
Keskkonnaministri 16.02.2011. a määruse nr 12
„Probleemtooteregistri registrikaardi vormid“

lisa 1

Tabel 1: REGISTREERIMISE VORM

Uus Andmete muutmine

1. Tootja andmed
Tootja või tootjate ühenduse nimi
Äriregistri kood
Postiaadress EHAK-kood
Põhitegevusala EMTAK-kood
Kodulehe aadress

2. Volitatud esindaja andmed
Nimi Telefoni number
Ametikoht Faksi number
E-posti aadress

3. Kontaktisik
Nimi Telefoni number
Ametikoht Faksi number
E-posti aadress

TVO

4. Tootjate ühendusega (TVO) ühinenud isikute andmed
Tootja nimi Äriregistri 

kood
E-posti 
aadress

TVO-ga 
ühinemise aeg

TVO-st 
lahkumise aeg

Isiku staatus 
TVO-s

5. Andmed probleemtoote kohta

Prob
leem
toode

Liigitus Kauba
märk

Valmis
tamine

Sisse
vedu

Välja
vedu

Turule 
laskmine

Veerus 7 
nimetatud 
tegevuse 

algus
1 2 3 4 5 6 7 8



6. Kinnitus, et tooted vastavad „Jäätmeseaduse“ § 27 nõuetele:

Kinnitan, et esitatud andmed on õiged: ________________________ 20___. a.

Tootja esindaja

_________________________________ _________________________
nimi, ametikoht allkiri

Märkused:
1. Tootja postiaadressi, EHAK-koodi, põhitegevusala ja EMTAK-koodi lahtrid täidab registri 
volitatud töötleja.
2. Punkti 4 täidab tootjate ühendus.
3. Punkti 4 tulpa „Isiku staatus TVO-s“ märkida kas „liige“ või „lepinguline“.
4. Punkti 5  tulbas 1  märkida  patareid ja  akud eraldi,  lahutades  nende  massi  seadmest,  kui 
patarei  või  aku  on  seadmel  kaasas  või  seadmesse  integreeritud.  Eraldi  tuleb  märkida  ka 
lambid  ja  valgustid,  kui  lamp  on  valgustis  viimase  turule  laskmise  ajal,  välja  arvatud 
LED-valgustid.
5. Punkti 5 tulbas 1 märkida probleemtoodete tähised järgmiselt:
EES elektri- ja elektroonikaseadmed
MOT L2e, M1 ja N1 kategooria mootorsõidukid
OSA L2e, M1 ja N1 kategooria mootorsõidukite osad
PAT patareid
AKU akud
REH rehvid
6. Punkti 5 tulba 2 täidab elektri- ja elektroonikaseadme ning patarei ja aku tootja.
7. Punkti 5 tulpa 3 ei täida mootorsõiduki osade tootja.
8. Punkti 5 tulpasid 4–6 ei täida tootja, kes laseb turule üksnes patareisid ja akusid.
9. Punkti 6 ei täida rehvi tootja.

Tabel 2: TOOTJA ANDMED VASTAVALT „JÄÄTMESEADUSE“ NÕUETELE

1. Andmed rahalise tagatise kohta

1.1. Kinnine pangakonto:
Panga nimi
Konto number
Summa ühe tooteühiku kohta

1.2. Ringlussevõtu kindlustus:
Kindlustusettevõtja nimi
Kindlustuslepingu number
Kindlustuslepingu tähtaeg
Kindlustussumma (kokku)
Summa ühe tooteühiku kohta



1.3. Muu tagatis (nimetada):

2. Jäätmekäitluskava

2.1. Tekkivate või käideldavate jäätmete eeldatav kogus  tonni aastas

2.2. Jäätmete kogumise kirjeldus

2.3. Kogumispunktide asukohad
Maakond Aadress Lahtioleku aeg Lisainfo

1 2 3 4

2.4. Jäätmete taaskasutamise, kõrvaldamise ja väljaveo viisid (kirjeldada)

2.5. Jäätmete käitlemist korraldavad muud isikud (lepingupartnerid)
Nimi Äriregistri 

kood
Lepingu 
number

Lepingu 
kehtivusaeg

Jäätmeloa või 
registreeri
mistõendi
number

Jäätmeloa või 
registreeri
mistõendi 

kehtivusaeg

Toimingute 
lühikirjeldus

1 2 3 4 5 6 7

3. Avalikkuse teavitamise kava

Kinnitan, et esitatud andmed on õiged: ________________________ 20___. a.

Tootja esindaja

_________________________________ _________________________
nimi, ametikoht allkiri

Märkused:
1. Lisa 1 tabeli 2 esitavad elektri- ja elektroonikaseadmete, mootorsõidukite, mootorsõidukite 
osade ja rehvide tootjad koos lisa 1 tabeliga 1 „Registreerimise vorm“.
2. Patareide ja akude tootjad esitavad lisa 1 tabeli 2 andmed siis, kui esitavad esimest korda 



lisas 3 nimetatud andmed.
3. Punktis 2.1. märkida kogused probleemtoodete liikide kaupa, kui tootja laseb turule mitut 
liiki probleemtooteid.
4. Punktis 2.2. kirjeldada, kuidas on korraldatud jäätmete kogumine.
5. Punktis 2.4. kirjeldada, kuidas käideldakse kogutud jäätmeid edasi, see tähendab lisada 
kirjeldus, kuidas punktis 2.5. nimetatud isikud jäätmeid käitlevad (taaskasutuse, ringlussevõtu 
jms kirjeldus, kas jäätmed käideldakse Eestis või viiakse Eestist välja jms oluline info).


