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JÄÄTMEHOOLDUSE ÕIGUSLIKUD ALUSED 

1. Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi õigusaktid:  

 

Sisu  

 

Euroopa Liit  

 

Eesti Vabariik  
Jäätmekäitluse üldised põhimõtted, 
jäätmekäitluse hierarhia.  

Ohtlike jäätmete käitlemise üldised 
põhimõtted.  

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU DIREKTIIV 2008/98/EÜ, 
19. november 2008, mis käsitleb 
jäätmeid ja millega tunnistatakse 
kehtetuks teatud direktiivid.  

Jäätmeseadus.  

Jäätmekategooriad ja jäätmeliigid.  

KOMISJONI OTSUS, 2000/532/EÜ, 
3. mai millega asendatakse otsus 
94/3/EÜ ja nõukogu otsus 
94/904/EÜ.  

Jäätmete liigitamise kord ja 
jäätmenimistu.  

Jäätmete kõrvaldamis- ja 
taaskasutamistoimingud (D-kood ja R-
kood).  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv 2008/98/EÜ.  

Jäätmete taaskasutamis- ja 
kõrvaldamistoimingute 
nimistud.  

Jäätmeluba vajavad ettevõtted.  
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv 2008/98/EÜ.  

Jäätmeseadus.  

Polüklooritud bifenüüle ja polüklooritud 
terfenüüle sisaldavate jäätmete kogumine 
ja kõrvaldamine; piirkogused, 
inventariseerimine ja märgistamine. 

 

Euroopa Liidu nõukogu direktiiv 
1996/59/EÜ polüklooritud 
bifenüülide ja polüklooritud 
terfenüülide (PCB/PCT) 
kõrvaldamise kohta. 

 

Polüklooritud bifenüüle ja 
polüklooritud terfenüüle 
sisaldavate jäätmete 
käitlusnõuded.  

 

 

 

 

Probleemtoodetes ohtlike ainete 
sisalduse piirnormid.  

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 
direk- tiiv 2000/53/EÜ, 18. 
September 2000, kasutuselt 
kõrvaldatud sõidukite kohta.  

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 
Direk- tiiv 2006/66/EÜ, 6. 
september 2006, mis käsitleb 
patareisid ja akusid ning patarei- 
ja akujäätmeid ning millega 
tunnistatakse kehtetuks direktiiv 
91/157/EMÜ.  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv 2011/65/EL teatavate 

Probleemtoodete kohta kehtestatud 
keeldude ja piirangute rakendamise tähtajad 
ning probleemtoodetes ohtlike ainete 
sisalduse piirnormid.  



ohtlike ainete kasutamise 
piiramise kohta elektri- ja 
elektroonikaseadmetes.  

Prügilate rajamine, asukohavalik, 
tingimused ladestatavate 
jäätmete kohta, seire jne.  

Nõukogu direktiiv 1999/31/EÜ 
prügilate kohta, NÕUKOGU 
DIREKTIIV 2011/97/EL, 5. 
detsember 2011, millega 
muudetakse direktiivi 
1999/31/EÜ  

Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise 
nõuded.  

Pakendi taaskasutamise 
ülesanded.  

Euroopa Parlamendi ja EL 
Nõukogu direktiiv 94/62/EÜ 
pakendi ja pakendi- jäätmete 
kohta.  

Pakendiseadus.  

Majanduslikud hoovad ja 
abinõud pakendijäätmete 
taaskasutamiseks.  

Euroopa Parlamendi ja EL 
Nõukogu direktiiv 94/62/EÜ 
pakendi ja pakendijäätmete 
kohta.  

Pakendiaktsiisi seadus.  

Ohtlike kemikaalide 
identifitseerimine, pakendamine 
jne.  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv 2004/9/EÜ, 
2004/10/EÜ, 2012/18/EL ja 
2013/30/EL.  

Kemikaaliseadus.  

Romusõidukid.  

 

Euroopa parlamendi ja nõukogu 
direk- tiiv 2000/53/EÜ kasutuselt 
kõrvaldatud sõidukite kohta.  

Euroopa Komisjoni otsus 
2010/115/EL, millega 
muudetakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2000/53/EÜ.  

 

Romusõidukite käitlusnõuded.  

Mootorsõidukitest ja nende osadest tekkinud 
jäätmete kogumise, tootjale tagastamise 
ning taaskasutamise või kõrvaldamise 
nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude 
saavutamise tähtajad.  

 

  

 

 

Elektroonikaromud  

 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
2012/19/EL elektri- ja 
elektroonikaseadmetest tekkinud 
jäätmete (elektroonikaromude) kohta.  

 

Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud 
jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning 
taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord 
ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise 
tähtajad.  

Elektri- ja elektroonikaseadmete romude 
käitlusnõuded.  

Patarei- ja 
akujäätmed  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direk- 
tiiv 2006/66/EÜ, mis käsitleb patareisid 
ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid.  

Patareidest ja akudest tekkinud jäätmete 
kogumise, tootjale tagastamise ning 
taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord 
ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise 
tähtajad.  

Kasutatud patareide ja akude käitlusnõuded.  



Vanarehvid  
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direk- 
tiiv 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud 
sõidukite kohta (osaliselt).  

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

Põllumajandusplast   

Põllumajandusplastist tekkinud jäätmete 
kogumise, tootjale tagastamise ning 
taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord 
ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise 
tähtajad.  

Jäätmete 
põletamine.  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
2010/75/EL tööstusheidete kohta  

Tööstusheite seadus.  

Asbesti sisaldavad 
jäätmed.  

Direktiiv 87/217/EMÜ asbestist põhjus- 
tatud keskkonnareostuse vältimise ja 
vähendamise kohta.  

Asbesti sisaldavate jäätmete käitlusnõuded.  

Kompost   Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise 
nõuded.  

Keskkonnatasud  

 
 

Keskkonnatasude seadus.  

 

 

2.  Strateegilised dokumendid 

2.1. Riigi Jäätmekava 2014-2020  

Riigi Jäätmekava kehtib kuni 2022.aastani, uue perioodi kava tingimused ei ole käesoleva 
jäätmekava koostamise veel teada.  

Kavas on loetletud neli jäätmehoolduse tagamise meedet:  

1. jäätmetekke vältimise edendamine.  
2. jäätmete kogumise ja taaskasutamise edendamine.  
3. jäätmetest tekkiva keskkonnariskide vähendamine.  
4. jäätmearuandluse, järelevalve ning seire arendamine.  

Meetmete rakendamise tulemuslikkust hinnatakse läbi sihtarvude, mis on 2020.a osas 
järgmised:  

Jäätmeliik 

 

Baastase 

 

Sihttase 

 

% 
Aasta 

 

% 
Aasta 

Olmejäätmete ringlussevõtt nende kogumassist  27 2011 50 2020 

Pakendijäätmete ringlussevõtt nende kogumassist  56 2010 60 2020 

Biojäätmete ringlussevõtt olmejäätmete kogumassist  5 2011 13* 2020 

Ehitus-lammutusjäätmete taaskasutus jäätmete kogumassist  50 2011 70 2020 



Elektroonikaromude kogumine jäätmete kogumassist  50 2011 65 2020 

Kantavate patarei ja akujäätmete kogumine jäätmete kogumassist  

 

33 

 

2011 

 

45 

 

2016 

 

 

Riigi Jäätmekavaga on ete nähtud, et olmejäätmete tekke vältimise edendamisel on peamine 
roll täita elanikkonnal, kelle teadlikkusest ja tarbimisharjumustest sõltub suuresti nii 
pakendijäätmete, toidujäätmete kui ka muude olmejäätmete tekkekoguse vähendamine. 
Elanikkonna teadlikkuse tõstmisel, teabe levitamisel ja jäätmete vältimisele suunatud 
initsiatiivide toetamisel ning vastavate tingimuste loomisel on võtmeroll pandud kohalikele 
omavalitsustele.  

2.2. Keskkonnastrateegia aastani 2030 on keskkonnavaldkonna arengustrateegia, mis juhindub 

Eesti säästva arengu riikliku strateegia "Säästev Eesti 21" põhimõtetest ja on katusstrateegiaks 

kõikidele keskkonna valdkonna alavaldkondlikele arengukavadele, mis peavad koostamisel või 

täiendamisel juhinduma keskkonnastrateegias toodud põhimõtetest.  

Strateegia eesmärk jäätmevaldkonnas on järgmine: aastal 2030 on tekkivate jäätmete 

ladestamine vähenenud 30% ning oluliselt on vähendatud tekkivate jäätmete ohtlikkust.  

Strateegia põhimõtted: säästev areng, keskkonnakahjustuste ennetamine ja vältimine, 

jäätmehoolduse integreerimine teiste eluvaldkondade ja loodusvarade kasutamisega.  

 

2.3. Konkurentsivõime kava „Eesti 2020“ kohaselt tuleb jätkusuutliku majanduskasvu 

saavutamiseks jätkata senisest ressursitõhusama, loodussäästlikuma ja 

konkurentsivõimelisema majandussüsteemi arendamist. Selleks tuleb erilist tähelepanu 

pöörata roheliste tehnoloogiate arendamisele ka jäätmekäitluses. Kava „Eesti 2020“ järgi on 

prioriteedid jäätmetekke vältimine, korduskasutus ja ringlussevõtt. 

 


