Jäätmete riikidevaheline vedu
Kui plaanid jäätmeid üle riigipiiri vedada, siis tutvu Euroopa Komisjoni ja Nõukogu määrusega
(EÜ) nr 1013/2006 (edaspidi 1013/2006/EÜ) jäätmesaadetiste kohta.
Kui tegemist on kontrollitavate jäätmetega (artikkel 3 1013/2006/EÜ), siis üle riigipiiri veol peab
olemas olema veoluba (vt veoloa taotlemise juhis)
Mitte kontrollitavate jäätmete veol, peab jäätmetega olema kaasas teatud teave lisa VII (annex
VII) 1013/2006/EÜ. Samuti peab olema sõlmitud leping saadetist korraldava isiku ja
taaskasutatavate jäätmete vastuvõtja vahel (artikkel 18, 1013/2006/EÜ).
Mitte kontrollitavate jäätmete väljaveol taaskasutamise eesmärgil teatavatesse riikidesse, mille
suhtes ei kohaldata OECD otsust, kehtib Komisjoni määrus (EÜ) nr 1418/2007. Seda määrust on
juba muudetud järgmiste määrustega (EÜ) nr 740/2008 ja 967/2009. Kuna uusi andmeid lisandub
aeg-ajalt, siis tasub kindlasti kontrollida EUR-lexist http://eur-lex.europa.eu/RECH_naturel.do, kas
määrust 1418/2007 on veel muudetud või mitte.

Dokumentide ja teabe säilitamine
Saadetist korraldav isik, vastuvõtja ja jäätmed vastu võttev käitluskoht säilitavad eeltoodud punkti
kohaselt antud teavet vähemalt kolm aastat pärast saadetise lähetamise alustamise kuupäeva.
PEA MEELES!
(Vastavalt jäätmeseaduse § 28-s sätestatule)
●

Jäätmevaldaja on kohustatud käitlema tema valduses olevaid jäätmeid vastavalt kehtestatud
nõuetele või andma need käitlemiseks üle selleks õigust omavale isikule.

●

Jäätmevaldajale peab olema ülevaade tema valduses olevate jäätmete liigist, hulgast ja
päritolust, jäätmekäitluse seisukohalt olulistes omadustest ning jäätmetest tulenevast ohust
tervisele, keskkonnale või varale.

●

Jäätmeid üleandev isik peab olema, arvestades asjaolusid, veendunud, et vastuvõtjal on
jäätmeluba või saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse alusel antud
keskkonnakompleksluba (edaspidi kompleksluba), mis annab õiguse üleantud jäätmete
käitlemiseks.

●

Kui jäätmed antakse üle selliseks käitlemiseks, milleks jäätmeluba või kompleksluba vaja ei
ole, peab jäätmeid üleandev isik olema, arvestades asjaolusid, veendunud, et vastuvõtja on
pädev jäätmeid käitlema ning tal on asjakohased tehnilised ja keskkonnakaitsevahendid.

ANNEX VII (täitmise juhis)
(Kuulub taaskasutamiseks mõeldud rohelise nimekirja või laborianalüüsideks mõeldud jäätmetega
kaasa vastavalt määrusele (EÜ) nr 1013/2006)
Lahter 1 – Saatmist korraldava isiku andmed: nimi, aadress, telefoninumber, faksinumber, e-posti
aadress ja kontaktisik.
Lahter 2 – Importija/vastuvõtja andmed: nimi, aadress, telefoninumber, faksinumber, e-posti
aadress ja kontaktisik.
Lahter 3 – Märgitakse saadetise tegelik kogus kas siis kaalu (kg) või mahu (l) järgi.
Lahter 4 – Märgitakse saatmise tegelik kuupäev
Lahter 5 a) – Esimese vedaja nimi, aadress, kontaktisik, telefoninumber, faksinumber, e-posti
aadress, kasutatav transpordiliik, transpordikuupäev ning allkiri (kui vedajaid on rohkem kui kolm,
lisada lahtritesse 5 (a, b, c) nõutud teave).
Lahter 6 – Märgitakse jäätmetekitaja (kui saatmist korraldav isik ei ole jäätmetekitaja ega koguja,
siis lisada teave jäätmetekitaja või koguja kohta).
Märgitakse esmase jäätmetekitaja (esmaste jäätmetekitajate), uue jäätmetekitaja (uute
jäätmetekitajate) või koguja järgmised andmed: nimi, aadress, kontaktisik, telefoninumber,
faksinumber, e-posti aadress.
Lahter 7 – Märgitakse taaskasutuskoha/ laboratooriumi nimi, aadress, kontaktisik, telefoninumber,
faksinumber, e-posti aadress.
Lahter 8 – Märgitakse taaskasutustoimingu (või vajadusel Euroopa Parlamendi ja Nõukogu
Määruse nr 1013/2006 artikli 3 lõikes 4 osutatud jäätmete puhul kõrvaldamistoimingu) R-kood/Dkood (lühendid leiad teatises kasutatavate lühendite ja koodide loetelust).
Lahter 9 – Märgitakse jäätmete tavaline kaubanduslik kirjeldus.
Lahter 10 - Jäätmete identifitseerimine (täita vastavate koodidega).
i) Baseli konventsiooni IX lisa: määruse 1013/2006/EÜ lisa V 1. osa
ii) OECD kood (kui erineb punktist i): OECD liikmesriigid peaksid kasutama käesolev
määruse III ja IV lisa II osas loetletud OECD jäätmekoode, st selliste jäätmete puhul, mida
Baseli konventsiooni lisades ei ole loetletud või mille käesoleva määruse kohane
kontrollitase erineb Baseli konventsiooniga nõutud kontrollitasemest. Kui jäätmed ei ole
loetletud käeoleva määruse III ja IV lisa II osas, märkida „loetlemata”.
iii) EÜ jäätmete nimekiri: otsuse 2000/532/EÜ lisas loetletud jäätmed
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:06:32001D0118:ET:PDF
iv) Riigi kood: vt Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määrus nr 102 “Jäätmete, sealhulgas
ohtlike jäätmete nimistu”, Keskkonnaministri 2. juuli 2007. a määrus nr 49
“Probleemtoodetest tekkinud jäätmete täpsustatud nimistu” ja Keskkonnaministri 15. aprilli

2004. a määrus nr 17 “Metallijäätmete täpsustatud nimistu”
Lahter 11 – Märgitakse asjaomane riik (asjaomased riigid):
Ekspordiriik/lähteriik

Transiidiriik

Impordiriik/sihtriik

Lahter 12 – Saatmist korraldava isiku kinnitus.
Kinnitatakse, et käesolev teave on täielik ja tõene. Samuti et vastuvõtjaga on kokku lepitud
juriidiliselt täitmisele pööratavates lepingulistes kohustustes (ei ole nõutav Euroopa Parlamendi ja
Nõukogu Määruse nr 1013/2006 artikli 3 lõikes 4 osutatud jäätmete puhul)
Märgitakse nimi, kuupäev, allkiri.
Lahter 13 – Märgitakse vastuvõtja nimi, kättesaamise kuupäev ning allkiri.

EDASI TÄIDAB TAASKASUTUSKOHT VÕI LABORATOORIUM
Lahter 14 – Märgitakse ristiga (x) saadetise vastuvõtmise koht (taaskasutuskoht või
laboratoorium), vastuvõetud kogus kas siis kaalu (kg) või mahu (l) järgi, vastuvõtukoha nimi,
kuupäev, allkiri.

