasti jäätmete tagasivõtmine

§ 5. Põllumajandusplasti jäätmete kogumise määr

§ 6. Põllumajandusplasti jäätmete taaskasutamine ja ringlussevõtt

§ 7. Põllumajandusplasti jäätmete kõrvaldamine

§ 8. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2017. aasta 1. jaanuaril.
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Tingimused korduskasutuseks üle antavate
elektroonikaromude kohta


Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 131 lõike 3 alusel.

§ 1. Reguleerimisala ja kohaldamisala

(1) Määrusega kehtestatakse tingimused, millele peab korduskasutusse üleantav elektroonikaromu vastama, et seda teha kui kasutatud elektri- ja elektroonikaseadet kättesaadavaks teistele isikutele.

(2) Määrust kohaldatakse elektroonikaromudele, mille tootja või korduskasutuskeskus sordib välja elektroonikaromude kogumispunktist ja mis antakse üle korduskasutuskeskusele tervikseadmena korduskasutusse suunamise eesmärgil.

§ 2. Elektroonikaromu tehnilised tingimused

Iga elektroonikaromu, mis antakse üle korduskasutusse suunamise eesmärgil, peab vastama kõikidele järgmistele tingimustele:
1) seade peab töötama;
2) seade peab suutma täita oma esialgset ülesannet;
3) seade vastab elektriohutuse nõuetele;
4) seadmel ei tohi puududa ühtegi olulist osa;
5) seadme kest peab olema terve;
6) seadme isolatsioon peab olema terve;
7) seadme kütteelemendid ei tohi olla tugevalt katlakiviga kaetud;
8) seade ei tohi lekkida;
9) seade ei tohi üle kuumeneda;
10) seade ei tohi olla roostes või on roostet vähe;
11) seade ei ole väliselt kahjustatud või on kahjustused väikesed.

§ 3. Elektroonikaromu keskkonnakaitselised tingimused

(1) Lisaks paragrahvis 2 sätestatud tingimustele, peab iga elektroonikaromu vastama ka kõikidele järgmistele tingimustele:
1) seade ei tohi sisaldada PCB-sid, PBB-sid ega asbesti;
2) seade ei tohi sisaldada CFC-sid ja HCFC-sid, mille turule laskmine on keelatud.

(2) Eelistada tuleb seadmeid, millel on kõrgema taseme energiatõhususe klass (näiteks alates klassist C).

§ 4. Korduskasutuseks ettevalmistamise toimingud

(1) Korduskasutuseks ettevalmistamise toimingud käesoleva määruse tähenduses on järgmised:
1) visuaalne kontroll, kas elektroonikaromud vastavad § 2 punktides 1, 4, 5, 10 ja 11 sätestatud tingimustele;
2) elektriohutuse kontroll, sealhulgas terve isolatsiooni olemasolu kontroll;
3) funktsionaalsuse kontroll, kas seade täidab oma esialgset ülesannet.

(2) Visuaalne kontroll tuleb teha juba elektroonikaromude kogumispunktis enne nende üle andmist korduskasutuskeskusele.

(3) Kui seade ei vasta elektriohutuse nõuetele või ei suuda täita oma esialgset ülesannet, tuleb hinnata, kas seda on võimalik parandada. Kui seadet ei ole võimalik või ei ole majanduslikult otstarbekas parandada, tuleb seade tootjale tagastada kui korduskasutuseks ebasobiv seade.

§ 5. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2017. aasta 1. jaanuaril.
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Elektri- ja elektroonikaseadmete märgistamise viis ja kord1


Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 78 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse jäätmeseaduse § 119 lõikes 1 nimetatud elektri- ja elektroonikaseadmete märgistamise nõuded.

§ 2. Elektri- ja elektroonikaseadmete märgistamine

§ 3. Muud märgistamise nõuded

§ 4. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2017. aasta 1.jaanuaril.

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) kohta (ELT L 197, 24.07.2012, lk 38–71);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes (ELT L 174, 01.07.2011, lk 88–110).
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Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja piirangute
rakendamise tähtajad ning probleemtoodetes ohtlike
ainete sisalduse piirnormid1


Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 104 lõike 6 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

§ 2. Mõisted

§ 3. Akude ja patareide kohta kehtestatud piirangud

§ 4. Akude ja patareide kohta kehtestatud piirangute kehtivuse tähtajad

§ 5. Mootorsõidukite ja nende osade kohta kehtestatud piirangud

§ 6. Mootorsõidukite ja nende osade kohta kehtestatud piirangute kehtivuse tähtajad

§ 7. Elektri- ja elektroonikaseadmete ja nende osade kohta kehtestatud piirangud

§ 8. Elektri- ja elektroonikaseadmete ning nende osade kohta kehtestatud piirangute kehtivuse tähtajad

§ 9. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2017. aasta 1. jaanuaril.



1Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/66/EÜ, mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 91/157/EMÜ (ELT L 266, 26.09.2006, lk 1–14); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes (ELT L 174, 01.07.2011, lk 88–110); Euroopa Komisjoni direktiiv 2011/37/EL, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/53/EÜ (kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta) II lisa (ELT L 85, 31.03.2011, lk 3–7); Euroopa Komisjoni otsus 2011/534/EL, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/95/EÜ lisa plii ja kaadmiumi kasutusviiside erandite osas (ELT L 234, 10.09.2011, lk 44–45); Euroopa Komisjoni delegeeritud direktiiv 2012/50/EL, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses pliisisaldusega rakenduste suhtes tehtava erandiga (ELT L 348, 18.12.2012, lk 16–17); Euroopa Komisjoni delegeeritud direktiiv 2012/51/EL, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses kaadmiumisisaldusega rakenduste suhtes tehtava erandiga (ELT L 348, 18.12.2012, lk 18–19); Euroopa Komisjoni direktiiv 2013/28/EL, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/53/EÜ (kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta) II lisa (ELT L 135, 22.05.2013, lk 14–18); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/56/EL, millega muudetakse patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid käsitlevat Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/66/EÜ seoses kaadmiumi sisaldavate juhtmeta mootortööriistades kasutamiseks ette nähtud kantavate patareide ja akude ning vähese elavhõbedasisaldusega nööpelementide turulelaskmisega ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/603/EÜ (ELT L 329, 10.12.2013, lk 5–9); Euroopa Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/1/EL, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses erandiga, mis käsitleb plii kasutamist legeeriva elemendina ioniseeriva kiirgusega kokku puutuvate meditsiiniseadmete laagrite ja kuluvate pindade puhul (ELT L 4, 09.01.2014, lk 45–46); Euroopa Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/2/EL, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses erandiga, mis käsitleb kaadmiumi kasutamist röntgenikiirguse abil saadud kujutiste kujutisvõimendite fosforestseeruvas kattes kuni 31. detsembrini 2019 ja röntgenisüsteemide varuosades, mis on ELi turule viidud enne 1. jaanuari 2020 (ELT L 4, 09.01.2014, lk 47–48); Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/3/EL, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses erandiga, mis käsitleb pliiatsetaatmarkeri kasutamist kompuutertomograafia ja magnetresonantstomograafia stereotaktilistes pearaamides ning gammakiiritusravi ja osakeste ravi seadmete positsioneerimissüsteemides (ELT L 4, 09.01.2014, lk 49–50); Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/4/EL, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses erandiga, mis käsitleb plii kasutamist alumiiniumi ja terase vaheliste vaakumkindlate ühenduste loomiseks röntgenikiirguse abil saadud kujutiste kujutisvõimendites (ELT L 4, 09.01.2014, lk 51–52); Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/5/EL, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses erandiga, mis käsitleb plii kasutamist trükkplaatide joodistes, elektriliste või elektrooniliste komponentide otsakatetes ja trükkplaatide katetes, juhtmete ja kaablite kinnitamise joodistes ning andurite ja sensorite kinnitamise joodistes, mis on vastupidavad tavapärastes töö- ja ladustamistingimustes, mille puhul temperatuur on alla -20 °C (ELT L 4, 09.01.2014, lk 53–54); Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/6/EL, 18. oktoober 2013, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses erandiga, mis käsitleb plii kasutamist mittemagnetiliste sõrmkonnektorite pinnakattes, mis on vastupidav tavapärastes töö- ja ladustamistingimustes, mille puhul temperatuur on alla -20 °C (ELT L 4, 09.01.2014, lk 55–56); Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/7/EL, 18. oktoober 2013, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses erandiga, mis käsitleb plii kasutamist joodistes, elektriliste või elektrooniliste komponentide ja trükkplaatide otsakatetes, elektrijuhtmete ühendustes, varjes ja varjestatud ühenduspesades, mida kasutatakse a) meditsiiniliste magnetresonantstomograafide magneti isotsentrist 1 m raadiuses asuvas magnetväljas, sealhulgas kõnealuses valdkonnas kasutatavates patsientide jälgimise seadmetes, ning b) tsüklotronimagnetite ning osakeste ravi valdkonnas osakeste voo ülekandeks ja suunamiseks kasutatavate magnetite välispinnast kuni 1 m kaugusel asuvas magnetväljas (ELT L 4, 09.01.2014, lk 57–58); Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/8/EL, 18. oktoober 2013, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses erandiga, mis käsitleb plii kasutamist joodistes, millega joodetakse trükkplaatidele digitaalseid kaadmiumtelluriid- ja kaadmium tsinktelluriid-jadadetektoreid (ELT L 4, 09.01.2014, lk 59–60); Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/9/EL, 18. oktoober 2013, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses erandiga, mis käsitleb plii ja kaadmiumi kasutamist metallilistes sidemetes, mis moodustavad magnetresonantstomograafide, ülijuhtivate kvantinterferentsseadmete, tuumamagnetresonantstomograafide ja Fourier’ teisendusega massispektromeetrite detektorite ülijuhtivaid magnetahelaid (ELT L 4, 09.01.2014, lk 61–62); Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/10/EL, 18. oktoober 2013, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses erandiga, mis käsitleb plii kasutamist ülijuhi ja soojusjuhina sulamites, mis on kasutusel meditsiiniseadmete (kategooria 8) krüojahutite krüosõrmedes ja/või krüostaatilistes külmsondides ja/või krüostaatilistes potentsiaaliühtlustussüsteemides ja/või tööstuslikes seire- ja kontrolliseadmetes (ELT L 4, 09.01.2014, lk 63–64); Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/11/EL, 18. oktoober 2013, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses erandiga, mis käsitleb kuuevalentse kroomi kasutamist leelise annustamise seadmetes, mida kasutatakse 31. detsembrini 2019 röntgeniseadmete kujutisvõimendite fotokatoodide valmistamiseks, ja röntgenisüsteemide varuosades, mis on ELi turule viidud enne 1. jaanuari 2020 (ELT L 4, 09.01.2014, lk 65–66); Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/12/EL, 18. oktoober 2013, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses erandiga, mis käsitleb plii kasutamist magnetresonantstomograafia seadmete positronemissioontomograafide detektorite ja andmekogumisüksuste trükkplaatide joodistes (ELT L 4, 09.01.2014, lk 67–68); Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/13/EL, 18. oktoober 2013, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses erandiga, mis käsitleb plii kasutamist direktiivi 93/42/EMÜ IIa ja IIb klassi kuuluvate teisaldatavate meditsiiniseadmete (v.a kantavad kiirabidefibrillatsiooniseadmed) komponentidega trükkplaatide joodistes (ELT L 4, 09.01.2014, lk 69–70); Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/14/EL, 18. oktoober 2013, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, mis käsitleb kuni 3,5 mg elavhõbeda kasutamist ühe valgustuselemendi kohta ühe sokliga kompaktsetes üldvalgustuseks kasutatavates luminofoorlampides, mille võimsus on < 30 W ja mille tööiga on vähemalt 20 000 tundi (ELT L 4, 09.01.2014, lk 71–72); Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/15/EL, 18. oktoober 2013, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses erandiga, mis käsitleb plii, kaadmiumi ja kuuevalentse kroomi kasutamist korduskasutusse võetud varuosades, mis pärinevad enne 22. juulit 2014 turule lastud meditsiiniseadmetest ja mida kasutatakse enne 22. juulit 2021 turule lastavates rühma 8 kuuluvates seadmetes, tingimusel et korduskasutamine toimub auditeeritavates ettevõtetevahelistes suletud ahelana toimivates tagastussüsteemides ja tarbijat teavitatakse osade korduskasutamisest (ELT L 4, 09.01.2014, lk 73–74); Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/16/EL, 18. oktoober 2013, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses erandiga, mis käsitleb plii kasutamist aktivaatorina kehaväliste fotofereesilampidena kasutatavates lahenduslampides, mis sisaldavad luminofoorina pliiga legeeritud baariumsilikaati (BaSi2O5:Pb) (ELT L 4, 09.01.2014, lk 75–76);
Euroopa Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/69/EL, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses plii kasutamisega erandina selliste kondensaatorite keraamilistes dielektrikutes, mille nimipinge on väiksem kui 125 V (vahelduvpinge) või 250 V (alalispinge) ja mida kasutatakse tööstuslikes seire- ja kontrolliseadmetes (ELT L 148, 20.05.2014, lk 72–73);
Euroopa Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/70/EL, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses erandiga pliid sisaldavate mikrokanalplaatide osas (ELT L 148, 20.05.2014, lk 74–75);
Euroopa Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/71/EL, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses suure pindalaga 3D-kihtkiipelementide ühel küljel kasutatavate pliid sisaldavate joodiste puhul tehtava erandiga (ELT L 148, 20.05.2014, lk 76‒77);
Euroopa Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/72/EL, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, mis käsitleb plii kasutamist selliste elektri- ja elektroonikakomponentide joodistes ja ühenduste pinnakatetes ning selliste trükkplaatide pinnakatetes, mida kasutatakse süütemoodulites ja muudes mootorite elektrilistes ja elektroonilistes juhtsüsteemides (ELT L 148, 20.05.2014, lk 78‒79);
Euroopa Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/73/EL, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses juhtivuse mõõtmisel kasutatavate platineeritud plaatinaelektroodide pliisisalduse osas tehtava erandiga (ELT L 148, 20.05.2014, lk 80‒81);
Euroopa Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/74/EL, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses erandiga, mis käsitleb plii kasutamist muudes kui „C-pressi” tüüpi painduvate klemmidega ühendussüsteemides tööstuslike seire- ja kontrolliseadmete jaoks (ELT L 148, 20.05.2014, lk 82‒83);
Euroopa Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/75/EL, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses erandiga, mis käsitleb elavhõbeda kasutamist enne 22. juulit 2017 turule lastud tööstuslikes seire- ja kontrolliseadmetes kasutatavates taustvalgusega vedelkristallekraanide külmkatood-luminofoorlampides koguses mitte üle 5 mg lambi kohta (ELT L 148, 20.05.2014, lk 84‒85);
Euroopa Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/76/EL, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, mis käsitleb elavhõbeda kasutamist käsitsi valmistatud valguslahendustorudes, mida kasutatakse siltide, dekoratiivse või arhitektuurse ja erivalgustuse ning valguskunsti puhul (ELT L 148, 20.05.2014, lk 86‒87).




Marko Pomerants
Minister						Andres Talijärv
							Kantsler



Lisa: Elektri- ja elektroonikaseadmete kategooriad
EELNÕU
KAVAND



KESKKONNAMINISTER

MÄÄRUS


Tallinn	 2015 nr


Rehvidest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise
ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 76 lõike 5 ja 6 ning § 144 lõike 3 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

§ 2. Rehvide kasutaja

§ 4. Vanarehvide kogumise, vedamise ja tootjale tagastamise kohta esitatavad nõuded

§ 5. Vanarehvide tagasivõtmine

§ 6. Vanarehvide ringlussevõtt ja taaskasutamine

§ 7. Vanarehvide kõrvaldamine

§ 8. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2017. aasta 1. jaanuaril.





Marko Pomerants
Minister	Andres Talijärv
	KantslerEELNÕU
KAVAND


KESKKONNAMINISTER

MÄÄRUS


Tallinn	 2015 nr


Romusõidukite, elektroonikaromude ning patareide- ja akujäätmete käitlusnõuded1

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 177 punktide 11, 12 ja 13 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

§ 2. Mõisted

§ 3. Romusõiduki töötlemine ja romusõidukite kogumiskohale ning lammutuskojale esitatavad nõuded

§ 4. Elektroonikaromude käitlemine ja elektroonikaromude kogumis- ja käitluskohtadele esitatavad nõuded

§ 5. Patarei- ja akujäätmete käitlemine ning patarei- ja akujäätmete käitlus- ja ladustamiskohtadele esitatavad nõuded

§ 6. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2017. aasta 1. jaanuaril.

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta (Euroopa Liidu Teataja L 269, 21.10.2000, lk 34–43);
Euroopa Komisjoni direktiiv 2013/28/EL,millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/53/EÜ (kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta) II lisa (ELT L 135, 22.05.2013, lk 14–18);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) kohta (ELT L 197, 24.07.2012, lk 38–71);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/66/EÜ, mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 91/157/EMÜ (Euroopa Liidu Teataja L 266, 26.09.2006, lk 1–14).




Marko Pomerants
Minister	Andres Talijärv
	KantslerEELNÕU
KAVAND


KESKKONNAMINISTER

MÄÄRUS

Tallinn	 2015 nr


Romusõidukite kogumise, tootjale tagastamise ning
taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord1


Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 76 lõigete 5 ja 6 ning § 117 lg 3 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

§ 2. Mõisted

§ 3. Romusõidukite käitluskohtadele esitatav teave

§ 4. Romusõidukite ja kasutatud osade kogumisele, vedamisele ja tootjale tagastamisele esitatavad nõuded

§ 5. Romusõidukite ja kasutatud osade tagasi võtmine

§ 6. Erinõue saastunud või lekkiva kasutatud osa tagasivõtmise korral

§ 7. Romusõidukites sisalduvate materjalide taaskasutamine ja ringlussevõtt

§ 8. Romusõiduki keskmise massi arvutamine

§ 9. Romusõiduki kõrvaldamine

§ 10. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2017. aasta 1. jaanuaril.

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta (Euroopa Ühenduse Teataja L 269, 21.10.2000, lk 34–43);
Euroopa Komisjoni otsus 2005/293/EÜ, milles sätestatakse kasutuselt kõrvaldatud sõidukeid käsitlevas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2000/53/EÜ seoses korduvkasutusega/taaskasutusega ja korduvkasutusega/ringlussevõtuga ettenähtud eesmärkide järelevalve üksikasjalikud eeskirjad (Euroopa Liidu Teataja L 94, 13.04.2005, lk 30–33).


Marko Pomerants
Keskkonnaminister	Andres Talijärv
	Kantsler

Lisa :Tabel. Sõiduki demonteerimise andmedEELNÕU
KAVAND


KESKKONNAMINISTER

MÄÄRUS



Tallinn	 2015 nr


Mootorsõiduki osade märgistamise viis ja kord1


Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 78 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

§ 2. Mootorsõiduki osade märgistamine

§ 3. Muud märgistamise nõuded

§ 4. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2017. aasta 1. jaanuaril.

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta (Euroopa Liidu Teataja L 269, 21.10.2000, lk 34–43);
Euroopa Komisjoni otsus 2003/138/EÜ, millega kehtestatakse sõidukite osade ja materjalide kodeerimisstandardid vastavalt kasutuselt kõrvaldatud sõidukeid käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2000/53/EÜ (Euroopa Liidu Teataja L 53, 28.02.2003, lk 58–59).





Marko Pomerants
Minister	Andres Talijärv
	KantslerEELNÕU
KAVAND


KESKKONNAMINISTER

MÄÄRUS

Tallinn								 2015 nr

Probleemtoote kasutajale kättesaadavaks tehtava teabe loetelu
ning teabe esitamise viisid ja kord1

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 82 lõike 7 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse probleemtoote kasutajale kättesaadavaks tehtava teabe loetelu ning teabe esitamise viisid ja kord.

§ 2. Müügikohas edastatav teave ja teabe esitamise viisid

§ 3. Elektri- ja elektroonikaseadmete kasutajale esitatav teave

§ 4. Patareide ja akude kasutajale esitatav teave

§ 5. Mootorsõidukite ja nende osade kasutajale esitatav teave

§ 6. Rehvide kasutajale esitatav teave

§ 7. Põllumajandusplasti kasutajale esitatav teave

§ 8. Teabekampaania korraldamise viisid ja kord

§ 9. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2017. aasta 1.jaanuaril.

1 Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta (EÜT L 269, 21.10.2000, lk 34–43); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta (ELT L 037, 13.02.2003, lk 24–39);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/66/EÜ, mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 91/157/EMÜ (Euroopa Liidu Teataja L 266, 26.09.2006, 1–14);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) kohta (ELT L 197, 24.07.2012, lk 38–71).


Marko Pomerants
Minister								Andres Talijärv
		KantslerEELNÕU
KAVAND


KESKKONNAMINISTER

MÄÄRUS


Tallinn	 2015 nr


Elektroonikaromude kogumise, tootjale tagastamise
ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord


Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 76 lõigete 5 ja 6, § 120 lõike 4 ja § 128 lõike 5 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

§ 2. Elektroonikaromude käitluskohtadele esitatav teave

§ 3. Elektroonikaromude kogumise, vedamise ja tootjale tagastamise kohta esitatavad nõuded

§ 4. Elektroonikaromude tagasi võtmine

§ 5. Erinõue saastunud elektroonikaromude tagasi võtmise korral

§ 6. Elektroonikaromude kogumise määr

§ 7. Elektroonikaromude taaskasutamine ja ringlussevõtt

§ 8. Elektroonikaromude kõrvaldamine

§ 9. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2017. aasta 1. jaanuaril.

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) kohta (ELT L 197, 24.07.2012, lk 38–71); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/66/EÜ, mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 91/157/EMÜ (ELT L 266, 26.09.2006, lk 1–14).



Marko Pomerants
Minister	Andres Talijärv
	Kantsler

EELNÕU
KAVAND


VABARIIGI VALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn	 2015 nr


Probleemtooteregistri põhimäärus1


Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 94 lõike 2 alusel.


1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Registri ametlik nimetus

§ 2. Registri pidamise eesmärk

§ 3. Registri pidamise viis

2. peatükk
REGISTRI ÜLESEHITUS, ÕIGUSLIK REŽIIM JA
 REGISTRISSE KANTAVAD ANDMED

§ 4. Registri ülesehitus

§ 5. Registrisse kantavad andmed

§ 6. Registrisse kantavate andmete erisused

§ 7. Andmete registrisse kandmise alusdokumendid

3. peatükk
REGISTREERIMISMENETLUS JA ANDMETE ESITAMINE REGISTRISSE

§ 8. Registreerimismenetlus

§ 9. Registreering

§ 10. Registrisse andmete esitaja

§ 11. Registreerimistaotlus

§ 12. Registreerimisest keeldumine

§ 13. Registreeringu kustutamine ja peatamine

§ 14. Andmete registrisse esitamise kord ja tähtaeg

§ 15. Registriandmete õigsus

§ 16. Alusdokumentides esinevad puudused

§ 17. Andmete kinnitamise tähtaeg registris

§ 18. Andmete kinnitamisest keeldumine

§ 19. Andmete muutumisest või tegevuse lõpetamisest teavitamise kohustus

§ 20. Ebaõigete andmete parandamine

4. peatükk
JUURDEPÄÄS REGISTRIANDMETELE JA REGISTRI PIDAMINE

§ 21. Juurdepääs registriandmetele

§ 22. Registriandmete väljastamine

§ 23. Rahvusvahelistest kohustustest tulenev andmete edastamine

§ 24. Registri vastutava töötleja õigused ja kohustused

§ 25. Registri volitatud töötleja kohustused

5. peatükk
REGISTRIKAARDI VORMID

§ 26. Probleemtooteregistri registrikaardid

5. peatükk
JÄRELEVALVE REGISTRI PIDAMISE ÜLE, REGISTRI PIDAMISE FINANTSEERIMINE JA REGISTRI LIKVIDEERIMINE

§ 27. Järelevalvet teostama õigustatud isikud ja järelevalve teostamise kord

§ 28. Registri finantseerimine

§ 29. Registri likvideerimine

§ 30. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2017. aasta 1. jaanuaril.

1 Euroopa Komisjoni otsus 2005/293/EÜ, milles sätestatakse kasutuselt kõrvaldatud sõidukeid käsitlevas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2000/53/EÜ seoses korduvkasutusega/taaskasutusega ja korduvkasutusega/ringlussevõtuga ettenähtud eesmärkide järelevalve üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 94, 13.04. 2005, lk 30–33);
Euroopa Komisjoni otsus 2005/369/EÜ, millega kehtestatakse eeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitleva direktiivi 2002/96/EÜ (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta) järgimise kontrollimiseks liikmesriikides ning selle direktiiviga ettenähtud andmete esitamise viis (ELT L 119, 11.05.2005, lk 13–16);
Euroopa Komisjoni otsus 2008/763/EÜ, millega Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/66/EÜ kohaselt kehtestatakse ühine metoodika, mille alusel arvutatakse lõppkasutajatele igal aastal müüdavate kantavate patareide ja akude kogus (ELT L 262, 01.10.2008, lk 39);
Euroopa Komisjoni otsus 2009/603/EÜ, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2006/66/EÜ patareide ja akude tootjate registreerimisnõuded (ELT L 206, 08.08.2009, lk 13–15);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) kohta (ELT L 197, 24.07.2012, lk 38–71);
Euroopa Komisjoni otsus 2005/293/EÜ, milles sätestatakse kasutuselt kõrvaldatud sõidukeid käsitlevas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2000/53/EÜ seoses korduvkasutusega/taaskasutusega ja korduvkasutusega/ringlussevõtuga ettenähtud eesmärkide järelevalve üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 94, 13.04. 2005, lk 30–33);
Euroopa Komisjoni otsus 2005/369/EÜ, millega kehtestatakse eeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitleva direktiivi 2002/96/EÜ järgimise kontrollimiseks liikmesriikides ning selle direktiiviga ettenähtud andmete esitamise viis (ELT L 119, 11.05.2005, lk 13–16);
Euroopa Komisjoni otsus 2008/763/EÜ, millega Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/66/EÜ kohaselt kehtestatakse ühine metoodika, mille alusel arvutatakse lõppkasutajatele igal aastal müüdavate kantavate patareide ja akude kogus (ELT L 262, 01.10.2008, lk 39);
Euroopa Komisjoni otsus 2009/603/EÜ, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2006/66/EÜ patareide ja akude tootjate registreerimisnõuded (ELT L 206, 08.08.2009, lk 13–15);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmetest (elektroonikaromude) kohta (ELT L 197, 24.07.2012, lk 38–71).





Taavi Rõivas
Peaminister				Marko Pomerants
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Lisa 1. Probleemtoodete ja nendest tekkinud jäätmete kategooriad probleemtooteregistris;
Lisa 2. Registreerimise vorm (Tabel 1);
	Tootja andmed vastavalt jäätmeseaduse nõuetele (Tabel 2);
Lisa 3. Jäätmekäitleja ja probleemtoodete väljavedaja andmed;
Lisa 4. Eestis valmistatud, Eestist välja veetud ja Eestis turule lastud probleemtoodete 	kogused;
Lisa 5. Eestis romusõidukite demonteerimisel saadud osade ja materjalide käitlus (Tabel 1); 	Eestis tekkinud ja romusõidukite purustamisel saadud jäätmete käitlus (Tabel 2);
	Eestis tekkinud ja edasiseks käitlemiseks välja veetud romusõidukid ja nende osad 	(Tabel 3);
	Eestis tekkinud ja Eestis või mujal käideldud romusõidukite kogu kordus- ja 	taaskasutamine ning ringlussevõtt (Tabel 4);
Lisa 6. Enne 13. augustit 2005 Eestis turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud 	jäätmete kogumine, töötlemine ja väljavedu (Tabel 1);
	Alates 13. augustist 2005 Eestis turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmetest 	tekkinud jäätmete kogumine, töötlemine ja väljavedu (Tabel 2);
	Elektroonikaromude taaskasutamine, ringlussevõtt ja korduskasutus (Tabel 3);
Lisa 7. Vanarehvide kogumine, taaskasutamine ja Eestist väljavedu;
Lisa 8. Kasutatud mootorsõiduki osade kogumine, taaskasutamine ja Eestist väljavedu;
Lisa 9. Patarei- ja akujäätmete kogumine, taaskasutamine ja Eestist väljavedu;
Lisa 10. Põllumajandusplasti jäätmete kogumine, taaskasutamine ja Eestist väljavedu.

EELNÕU
KAVAND


KESKKONNAMINISTER

MÄÄRUS


Tallinn	 2015 nr


Patareide ja akude märgistamise viis ja kord1


Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 78 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

§ 2. Mõisted

§ 3. Lahuskogumisele osutav märgis

§ 4. Keemiline sümbol

§ 5. Patarei ja aku mahtuvuse andmed

§ 6. Muud märgistamise nõuded

§ 7. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2017. aasta 1. jaanuaril.

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/66/EÜ, mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 91/157/EMÜ (Euroopa Liidu Teataja L 266, 26.09.2006, lk 1–14).





Marko Pomerants
Minister	Andres Talijärv
	Kantsler


Lisa: Lahuskogumise märgis.
EELNÕU
KAVAND

KESKKONNAMINISTER

MÄÄRUS


Tallinn 								2015 nr



Pakendi tagatisraha suurus


Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 170 lõike 7alusel.


§ 1. Pakendi tagatisraha suurus

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017.




Marko Pomerants
Minister	Andres Talijärv
	Kantsler
EELNÕU
KAVAND


KESKKONNAMINISTER

MÄÄRUS

Tallinn								2015 nr


Asbesti sisaldavate jäätmete käitlusnõuded1

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse §177 punkti 3 alusel.

§ 1. Reguleerimisala ja mõisted

§ 2. Asbesti muudest jäätmetest eraldamise nõue

§ 3. Asbestijäätmete kogumine

§ 4. Asbestijäätmete vedu

§ 5. Asbestijäätmete taaskasutamise keeld

§ 6. Asbestijäätmete kõrvaldamine

§ 7. Asbestijäätmete töötlemine

§ 8. Asbestijäätmete vaheladustamine

§ 9. Asbestijäätmete vastuvõtmine prügilasse

§ 10. Prügilad asbestijäätmete ladestamiseks

§ 11. Asbestijäätmete ladestusala märgistamine

§ 12. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017.

1 87/217/EMÜ asbestist põhjustatud keskkonnareostuse vältimise ja vähendamise kohta (EÜT L 85, 28.03.1999) ja 1999/31/EÜ prügilate kohta (EÜT L 182, 16.7.1999; L 284, 31.10.2003 lk 1–52).
2 Chemical Abstracts Service’i poolt kemikaalile omistatud registreerimisnumber.





Marko Pomerants
Minister	Andres Talijärv
	Kantsler
EELNÕU
KAVAND


KESKKONNAMINISTER

MÄÄRUS

Tallinn							………………. nr

Ohtlike jäätmete saatekirja vorm ning saatekirja
koostamise, edastamise ja registreerimise kord1

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 185 lõike 8 alusel.

§ 1. Ohtlike jäätmete saatekiri

§ 2. Saatekirja koostamine ja edastamine

§ 3. Saatekirja registreerimine ja allkirjastamine

§ 4. Saatekirjas paranduste tegemine

§ 5. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017.



Marko Pomerants
Minister	Andres Talijärv
	Kantsler


Lisa: Ohtlike jäätmete saatekirja vormEELNÕU
KAVAND



KESKKONNAMINISTER

MÄÄRUS


Tallinn 								2015 nr


Pakendi tagatisraha märgid


Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 173 lõike 7 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

§ 2. Tagatisraha märgi kirjeldus ja kujutis

§ 3. Tagatisraha märgile kantav teave

§ 4. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017.




Marko Pomerants
Minister							Andres Talijärv
								Kantsler



Lisa:  Pandipakendi tagatisraha märgi kirjeldus ja kujutis
EELNÕU
KAVAND


KESKKONNAMINISTER

MÄÄRUS


Tallinn	 2015 nr


Patarei- ja akujäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning
taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord1


Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 76 lõigete 5 ja 6 ning § 139 lõike 2 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

§ 2. Määruses kasutatavad mõisted

§ 4. Patarei või aku kasutaja kohustus patarei- ja akujäätmete kogumisel ning tootjale tagastamisel

§ 5. Patarei- ja akujäätmete tagasi võtmine

§ 6. Patarei- ja akujäätmete kogumise määr

§ 7. Patarei- ja akujäätmete taaskasutamine ja ringlussevõtt

§ 8. Patarei- ja akujäätmete kõrvaldamine

§ 10. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2017. aasta 1. jaanuaril.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/66/EÜ, mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 91/157/EMÜ (Euroopa Liidu Teataja L 266, 26.09.2006, lk 1–14).




Marko Pomerants
Minister	Andres Talijärv
	Kantsler


Lisa: Kogumise määra järgimise kontrolltabel
EELNÕU
KAVAND



VABARIIGI VALITSUS

MÄÄRUS


Tallinn 								2015 nr


Pakendiregistri põhimäärus

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 176 lõike 2 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED 

§ 1. Registri nimetus

§ 2. Registri pidamise eesmärk

§ 3. Registri vastutav ja volitatud töötleja

§ 4. Registri vastutava töötleja õigused ja kohustused

§ 5. Registri volitatud töötleja kohustused

§ 6. Registriandmete õiguslik kord

2. peatükk
REGISTRI KOOSSEIS JA REGISTRI PIDAMINE NING REGISTRISSE KANTAVAD ANDMED JA ANDMETE TÖÖTLEMISE KORD 

§ 7. Registri pidamise viis ja ülesehitus

§ 8. Registrisse kantavad andmed

§ 9. Registrisse andmete esitajad

§ 10. Andmete registrisse esitamise kord ja tähtajad

§ 11. Andmete registrisse kandmine ja säilitamine

§ 12. Alusdokumentides puuduste kõrvaldamine ja alusdokumentide registrisse vastu võtmisest keeldumine

§ 13. Andmete ristkasutus

§ 14. Registriandmete muutmine

§ 15. Registriandmete arhiveerimine

§ 16. Juurdepääs registriandmetele

§ 17. Registriandmete väljastamine ja väljastamise üle arvestuse pidamise kord

3. peatükk
JÄRELEVALVE REGISTRI PIDAMISE ÜLE, REGISTRI PIDAMISE FINANTSEERIMINE JA REGISTRI LIKVIDEERIMINE 

§ 18. Järelevalvet teostama õigustatud isikud ja järelevalve teostamise kord

§ 19. Registri pidamise finantseerimine

§ 20. Registri likvideerimine

§ 21 Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017.




Marko Pomerants
Minister	Andres Talijärv
	Kantsler
EELNÕU
KAVAND

KESKKONNAMINISTER

MÄÄRUS

Tallinn								2015 nr


Polüklooritud bifenüüle ja polüklooritud terfenüüle
sisaldavate jäätmete käitlusnõuded1

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 177 punkti 2 alusel.

§ 1. Reguleerimisala ja mõisted

§ 2. PCB-sid sisaldavate seadmete kõrvaldamine

§ 3. PCB-sid sisaldavate seadmete saastest vabastamine

§ 4. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017.


1 Euroopa Liidu nõukogu direktiiv 1996/59/EÜ polüklooritud bifenüülide ja polüklooritud terfenüülide (PCB/PCT) kõrvaldamise kohta (Euroopa Liidu Teataja L 243, 24.09.1976, lk 31–35)



Marko Pomerants
Minister					            Andres Talijärv
                               					Kantsler



Lisa: PCB-sid sisaldanud saastest vabastatud seadmete märgitsamine
EELNÕU
KAVAND


KESKKONNAMINISTER

MÄÄRUS

Tallinn	2015 nr


Kaevandamisjäätmete käitlemise kord1

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 49 lõike 7, § 201 lõike 8 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

§ 2. Kasutatud mõisted

§ 3. Kaevandamisjäätmete käitlemise üldnõuded

2. peatükk
KAEVANDAMISJÄÄTMEKAVA

§ 4. Kaevandamisjäätmekava sisu

§ 5. Nõuded kaevandamisjäätmekavas esitatavale jäätmete iseloomustuse kohta

3. peatükk
NÕUDED JÄÄTMEHOIDLA RAJAMISE JA KASUTAMISE KOHTA

§ 6. Pinnavee või põhjavee hea seisundi säilitamiseks või saavutamiseks ning õhu ja pinnase saastumise vältimiseks rakendatavad meetmed

§ 7. Erinõuded tsüaniidi sisaldavate kaevandamisjäätmehoidla kohta

4. peatükk
SEIRE JA ARUANDLUS

§ 8. Seire kohustuslikkus

§ 9. Seirekohustuse määramine

§ 10. Olulisest negatiivsest keskkonnamõjust teatamine

§ 11. Aruandlus

§ 12. Jäätmekäitlustoimingute kohta arvestuse pidamine


5. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 13. Rakendussätted

§ 14. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017.

1Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/21/EÜ 15. märtsist 2006 kaevandustööstuse jäätmete käitlemise ja direktiivi 2004/35/EÜ muutmise kohta (ELT L 102, 11.04.2006, lk 15–34).





Marko Pomerants
Minister	Andres Talijärv
	Kantsler
EELNÕU
KAVAND


KESKKONNAMINISTER

MÄÄRUS


Tallinn								 	2015 nr


Jäätmete liigitamise kord ja jäätmenimistu1


Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 3 lõike 3 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

§ 2. Mõisted

§ 3. Jäätmete liigitamise üldnõuded

§ 4. Jäätmenimistu ülesehitus

§ 5. Jäätmete liigitamine jäätmenimistu alusel

§ 6. Jäätmete ohtlikeks jäätmeteks liigitamine

§ 7. Jäätmete ohtlike omaduste hindamine

§ 8. Ülesanded ja kohustused jäätmete liigitamisel

§ 9. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2017. aasta 1. jaanuaril.


1Euroopa Komisjoni otsus 2000/532/EÜ, millega asendatakse otsus 94/3/EÜ (millega kehtestatakse jäätmeid käsitleva nõukogu direktiivi 75/442/EMÜ artikli 1 punkti a kohaselt jäätmete nimistu) ja nõukogu otsus 94/904/EÜ (millega kehtestatakse ohtlikke jäätmeid käsitleva nõukogu direktiivi 91/689/EMÜ artikli 1 lõike 4 kohaselt ohtlike jäätmete nimistu) –(EÜT L 226, 6. 09. 2000, lk 3–24), muudetud otsustega 2001/118/EÜ (EÜT L 47, 16.02.2001, lk 1–31); 2001/119/EÜ (EÜT L 47, 16. 02. 2001, lk 32); 2001/573/EÜ (EÜT L 203, 28.07.2001, lk 18–19); 2014/955/EL (ELT L 370, 30.12.2014, lk 44–86).


Marko Pomerants
Minister							Andres Talijärv
								Kantsler


Lisa: Jäätmenimistu
EELNÕU
KAVAND

KESKKONNAMINISTER

MÄÄRUS


Tallinn									2015 nr


Ohtlike jäätmete ja nende pakendite märgistamise kord


Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 183 lõike 3 alusel.


§ 1. Ohtlike jäätmete pakendite märgistamine

§ 2. Ohtlike jäätmete pakendite märgistusele kantav teave

§ 3. Ohtlike jäätmete veopakendi märgistamine

§ 4. Ohtlike jäätmete märgistamine jäätmete ladustamisel

§ 6. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2017. aasta 1. jaanuaril.




Marko Pomerants
Minister						Andres Talijärv
						Kantsler
EELNÕU
KAVAND


KESKKONNAMINISTER

MÄÄRUS

Tallinn								2015 nr


Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise nõuded

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 27 lõike 6.

§ 1. Reguleerimisala

§ 2. Mõisted

§ 3. Biolagunevate jäätmete sortimine

§ 4. Biolagunevate jäätmete vastuvõtmine käitluskohta

§ 5. Biolagunevate jäätmete käitluskoha nõuded

§ 6. Nõuded biolagunevate jäätmete kompostimisele

§ 7. Nõuded komposti hoiule panemise kohta

§ 8. Nõuded komposti tootja enesekontrollisüsteemi ja arvestuse pidamise kohta

§ 9. Komposti tootjate ühendus ja sertifitseerimisasutus

§ 10. Komposti nõuetele vastavuse hindamine

§ 11. Komposti kohta teabe avaldamine

§ 12. Komposti muutumine jäätmeteks

§ 13. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2017. aasta 1. jaanuaril.



Marko Pomerants
Minister						Andres Talijärv
							Kantsler


Lisa 1: Biolagunevate jäätmete loend
Lisa 2: Komposti ohutus- ja kvaliteedinäitajadEELNÕU
KAVAND

KESKKONNAMINISTER

MÄÄRUS


Tallinn	2015 nr


Prügila rajamise, kasutamise, seire ja sulgemise nõuded1

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 192 lõike 2 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

§ 2. Nõrgvesi ja prügilagaas

§ 3. Prügila käitaja

§ 4. Prügilast tuleneva keskkonnahäiringu vältimise või vähendamise põhimõte

2. peatükk
PRÜGILA RAJAMISNÕUDED
1. jagu
Prügila kasutusiga ja prügila asukoha valik

§ 5. Prügila rajamine

§ 6. Prügila kavandatav kasutusiga

§ 7. Prügila asukoha valik

§ 8. Eeluuringud

§ 9. Prügila mõju ehitisele

§ 10. Läbiva liinirajatise keeld

2. jagu
Pinnase kaitse ja veekaitse

§ 11. Prügila aluse ja külgede omadused

§ 12. Nõrgvee koguse vähendamise vajaduse arvestamine prügila rajamisel

§ 13.  Abinõud nõrgvee suunamiseks, kogumiseks ja puhastamiseks

§ 14. Pinnase ning pinna- ja põhjavee kaitse nõuete leevendused

3. jagu
Muud nõuded

§ 15. Prügilagaasi käitlusnõuete arvestamine prügila rajamisel

§ 16. Prügila maa-ala kontrollitavus

§ 17. Metallilise elavhõbeda vaheladustamine

§ 18. Kaalumisseadme kohustuslikkus

3. peatükk
JÄÄTMETE PRÜGILASSE VASTUVÕTMISE KRITEERIUMID 

§ 19. Jäätmete prügilakõlblikkus

§ 20. Ladestatavate jäätmete prügilakõlblikkuse hindamise tasandid

§  21. Jäätmete üldiseloomustus

§ 22. Ladestatavate jäätmete vastavuse kontroll

§ 23. Jäätmed, mille ladestamine prügilasse on keelatud

§ 24. Püsijäätmeprügilasse ladestatavad jäätmed

§ 25. Tavajäätmeprügilasse ladestatavad jäätmed

§ 26. Ohtlike jäätmete prügilasse ladestatavad jäätmed

§ 27. Nõuded jäätmete ladustamisel maa-alustesse ladustamiskohtadesse

§ 28. Nõuded monoliitjäätmete kohta

§ 29. Metallilise elavhõbeda koostis vaheladustamisel

§ 30. Ladestatavate jäätmete lahjendamise ja segamise keeld

4. peatükk
JÄÄTMETE VASTUVÕTMINE JA MUUD PRÜGILA KASUTUSNÕUDED

§ 31. Jäätmete prügilakõlblikkuses veendumine

§ 32. Jäätmeproov

§ 33. Ladestamine

§ 34. Ladestatud jäätmete üle arvestuse pidamine ja aruandlus

§ 35. Nõrgvee tekke vähendamine

§ 36. Prügilagaasi kogumine, taaskasutamine või kõrvaldamine põletamisega

§ 37. Prügila kontrollitus

5. peatükk
PRÜGILA SULGEMISNÕUDED

§ 38. Prügila või selle osa sulgemine

§ 39. Menetluse algatamise teade

§ 40. Sulgemiskava

§ 41. Sulgemise otsus

§ 42. Jäätmelademe katmine prügila sulgemisel

§ 43. Järelhoolduse kohustus
 
6. peatükk
PRÜGILA SEIRENÕUDED JA ARUANDLUS

1. jagu
Käitaja seirekohustused, seirekohustuse täpsustamine ja seirekontroll

§ 44. Seire kohustuslikkus

§ 45. Seirekohustuse määramine

§ 46. Olulistest negatiivsetest keskkonnamõjudest teatamine

§ 47. Aruandlus

2. jagu
Pinnavee, nõrgvee, prügilagaasi ja jäätmelademe seire

§ 48. Meteoroloogilised andmed

§ 49. Pinnavee seire

§ 50. Prügila ümbruskonna kaevude vee seire

§ 51. Nõrgvee seire

§ 52. Nõrgvee proovides mõõdetavad parameetrid

§ 53. Prügilagaasi seire

§ 54. Proovide võtmise sageduse vähendamine

§ 55. Jäätmelademe seire

3. jagu
Põhjavee seire

§ 56. Põhjavee proovide esinduslikkus

§ 57. Põhjavee taseme mõõtmise sagedus

§ 58. Põhjavee kvaliteedi kindlakstegemise sagedus

§ 59. Põhjavee reostusnäitajate künnistasemed

§ 60. Künnistaseme ületamisest tulenevad kohustused

4. jagu
Metallilise elavhõbeda vaheladustamishoidla seire ja andmete säilitamine 

§ 61. Elavhõbedaaurude seiresüsteem

§ 62. Hoidla kontroll

§ 63. Andmete säilitamine
 

7. peatükk
RAKENDUSSÄTTED
1. jagu
Olemasolevad prügilad

§ 64. Seaduslik prügila ja ebaseaduslik ladestamispaik

§ 65. Korrastatud prügila

§ 66. Korrastatud prügila ülevaatus ja korrastamata prügila korrastamine

§ 67. Prügila selle määruse nõuetega vastavusse viimise kava esitamise tähtaeg, sisu ja koostaja

§ 68. Prügila sulgemise selle määruse nõuetega vastavusse viimise kava täitmata jätmine või oluliste puudustega täitmine


2. jagu
Jõustumine
§ 69. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2017. aasta 1. jaanuaril.


1Nõukogu direktiiv 1999/31/EÜ prügilate kohta (EÜT L 182, 16.07.1999, lk 1–19), muudetud direktiiviga 2011/97/EL (ELT L 328, 10.12.2011, lk 49–52).




Marko Pomerants	
Minister	Andres Talijärv
	KantslerEELNÕU
KAVAND

KESKKONNAMINISTER

MÄÄRUS


Tallinn	2015 nr


Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete,
mille vastava käitlemise korral pole jäätmeloa
omamine kohustuslik, taaskasutamise või
tekkekohas kõrvaldamise nõuded1

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 208 lõike 6 alusel.

§ 1. Üldsätted

§ 2. Tavajäätmete kogused, mille taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik

§ 3. Tootmises tekkinud tavajäätmete, mille korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise nõuded

§ 4. Tavajäätmete liigid ja nende taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded, mille korral olenemata kogusest pole jäätmeloa omamine kohustuslik

§ 5. Tavajäätmete taaskasutamise nõuded teede ehitusel, maa-alade planeerimisel, täitmisel, taastamisel ja korrastamisel

§ 6. Keskkonnaameti õigus nõuda isikult jäätmeloa taotlemist §-des 2–4 sätestatud juhtudel

§ 7. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2017. aasta 1. jaanuaril.


1Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid (ELT L 312, 22.11.2008, lk 3-30)


Marko Pomerants
Minister	Andres Talijärv
	Kantsler

Lisa 1 Jäätmeliigid, taaskasutamise, kõrvaldamise nõuded ja käitlustoiming
Lisa 2 Saasteainete leostuvuse piirväärtused
EELNÕU
KAVAND


KESKKONNAMINISTER

MÄÄRUS


Tallinn	 2015 nr


Jäätmeloa omamise kohustusest vabastatud isiku
või tavajäätmete vedaja teate ja registreerimistõendi vormid


Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 210 lõike 4 alusel.


§ 1. Teate vorm

§ 2. Registreerimistõendi vorm

§ 3. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2017. aasta 1. jaanuaril.




Marko Pomerants
Minister	Andres Talijärv
	Kantsler


Lisa 1: Teate vorm
Lisa 2: Registreerimistõendi vorm
EELNÕU
KAVAND


VABARIIGI VALITSUS

MÄÄRUS


Tallinn								....... ......................... 2015 nr.....


Jäätmete taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute nimistud1


Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 26 lõike 2 ja § 31 lõike 2 alusel.

§ 1. Jäätmete taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingud

§ 2. Jäätmete taaskasutamistoimingute nimistu

§ 3. Olmejäätmete kasutamine peamiselt kütusena või muul viisil energiaallikana

§ 4. Jäätmete kõrvaldamistoimingute nimistu

§ 5. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2017. aasta 1. jaanuaril.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid (ELT L 312, 22.11.2008, lk 3–30).



Taavi Rõivas
Peaminister				Marko Pomerants
					Keskkonnaminister				Heiki Loot
				Riigisekretär

EELNÕU
KAVAND


KESKKONNAMINISTER

MÄÄRUS


Tallinn	 2015 nr


Jäätmearuande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise kord1

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 250 lõike 2 alusel.

§ 1. Reguleerimisala ja mõisted

§ 2. Jäätmearuande vorm ja esitamise tähtaeg

§ 3. Jäätmearuande esitamine

§ 4. Jäätmearuandes sisalduvate andmete kontrollimine

§ 5. Kordusaruande esitamine

§ 6. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2017. aasta 1. jaanuaril.



1Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 166/2006, 18. jaanuar 2006, mis käsitleb Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegistri loomist ning millega muudetakse nõukogu direktiive 91/689/EMÜ ja 96/61/EÜ (ELT L 33, 4.2.2006, 1–17).




Marko Pomerants
Minister	Andres Talijärv
	Kantsler



Lisa 1: Jäätmearuanne
Lisa 2: E-PRTR jäätmearuanne
EELNÕU
KAVAND


KESKKONNAMINISTER

MÄÄRUS


Tallinn	 2015 nr


Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete liigitamise alused

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 181 lõike 2 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

§ 2. Sorditud jäätmete liigitamise alused

§ 3. Olmejäätmete sortimine tekkekohas

§ 4. Olmejäätmete tekkekohas sortimise ja liigiti kogumise korraldamine

§ 5. Olmejäätmete kokku korjamine jäätmejaamas

§ 6. Töötlemata jäätmete prügilasse ladestamise keelu rakendamine tekkekohas sorditud ja liigiti kogutud olmejäätmete puhul

§ 7. Tekkekohas sorditud ja liigiti kogutud olmejäätmete järelsortimine

§ 8. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017.


1Komisjoni otsus 2011/753/EL, 18. november 2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja arvutusmeetodid Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ artikli 11 lõikes 2 sätestatud eesmärkide täitmise kontrollimiseks (ELT L 310, 25.11.2011, lk 11–16).




Marko Pomerants
Minister						Andres Talijärv
							Kantsler
EELNÕU
KAVAND


KESKKONNAMINISTER

MÄÄRUS


Tallinn 							2015 nr


Pakendiregistri registrikaardi vormid


Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 176 lõike 6 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

§ 2. Pakendiregistri registrikaardid

§ 3. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017.





Marko Pomerants
Minister						Andres Talijärv
							Kantsler





Lisa: Registrikaardi vorm

EELNÕU
KAVAND


KESKKONNAMINISTER

MÄÄRUS


Tallinn		2015 nr


Jäätmeloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise
menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad
ning jäätmeloa taotlemiseks vajalike andmete täpsustatud
loetelu ja jäätmeloa taotluse vorm ning jäätmeloa vorm1

Määrus kehtestatakse keskkonnaseadustiku üldosas seaduse § 42 lõike 7 alusel.

§ 1. Jäätmeloa taotluse läbivaatamine
 
§ 2. Jäätmeloa andmise menetluse algatamisest teatamine

§ 3. Jäätmeloa taotluse menetlemisetähtaeg ja jäätmeloa andmine

§ 4. Jäätmeloa taotluse menetlustähtaja peatamine

§ 5. Jäätmeloa eelnõu ja taotluse avalikul väljapanekul esitatud ettepanekud ja vastuväited

§ 6. Jäätmeloa andmisest avalikkuse ja taotleja teavitamine ja jäätmeloa andmise või jäätmeloa andmisest keeldumise otsuse kättetoimetamine

§ 7. Jäätmeloa muutmise menetlus

§ 8. Jäätmeloa kehtetuks tunnistamine

§ 9. Jäätmeloa taotlemiseks vajalike andmete täpsustatud loetelu

§ 10. Jäätmeloa taotluse vorm ja jäätmeloa vorm

§ 11. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017.



1Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 166/2006, 18. jaanuar 2006, mis käsitleb Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegistri loomist ning millega muudetakse nõukogu direktiive 91/689/EMÜ ja 96/61/EÜ (ELT L 33, 4.2.2006, 1–17).
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1221/2201/1035/KKM26_lisa1_01082012.pdf

Marko Pomerants
Minister							Andres Talijärv
	Kantsler



Lisa 1: Jäätmeloa taotluse vorm
Lisa 2: Jäätmeloa vorm


