
Jäätmeseaduse muutmise seaduse  

eelnõu seletuskiri  

Lisa 1 

 

Rakendusakti kavandid 

KAVAND 1 

 

KESKKONNAMINISTER 

MÄÄRUS 

 

Tallinn ……. nr 

 

Keskkonnaministri 22. juuli 2013. a määruse nr 57  

„Probleemtoote kasutajale kättesaadavaks tehtava 

teabe loetelu ning teabe esitamise viisid ja kord1“  

muutmine 

 

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 268 lõike 4 alusel. 

 

§ 1. Keskkonnaministri 22. juuli 2013. a määruse nr 57 „Probleemtoote kasutajale 

kättesaadavaks tehtava teabe loetelu ning teabe esitamise viisid ja kord1“ muutmine 

 

Keskkonnaministri 22. juuli 2013. a määruses nr 57 „Probleemtoote kasutajale kättesaadavaks 

tehtava teabe loetelu ning teabe esitamise viisid ja kord1“ tehakse järgmised muudatused: 

 

1) paragrahvi 2 täiendatakse lõigetega 7–9 järgmises sõnastuses: 

„(7) Plasti sisaldava kalapüügivahendi tootja ja turustaja peab tegema kasutajale kättesaadavaks 

järgmise teabe: 

1) kasutuselt kõrvaldatud kalapüügivahendi tagastamise võimalused; 

2) kasutuselt kõrvaldatud kalapüügivahendi käitlemise võimalused; 

3) kasutuselt kõrvaldatud kalapüügivahendi sobimatu kõrvaldamise mõjust keskkonnale, eriti 

merekeskkonnale. 

 

(8) Ühekordselt kasutatava plasti sisaldava niisutatud pühkepaberi tootja peab tegema 

kasutajale kättesaadavaks teabe: 

1) korduskasutatavate alternatiivide kättesaadavusest;  

2) jäätmete mittenõuetekohase kõrvaldamise negatiivsest mõjust keskkonnale, eriti 

merekeskkonnale; 

3) jäätmete mittenõuetekohase kõrvaldamise negatiivsest mõjust kanalisatsioonivõrgule. 

 

(9) Ühekordselt kasutatava õhupalli tootja peab tegema kasutajale kättesaadavaks teabe: 

1) korduskasutatavate alternatiivide kättesaadavusest;  

2) jäätmete mittenõuetekohase kõrvaldamise negatiivsest mõjust keskkonnale, eriti 

merekeskkonnale; 

3) jäätmete mittenõuetekohase kõrvaldamise negatiivsest mõjust kanalisatsioonivõrgule.“; 

 

2) määrust täiendatakse §-ga 9 järgmises sõnastuses: 

„§ 9. Kalapüügivahendite kasutajale esitatav teave 

 

(1) Tootja peab tegema kalapüügivahendi kasutajale teabekampaania kaudu kättesaadavaks 

vähemalt järgmise teabe: 

1) kasutuselt kõrvaldatud kalapüügivahendi tagastamise võimalused; 



2) plasti sisaldavate kalapüügivahendi korduskasutamise süsteemid ja nende jäätmete 

käitlemise võimalused  

3) direktiivi 2008/98/EÜ artikli 13 kohase keskkonnahoidliku jäätmekäitluse parimad tavad; 

4) plasti sisaldavate kalapüügivahendie prügistamise ning nende jäätmete muu sobimatu 

kõrvaldamise mõju keskkonnale, eriti merekeskkonnale; 

5) kalapüügivahendi kasutajate võimalused kaasa aidata kasutuselt kõrvaldatud 

kalapüügivahendite ringlussevõtule.“; 

 

3) määrust täiendatakse §-ga 10 järgmises sõnastuses: 

„§ 10. Niisutatud pühkepaberi kasutajale esitatav teave 

 

(1) Ühekordselt kasutatava plasti sisaldava niisutatud pühkepaberi tootja peab tarbijat teavitama 

jäätmete mittenõuetekohase kõrvaldamise negatiivsest mõjust keskkonnale ning 

kanalisatsioonivõrgule. 

 

(2) Ühekordselt kasutatava plasti sisaldava niisutatud pühkepaberi tootja toote reklaam peab 

sisaldama teavet, et tegemist on tootega, mis sisaldab plasti ning mille mittenõuetekohasel 

kõrvaldamisel on negatiivne mõju keskkonnale ja kanalisatsioonivõrgule. 

 

(3) Tootja peab tegema ühekordselt kasutatava plasti sisaldava niisutatud pühkepaberi 

kasutajale teabekampaania kaudu kättesaadavaks vähemalt järgmise teabe: 

1) ühekordselt kasutatavate plasttoodete prügistamise ning nende jäätmete muu sobimatu 

kõrvaldamise mõju kanalisatsioonivõrgule ja keskkonnale, eriti merekeskkonnale.“; 

 

4) määrust täiendatakse §-ga 11 järgmises sõnastuses: 

„§ 11. Õhupallide kasutajale esitatav teave 

 

(1) Ühekordselt kasutatava õhupalli maaletooja peab tarbijat teavitama jäätmete 

mittenõuetekohase kõrvaldamise negatiivsest mõjust keskkonnale ning kanalisatsioonivõrgule. 

 

(2) Ühekordselt kasutatava õhupalli maaletooja toote reklaam peab sisaldama teavet, et 

tegemist on tootega, mis sisaldab plasti ning mille mittenõuetekohasel kõrvaldamisel on 

negatiivne mõju keskkonnale ja kanalisatsioonivõrgule.“; 

 

(3) Tootja peab tegema ühekordselt kasutatava õhupalli kasutajale teabekampaania kaudu 

kättesaadavaks vähemalt järgmise teabe: 

1) ühekordselt kasutatavate plasttoodete prügistamise ning nende jäätmete muu sobimatu 

kõrvaldamise mõju keskkonnale, eriti merekeskkonnale.“ 

 

5) määrust täiendatakse §-ga 12 järgmises sõnastuses: 

„§ 12. Filtriga tubakatoodete ja tubakatoodete kasutamiseks mõeldud filtrite kasutajale 

esitatav teave 

 

(1) Tootja peab tegema filtriga tubakatoote ja muu tubakatoote kasutajale teabekampaania 

kaudu kättesaadavaks vähemalt järgmise teabe: 

1) korduskasutatavate alternatiivide kättesaadavus ja nende jäätmete käitlemise võimalused 

ning direktiivi 2008/98/EÜ artikli 13 kohase keskkonnahoidliku jäätmekäitluse parimad tavad; 

2) ühekordselt kasutatavate plasttoodete prügistamise ning nende jäätmete muu sobimatu 

kõrvaldamise mõju keskkonnale, eriti merekeskkonnale; 

3) ühekordselt kasutatavast tootest tekkinud jäätmete sobimatu kõrvaldamisviisi mõju 

kanalisatsioonile. 

 



(2) Arvestades toodete laadi ja kasutusotstarvet, peab välireklaam olema puhkealadel, 

rahvusparkides ja randades või nende lähedal. Teave peab olema kooskõlastatud 

Sotsiaalministeeriumi ja Tervise Arengu Instituudiga.“. 

 

 

Tõnis Mölder 

Keskkonnaminister  Meelis Münt 

  Kantsler  



KAVAND 2 

 

VABARIIGI VALITSUS 

MÄÄRUS 

 

Tallinn ……. nr 

 

Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2019. a  

määruse nr 13 „Probleemtooteregistri põhimäärus1“  

muutmine 

 

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 261 lõike 2 alusel. 

 

§ 1. Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2019. a määruse nr 13 „Probleemtooteregistri 

põhimäärus1“ muutmine 

 

Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2019. a määruses nr 13 „Probleemtooteregistri põhimäärus1“ 

tehakse järgmised muudatused: 

 

1) paragrahvi 11 täiendatakse punktidega 6–10 järgmises sõnastuses: 

„6) niisutatud pühkepaberi tootja või tootja volitatud esindaja;  

7) õhupalli tootja või tootja volitatud esindaja;  

8) filtriga tubakatoote ja koos tubakatootega kasutamiseks turustatud filtri tootja või tootja 

volitatud esindaja; 

9) filtriga tubakatoote tootja võib teha volituse andmete esitamiseks Eesti Maksu- ja 

Tolliametile, kellele Keskkonnaagentuur teeb päringu turule suunatud filtriga tubakatoote 

koguste osas;  

10) koos tubakatootega kasutamiseks turustatud filtri tootja võib teha volituse andmete 

esitamiseks Statistikaametile, kellele Keskkonnaagentuur teeb päringu turule suunatud 

tubakatootega kasutamiseks turustatud filtrite koguste osas.“. 

 

2) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses: 

„(11) Paragrahvi 11 punktides 6–8 nimetatud andmeandja esitab registreerimistaotlusena 

(edaspidi taotlus) Keskkonnaagentuurile § 7 lõike 1 punktides 1, 2 ja 21 ning 4–6 nimetatud 

andmed ja dokumendid.“ 

 

3) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses: 

„(11) Paragrahvi 11 punktides 6–8 nimetatud andmeandja esitab registrisse eelmise 

kalendriaasta kohta § 7 lõike 1 punktides 13 ja 14 nimetatud andmed hiljemalt 31. jaanuaril.“ 

 

4) paragrahvi 24 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõigetega 2 ja 3 järgmises 

sõnastuses: 

„(2) Käesoleva määruse § 11 punkte 6 ja 7 rakendatakse alates 2022. aasta 1. jaanuarist. 

 

(3) Käesoleva määruse § 11 punkti 8 rakendatakse alates 2023. aasta 1. jaanuarist.“ 

 

5) määruse lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga. 

 

Kaja Kallas 

Peaminister  Tõnis Mölder 

Keskkonnaminister Taimar Peterkop 

Riigisekretär 



KAVAND 3 

 

VABARIIGI VALITSUS 

MÄÄRUS 

 

Tallinn…….nr 

 

Vabariigi Valitsuse  

määruse „Probleemtooteregistri põhimäärus“ lisa  

muutmine 

 

 

§ 1. Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2019. a määruse nr 13 lisa „Probleemtoodete ja 

nendest tekkinud jäätmete kategooriad probleemtooteregistris“ muutmine 

 

Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2019. a määruse nr 13 „Probleemtooteregistri põhimäärus1“ 

(RT I, 12.12.2019, 10) lisas tehakse järgmised muudatused: 

 

1) täiendatakse punktidega 1.6–1.9 järgmises sõnastuses: 

„1.6. Kalapüügivahendite tootja või tootja volitatud esindaja, kellele tootja on oma kohustused 

üle andnud (02 01 04 02). 

 

1.7. Niisutatud pühkepaberi tootja või tootja volitatud esindaja, kellele tootja on oma 

kohustused üle andnud. 

 

1.8. Filtriga tubakatoodete ja koos tubakatoodetega kasutamiseks turustatud filtri tootja või 

tootja volitatud esindaja, kellele tootja on oma kohustused üle andnud. 

 

1.9. Õhupalli tootja või tootja volitatud esindaja, kellele tootja on oma kohustused üle andnud.“. 

 

 

 

Kaja Kallas 

Peaminister Tõnis Mölder 

Keskkonnaminister Taimar Peterkop 

Riigisekretär 

 

  



KAVAND 4 

 

KESKKONNAMINISTER 

MÄÄRUS 

 

Tallinn ……. nr 

 

Keskkonnaministri 02. juuli 2007 määruse nr 49  

„Probleemtoodetest tekkinud jäätmete  

täpsustatud nimistu“ muutmine 

 

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 261 lõike 4 alusel. 
 

§ 1. Keskkonnaministri 02. juuli 2007 määruse nr 49 „Probleemtoodetest tekkinud 

jäätmete täpsustatud nimistu“ muutmine 

 

Keskkonnaministri 02. juuli 2007 määruse nr 49 „Probleemtoodetest tekkinud jäätmete 

täpsustatud nimistu“ tehakse järgmised muudatused: 

 

1) määruse lisasse „Probleemtoodetest tekkinud jäätmete täpsustatud nimistu“ lisatakse 

järgmised jäätmekoodid: 

 

„Põllumajandusest tekkinud plast 02 01 04 01; 

Plasti sisaldavad kalapüügivahendid 02 01 04 02.“; 

 

2) käesoleva määruse lisa jõustub 01.01.2022. 

 

 

 

Tõnis Mölder 

Keskkonnaminister  Meelis Münt 

     Kantsler 

 

  



KAVAND 5 

 

KESKKONNAMINISTER  

MÄÄRUS 

 

Tallinn ……. nr 

 

Keskkonnaministri XX. XX 2021. a määrus nr XX 

 „xxx“  

 

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 252 lõike 4 ja pakendiseaduse § 121 lõike 43 alusel. 

 

 

Ei saa esitada, sest eelnõu koostamise hetkel puudub Euroopa Komisjoni juhis, mis on määruse 

koostamisel sisendiks.  

 

 

 

Tõnis Mölder 

Minister  Meelis Münt 

Kantsler 

 
  



KAVAND 6 

 

KESKKONNAMINISTER 

MÄÄRUS 

 

Tallinn ……. nr 

 

Keskkonnaministri 23. märtsi 2005. a  

määruse nr 19 „Pakendi tagatisraha suurus“  

muutmine 

 

Määrus kehtestatakse pakendiseaduse § 21 lõigete 2, 3, 5 ja 6 alusel. 

 

Keskkonnaministri 23. märtsi 2005. a määruses nr 19 „Pakendi tagatisraha suurus“ (RTL 2005, 

37, 532) tehakse järgmised muudatused: 

 

1) määrust täiendatakse §-ga 11 järgmises sõnastuses: 

„§ 11. Toidupakendite ja joogitopside tagatisraha suurus 

 

(1) Ühekordselt kasutatavatele ja korduskasutatavatele toidupakenditele ja joogitopsidele võib 

pakendiettevõtja kehtestada käesoleva määruse §-st 1 erineva tagatisraha suuruse, kui 

pakendiettevõtjal on kasutusel pakendite tagastussüsteem, mille alusel saab jälgida turule lastud 

ja tagasivõetud pakendite koguseid.“. 

 

 

 

Tõnis Mölder 

Minister   Meelis Münt 

Kantsler 

 

 

 

  



KAVAND 7 

 

VABARIIGI VALITSUS 

MÄÄRUS 

 

Tallinn ……. nr 

 

Vabariigi Valitsuse 9. augusti 2018. a  

määruse nr 72 „Pakendiregistri põhimäärus1“  

muutmine 

 

Määrus kehtestatakse pakendiseaduse § 25 lõike 2 alusel. 

 

Vabariigi Valitsuse 9. augusti 2018. a määruses nr 72 „Pakendiregistri põhimäärus1“ (RT I, 

10.08.2018, 1) tehakse järgmised muudatused: 

 

1) paragrahvi 7 lõiget 1 täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses: 

„10) ringlusse võetud plasti sisaldus Eesti turule lastud plastist joogipudelites arvutatuna turule 

lastud plastist pudelite keskmisena.“; 

 

2) paragrahv 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„§ 8. Registrisse kantavad andmed ühekordselt kasutatavate plasttoodete tarbimise kohta 

 

(1) Pakendiettevõtja kohta, kes annab tasuta või müüb tarbijale ühekordselt kasutatavaid 

plasttooteid, kantakse registrisse järgmised andmed: 

1) nimi; 

2) äriregistri kood; 

3) kontaktisiku ees- ja perekonnanimi, telefoninumber ning e-posti aadress; 

4) õhukeste ja eriti õhukeste plastkandekottide kogus tükkides; 

5) toidupakendite kogus tükkides; 

6) joogitopside kogus tükkides.“. 

 

 

 

Kaja Kallas 

Peaminister Tõnis Mölder 

Keskkonnaminister Taimar Peterkop 

Riigisekretär 

  



KAVAND 8 

 

KESKKONNAMINISTER 

MÄÄRUS 

 

Tallinn ……. nr 

 

Keskkonnaministri 14. detsembri 2015. a  

määruse nr 70 „Jäätmete liigitamise kord 

 ja jäätmenimistu1“ muutmine 

 

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 2 lõike 5 alusel. 

 

 

 

Tõnis Mölder 

Minister  Meelis Münt 

Kantsler 
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