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Probleemtoodete ja nendest tekkinud jäätmete kategooriad probleemtooteregistris 
 
 
1. Probleemtooted ja nendest tekkinud jäätmed jagatakse järgmistesse kategooriatesse: 
 
1.1. Elektri- ja elektroonikaseadmed: 

– suured kodumasinad, välja arvatud külmutusseadmed; 
– külmutusseadmed; 
– väikesed kodumasinad; 
– infotehnoloogia- ja telekommunikatsiooniseadmed; 
– tavatarbijale määratud seadmed; 
– valgustusseadmed, välja arvatud gaaslahenduslambid; 
– gaaslahenduslambid; 
– elektri- ja elektrontööriistad (välja arvatud suured paiksed tööstuslikud tööriistad); 
– mänguasjad, vaba aja veetmise ja spordivahendid; 
– meditsiiniseadmed (välja arvatud kõik implantaadid ja nakatunud tooted); 
– seire- ja valveseadmed; 
– automaadid. 

 
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 ja N1 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 kategooriate rehvidega, põllumajandusmasinate (traktorite, liikurmasinate jms) rehvid; 
– muud rehvid, mida ei ole liigitatud eespool nimetatud kategooriatesse. 

 
1.4. Patareid ja akud: 

– kantavad patareid; 
– tööstuslikud patareid; 
– mootorsõidukite patareid; 
– elektri- ja elektroonikaseadmetes olevad patareid; 
– mootorsõidukites olevad patareid; 
– kantavad akud; 
– tööstuslikud akud; 
– mootorsõidukite akud; 
– elektri- ja elektroonikaseadmetes olevad akud; 
– mootorsõidukites olevad akud. 

 
 

https://www.riigiteataja.ee/akt/101082012001


2 
 

 
 
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. 
 
4. Rehvid jagatakse lisaks punktis 1.3 nimetatud kategooriatele: 

– uuteks rehvideks; 
– korduskasutuseks mõeldud kasutatud rehvideks; 
– protekteeritud rehvideks. 

 
5. Patareid ja akud ning patarei- ja akujäätmed jagatakse lisaks punktis 1.4 nimetatud 

kategooriatele keemilise koostise järgi järgmiselt: 
– pliipatareid või -akud; 
– nikkel-metallhüdriid(NiMH)patareid või -akud; 
– nikkel-kaadmium(NiCd)patareid või -akud; 
– liitium-ioon(Li-ioon)patareid või -akud; 
– elavhõbeoksiidpatareid või -akud; 
– hõbeoksiidpatareid või -akud; 
– liitiumpatareid või -akud; 
– muud patareid või akud. 

 
6. Mootorsõiduki kasutatud osad jagatakse lisaks punktis 1.2 nimetatud kategooriale järgmiselt: 

– plastosad; 
– klaasosad; 
– metallosad; 
– segamaterjalist osad. 


