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V JAOTIS 

IMPORT ÜHENDUSSE KOLMANDATEST RIIKIDEST 

 

I peatükk – Kõrvaldatavate jäätmete import 

 

Artikkel 40 

Import on keelatud, välja arvatud Baseli konventsiooni 

 osalisriigist või lepingu põhjal või muudest 

 piirkondadest kriisiolukordades ja sõja ajal 

1. Kõrvaldamiseks määratud jäätmete sissevedu ühendusse on keelatud, välja arvatud: 

a) riikidest, mis on Baseli konventsiooni osalisriigid või 

b) teistest riikidest, millega ühendus või ühendus ja liikmesriigid on sõlminud kahepoolseid või 

mitmepoolseid lepinguid või ühenduse õigusega ühildatavaid lepinguid ja kooskõlas Baseli 

konventsiooni artikliga 11 või 

c) muudest riikidest, millega üksikliikmesriik on sõlminud kahepoolse lepingu või kokkuleppe 

kooskõlas lõikega 2 või 
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d) muudest piirkondadest, kui erakorralistel põhjustel, mis on seotud kriisiolukordade, 

rahusobitamise, rahuvalve või sõjaga, ei ole võimalik sõlmida punktidele b või c vastavaid 

kahepoolseid lepinguid või kokkuleppeid või kui lähteriigi pädevat asutust ei ole määratud või 

see on tegutsemisvõimetu. 

2. Liikmesriigid võivad erandjuhtudel sõlmida kahepoolseid lepinguid või kokkuleppeid 

konkreetsete jäätmete kõrvaldamise kohta nendes liikmesriikides, kus neid jäätmeid ei käidelda 

artiklis 48 nimetatud keskkonnaohutul viisil. 

Need lepingud ja kokkulepped peavad olema ühildatavad ühenduse õigusega ning on kooskõlas 

Baseli konventsiooni artikliga 11. 

Need lepingud ja kokkulepped tagavad kõrvaldamistoimingute sooritamise käitluskohas, millel on 

vastav luba, ning vastavad keskkonnaohutu jäätmehoolduse nõuetele. 

Need lepingud ja kokkulepped tagavad ka selle, et jäätmed on tekitatud lähteriigis ning et 

kõrvaldamine toimub vaid vastava lepingu või kokkuleppe sõlminud liikmesriigis. 

Nendest lepingutest või kokkulepetest tuleb komisjoni enne nende sõlmimist teavitada. 

Hädaolukordades võib neist teavitamine siiski toimuda kuni üks kuu pärast nende sõlmimist. 

3. Kahe- või mitmepoolsed lepingud või kokkulepped, mis on sõlmitud kooskõlas lõike 1 

punktidega b ja c, peavad toetuma artikli 41 menetlusnõuetele. 
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4. Lõike 1 punktides a, b ja c nimetatud riigid peavad esitama eelneva nõuetekohaselt 

põhjendatud taotluse sihtliikmesriigi pädevale asutusele, kui neil ei ole tehnilist võimsust ja 

vajalikke käitluskohti jäätmete keskkonnaohutuks kõrvaldamiseks ega ka võimalusi neid hankida. 

 

Artikkel 41 

Menetlusnõuded impordile Baseli konventsiooni  

osalisriigist või muudest piirkondadest kriisiolukordades ja sõja ajal 

1. Kõrvaldamiseks määratud jäätmete importimisel ühendusse Baseli konventsiooni osalisriigist 

kohaldatakse II jaotise sätteid mutatis mutandis lõigetes 2 ja 3 loetletud muudatuste ja täiendustega. 

2. Kohaldatakse järgmisi kohandusi: 

a) väljaspool ühendust paikneval transiidikoha pädeval asutusel on pärast kuupäeva, mil ta on 

edastanud vastuvõtukviitungi teate vastuvõtmise kohta, 60 päeva aega, et taotleda täiendavat 

teavet saadetise kohta ja juhul, kui kõnesolev riik on otsustanud mitte nõuda kirjalikku 

etteteatamist ning on sellest Baseli konventsiooni artikli 6 lõike 4 kohaselt teavitanud ka teisi 

pooli, anda vaikiv nõusolek või teatada kirjalikult oma nõusolekust, esitades sealjuures 

tingimusi või neid mitte esitades ja 
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b) artikli 40 lõike 1 punktis d nimetatud juhtudel, kui on tegemist kriisiolukorra, rahusobitamise, 

rahuvalve või sõjaga, ei nõuta lähtekoha pädevate asutuste nõusolekut. 

3. Kohaldatakse järgmisi täiendavaid sätteid: 

a) transiidikoha pädev asutus ühenduses saadab teatajale teate vastuvõtukviitungi ning selle 

koopiad asjaomasele pädevatele asutustele; 

b) lähtekoha pädev asutus ja kui see on asjakohane, siis ka transiidi pädev asutus ühenduses, 

saadab oma tembeldatud nõustumisotsuse ühendusse saabumist kontrollivale tolliasutusele; 

c) vedaja toimetab ühe saatedokumendi koopia ühendusse saabumist kontrollivale tolliasutusele; 

ja 

d) pärast vajalike tolliformaalsuste sooritamist saadab ühendusse saabumist kontrolliv tolliasutus 

tembeldatud saatedokumendi koopia sihtkoha ja transiidi pädevatele asutustele, sedastades, et 

jäätmed on ühendusse sisse veetud. 
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4. Saadetise lähetamine võib toimuda vaid siis, kui: 

a) on teataja kätte saanud kirjaliku nõusoleku lähtekoha, sihtkoha ja vajaduse korral ka 

transiidikoha pädevatelt asutustelt ja kui on täidetud kehtestatud tingimused; 

b) teataja ja vastuvõtja vahel on sõlmitud kehtiv leping kooskõlas artikli 4 punkti 4 teise lõigu ja 

artikliga 5 sätestatud nõuetega; 

c) on seatud finantstagatis või samaväärne kindlustus, mis on kehtiv kooskõlas artikli 4 punkti 5 

teise lõigu ja artikliga 6 sätestatud nõuetega; ja 

d) on tagatud artiklis 48 osutatud keskkonnaohutu jäätmehooldus. 

5. Kui ühendusse saabumist kontrolliv tolliasutus avastab ebaseadusliku saadetise, teavitab ta 

sellest viivitamatult pädevat asutust riigis, kus tolliasutus paikneb, kes: 

a) teavitab viivitamatult sihtkoha pädevat asutust ühenduses, kes omakorda teavitab lähtekoha 

pädevat asutust väljaspool ühendust ja 

b) tagab jäätmete kinnipidamise seni, kuni lähtekoha pädev asutus väljaspool ühendust otsustab 

teisiti ning edastab pädevale asutusele riigis, kus paikneb jäätmeid kinni pidav tolliasutus, 

sellekohase kirjaliku otsuse. 



 
15311/4/04 REV 4  kke/kke 103 
 DG I   ET 

 

II peatükk – Taaskasutatavate jäätmete import 

 

Artikkel 42 

Import on keelatud, välja arvatud riikidest, mille suhtes kohaldatakse 

 OECD otsust või mis on Baseli konventsiooni osalisriigid  

või kui on olemas kokkulepe või muudest  

piirkondadest kriisiolukorras või sõja ajal 

1. Taaskasutamiseks määratud jäätmete sissevedu ühendusse on keelatud, välja arvatud: 

a) riikidest, mille suhtes kohaldatakse  OECD otsust või 

b) muudest riikidest, mis on Baseli konventsiooni osalisriigid või 

c) muudest riikidest, millega ühendusel või ühendusel ja tema liikmesriikidel on sõlmitud 

kahepoolsed või mitmepoolsed lepingud või kokkulepped, mis ühilduvad ühenduse õigusega 

ja on kooskõlas Baseli konventsiooni artikliga 11 või 

d) muudest riikidest, millega liikmesriigid sõlmivad kahepoolseid lepinguid või kokkuleppeid 

kooskõlas lõikega 2 või 
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e) muudest piirkondadest, kui erakorralistel põhjustel, mis on seotud kriisiolukordade, 

rahusobitamise, rahuvalve või sõjaga, ei ole võimalik sõlmida punktidele b või c vastavaid 

kahepoolseid lepinguid või kokkuleppeid või kui lähteriigi pädevat asutust ei ole määratud või 

see ei saa oma ülesandeid täita. 

2. Liikmesriigid võivad erandjuhtudel sõlmida kahepoolseid lepinguid või kokkuleppeid 

konkreetsete jäätmete taaskasutamise kohta liikmesriikides, kus ei järgita artiklis 48 osutatud 

keskkonnaohutut jäätmehooldust. 

Sellistel juhtudel kohaldatakse artikli 40 lõiget 2. 

3. Kahe- või mitmepoolsed lepingud või kokkulepped, mis on sõlmitud kooskõlas lõike 1 

punktidega c ja d, toetuvad niivõrd, kui see on asjakohane artikli 41 menetlusnõuetele. 

 

Artikkel 43 

Menetlusnõuded impordile riigist, mille suhtes  

kohaldatakse OECD otsust, või muudest  

piirkondadest kriisiolukordades ja sõja ajal 

1. Taaskasutamiseks määratud jäätmete sisseveol ühendusse nendest riikidest ja nende riikide 

kaudu, mille suhtes kohaldatakse OECD otsust, kohaldatakse II jaotise sätteid mutatis mutandis 

lõigetes 2 ja 4 loetletud kohanduste ja täiendustega. 
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2. Kohaldatakse järgmisi kohandusi: 

a) väljaspool ühendust asuva lähtekoha pädev asutus võib anda vaikimisi artikli 9 nõuetele 

vastava nõusoleku; 

b) teataja võib esitada artikliga 4 kooskõlas oleva eelneva kirjaliku teate; ja 

c) artikli 42 lõike 1 punktis e nimetatud juhtudel, kui on tegemist kriisiolukorra, rahusobitamise, 

rahuvalve või sõjaga, ei ole lähtekoha pädevate asutuste nõusolek nõutav. 

3. Lisaks tuleb järgida artikli 41 lõike 3 punkte b, c ja d. 

4. Saadetise lähetamine võib toimuda ainult siis, kui: 

a) teataja on kätte saanud kirjaliku nõusoleku lähtekoha, sihtkoha ja vajaduse korral ka 

transiidikoha pädevatelt asutustelt või kui lähtekoha pädev asutus väljaspool ühendust on 

andnud vaikiva nõusoleku või seda võib eeldada ning kui kehtestatud tingimused on täidetud; 
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b) teataja ja vastuvõtja vahel on sõlmitud kehtiv leping kooskõlas artikli  4 punkti 4 teise lõigu ja 

artikliga 5 sätestatud nõuetega; 

c) on seatud finantstagatis või samaväärne kindlustus, mis on kehtiv kooskõlas artikli 4 punkti 5 

teise lõigu ja artikliga 6 sätestatud nõuetega ja 

d) on tagatud artiklis 48 osutatud keskkonnaohutu jäätmehooldus. 

5. Kui saabumist kontrolliv tolliasutus avastab ebaseadusliku saadetise, teavitab ta sellest 

viivitamatult tolliasutuse riigi pädevat asutust, kes: 

a) teavitab viivitamatult ühenduses paiknevat sihtkoha pädevat asutust, kes omakorda teavitab 

sellest väljaspool ühendust paiknevat lähtekoha pädevat asutust ja 

b) tagab jäätmete kinnipidamise kuni väljaspool ühendust paiknev lähtekoha pädev asutus 

otsustab teisiti ning edastab pädevale asutusele riigis, kus paikneb jäätmeid kinni pidav 

tolliasutus, sellekohase kirjaliku otsuse. 
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Artikkel 44 

Menetlusnõuded impordile riigist, mille suhtes ei kohaldata 

 OECD otsust ja mis on Baseli konventsiooniga osalisriigid, 

 või muudest piirkondadest kriisiolukordades ja sõja ajal 

Taaskasutamiseks määratud jäätmete sisseveol ühendusse: 

a) riigist, mille suhtes ei kohaldata OECD otsust või 

b) läbi riigi, mille suhtes ei kohaldata OECD otsust ja mis on ka Baseli konventsiooni osalisriik, 

kohaldatakse artiklit 41 mutatis mutandis. 

 

III peatükk – Üldsätted 

 

Artikkel 45 

Import ülemeremaadest ja -territooriumidelt 

1. Jäätmete impordil ühendusse ülemeremaadest ja territooriumidelt kohaldatakse II jaotist 

mutatis mutandis. 
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2. Üks või mitu ülemeremaad ja -territooriumi ja liikmesriik, kellega need on seotud, võivad 

kohaldada ülemeremaadest ja –territooriumidelt nimetatud liikmesriiki tehtavatele saadetistele 

siseriiklikke menetlusi. 

3. Lõike 2 kohaldamisel teavitab liikmesriik komisjoni kohaldatud siseriiklikest menetlustest. 

 

VI JAOTIS 

TRANSIIT LÄBI ÜHENDUSE KOLMANDATESSE  

RIIKIDESSE JA KOLMANDATEST RIIKIDEST 

 

I peatükk – Kõrvaldamiseks määratud jäätmete vedu 

 

Artikkel 46 

Kõrvaldamiseks määratud jäätmete transiit läbi ühenduse 

Kõrvaldamiseks määratud jäätmete saatmisel kolmandatest riikidest ja kolmandatesse riikidesse läbi 

liikmesriigi/-riikide kohaldatakse artiklit 41 mutatis mutandis allpool loetletud kohanduste ja 

täiendustega: 

a) vajaduse korral saadavad esimene ja viimane transiidikoha pädev asutus ühenduses saadetise 

kohta antud nõusoleku tembeldatud koopia või vaikiva nõusoleku puhul artikli 41 lõike 3 

punkti a kohase vastuvõtukviitungi koopia vastavalt siis ühendusse saabumist kontrollivale 

tolliasutusele ja ühendusest lahkumist kontrollivale tolliasutusele ja 
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b) kohe, kui jäätmed on ühendusest välja veetud, saadab ühendusest lahkumist kontrolliv 

tolliasutus saatedokumendi koopia transiidikoha pädevatele asutustele ühenduses, sedastades, 

et jäätmed on ühendusest välja veetud. 

 

II peatükk - Taaskasutamiseks määratud jäätmete vedu 

Artikkel 47 

Taaskasutamiseks määratud jäätmete transiit läbi ühenduse 

1. Taaskasutamiseks määratud jäätmete saatmisel riikidest, mille suhtes ei kohaldata OECD 

otsust, samuti saatmisel nendesse riikidesse läbi liikmesriigi/riikide, kohaldatakse artiklit 46 mutatis 

mutandis. 

2. Taaskasutamiseks määratud jäätmete saatmisel riikidest, millel suhtes kohaldatakse OECD 

otsust, samuti nende saatmisel nimetatud riikidesse läbi liikmesriigi/-riikide, kohaldatakse artiklit 43 

mutatis mutandis allpool loetletud kohanduste ja täiendustega: 

a) vajaduse korral saadavad transiidikoha esimene ja viimane pädev asutus ühenduses saadetise 

lähetamist lubava otsuse tembeldatud koopia, või kui on antud vaikiv nõusolek, siis koopia 

vastuvõtukviitungist artikli 41 lõike 3 punkti a kohaselt, vastavalt siis ühendusse saabumist 

kontrollivale tolliasutusele ja ühendusest lahkumist kontrollivale tolliasutusele ja 

b) kohe, kui jäätmed on ühendusest välja veetud, saadab ühendusest lahkumist kontrolliv 

tolliasutus saatedokumendi koopia transiidikoha pädevatele asutustele ühenduses, sedastades, 

et jäätmed on ühendusest välja veetud. 
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3. Taaskasutamiseks määratud jäätmete saatmisel läbi liikmesriigiriikide riigist, mille suhtes ei 

kohaldata OECD otsust, riiki, mille suhtes kohaldatakse OECD otsust, või vastupidi, kohaldatakse 

riikide puhul, mille suhtes ei kohaldata OECD otsust, lõiget 1 ja riikide puhul, mille suhtes 

kohaldatakse OECD otsust, lõiget 2. 

 

VII JAOTIS 

MUUD SÄTTED 

 

I peatükk – Täiendavad kohustused 

 

Artikkel 48 

Keskkonnakaitse 

1. Jäätmetekitaja, teataja ja muud jäätmesaadetise lähetamises ja/või taaskasutamises või 

kõrvaldamises osalevad ettevõtted võtavad vajalikke meetmeid, et tagada nende poolt saadetavate 

jäätmete käitlemine viisil, mis ei ohusta inimeste tervist ja keskkonda sel ajal, kui jäätmeid 

saadetakse, taaskasutatakse ja kõrvaldatakse. Jäätmete saatmisel ühenduses tuleb eriti arvestada 

direktiivi 75/442/EMÜ artikli 4 nõuetega ja muude ühenduse õigusaktidega jäätmete kohta. 
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2. Ekspordil ühendusest lähtekoha pädev asutus ühenduses: 

a) nõuab ja püüab tagada eksporditavate jäätmete hoolduse keskkonnaohutul viisil nende 

saatmisel, kaasa arvatud taaskasutamisel, nagu on nimetatud artiklites 35 ja 37 või nende 

kõrvaldamisel, nagu on nimetatud artiklis 33, sihtriigiks olevas kolmandas riigis; 

b) keelab jäätmete ekspordi kolmandatesse riikidesse, kui tal on alust uskuda, et jäätmehooldus 

ei toimu punkti a nõuete kohaselt. 

Kui teataja või sihtriigi pädev asutus suudab tõendada, et jäätmeid vastuvõttev käitluskoht tegutseb 

inimtervise ja keskkonnakaitse standardite kohaselt, mis on ühenduse õigusega laias laastus samad, 

võib see lisaks muule olla aluseks jäätmehoolduse keskkonnaohutusele hinnangu andmisel 

kõnesolevate taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute osas. 

See hinnang ei saa siiski piirata keskkonnaohutule käitlemisele antavat üldhinnangut, mis hõlmab 

jäätmete saatmist ning nende taaskasutamist ja kõrvaldamist sihtriigiks olevas kolmandas riigis. 

Keskkonnaohutu jäätmehoolduse suunisteks võib pidada VIII lisas loetletud juhiseid. 
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3. Impordil ühendusse lähtekoha pädev asutus ühenduses : 

a) kooskõlas direktiivi 75/442/EMÜ artikliga 4 ja muude ühenduse õigusaktidega jäätmete kohta 

nõuab ja võtab vajalikud meetmed, et tagada tema jurisdiktsiooni all olevasse piirkonda 

toimetatud jäätmete käitlemine inimtervist ohustamata ning keskkonda kahjustavaid protsesse 

ja meetodeid kasutamata nende saatmisel, kaasa arvatud taaskasutamisel ja kõrvaldamisel 

sihtriigis; 

b) keelab jäätmete sisseveo kolmandatest riikidest, kui tal on alust uskuda, et jäätmehooldus ei 

toimu punkti a nõuete kohaselt. 

 

Artikkel 49 

Täitmise tagamine liikmesriikides 

1. Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad karistuste kohta käesoleva määruse sätete rikkumise eest 

ja võtavad meetmeid nende rakendamise tagamiseks. Kehtestatud karistused peavad olema tõhusad, 

proportsionaalsed ja hoiatavad. Liikmesriigid teavitavad komisjoni ebaseaduslike saadetiste 

ennetamise ja avastamisega seotud siseriiklikest õigusaktidest ning sellistele saadetistele 

rakendatavatest karistustest. 
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2. Liikmesriigid võivad käesoleva määrusega ettenähtud meetmete rakendamise tagamiseks 

sätestada lisaks muule ka käitluskohtade ja ettevõtjate kontrollimise kooskõlas direktiivi 

75/442/EMÜ artikliga 13 ning jäätmesaadetiste või nende taaskasutamise või kõrvaldamise pistelise 

kontrollimise. 

3. Kontroll võib toimuda eeskätt: 

a) päritolukohas, kus kontrollitakse jäätmete tekitajat, valdajat või teatajat; 

b) sihtkohas, kus kontrollitakse vastuvõtjat; 

c) ühenduse välispiiridel ja/või 

d) saatmise ajal ühenduse piires. 

4. Kontroll võib sisaldada tutvumist dokumentidega, identifitseerimist ja vajaduse korral 

jäätmete ülevaatust. 

5. Ebaseaduslike saadetiste ennetamiseks ja avastamiseks võivad liikmesriigid teha kahe- või 

mitmepoolset koostööd. 

6. Teise liikmesriigi taotluse korral võib liikmesriik rakendada asjakohaseid meetmeid isikute 

suhtes, keda kahtlustatakse seotuses antud liikmesriigis asuvate ebaseaduslike jäätmesaadetistega. 
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Artikkel 50 

Liikmesriikide aruandlus 

1. Enne iga kalendriaasta lõppu saadab iga liikmesriik komisjonile koopia oma eelmise 

kalendriaasta aruandest, mis on koostatud Baseli konventsiooni artikli 13 lõike 3 kohaselt ja esitatud 

konventsiooni sekretariaadile. 

2. Enne iga kalendriaasta lõppu koostab liikmesriik ka täiendava aruande lisas X oleva 

aruandeküsimustiku põhjal ja saadab selle komisjonile. 

3. Liikmesriigi poolt lõigete 1 ja 2 kohaselt koostatud aruanded saadetakse komisjonile 

elektrooniliselt. 

4. Esitatud aruannete põhjal koostab komisjon iga kolme aasta järel aruande käesoleva määruse 

rakendamise kohta komisjoni ja liikmesriikide poolt. 

 

Artikkel 51 

Rahvusvaheline koostöö 

Liikmesriigid teevad koostööd, vajaduse ja sobivuse korral koos komisjoniga, teiste Baseli 

konventsiooni osalisriikidega ja riikidevaheliste organisatsioonidega, muuhulgas teabe vahetamise 

ja/või jagamise, keskkonnaohutu tehnoloogia edendamise ja kohaste toimimisviiside väljatöötamise 

osas. 

 



 
15311/4/04 REV 4  kke/kke 115 
 DG I   ET 

 

Artikkel 52 

Pädevate asutuste määramine 

Liikmesriigid määravad käesoleva määruse rakendamiseks pädeva asutuse või pädevad asutused. 

Iga liikmesriik määrab vaid ühe transiidikoha pädeva asutuse. 

 

Artikkel 53 

Kontaktisikute määramine 

Iga liikmesriik ja komisjon määravad vähemalt ühe kontaktisiku, kes vastutab teabe ja nõuannete 

jagamise eest küsimusi esitavatele isikutele ja ettevõtjatele. Komisjoni kontaktisik edastab 

liikmesriikide kontaktisikutele kõik talle esitatud asjakohased küsimused ja vastupidi. 
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Artikkel 54 

Ühendusse saabumist kontrolliva tolliasutuse ja  

ühendusest väljumist kontrolliva tolliasutuse määramine 

Liikmesriigid võivad määrata jäätmesaadetiste ühendusse sisseveoks ja ühendusest väljaveoks 

konkreetsed tolliasutused ühendusse sisenemiseks ja ühendusest väljumiseks. Kui liikmesriigid 

otsustavad sellised tolliasutused määrata, ei tohi liikmesriigi piires ühegi jäätmesaadetise puhul 

kasutada ühendusse sisenemiseks või ühendusest väljumiseks muid piiriületuspunkte. 

 

Artikkel 55 

Teave määramiste kohta ja nendest teatamine 

1. Liikmesriigid teatavad komisjonile, kui nad on määranud: 

a) pädevad asutused vastavalt artiklile 52; 

b) kontaktisikud vastavalt artiklile 53 ja 

c) vajadusel ühendusse saabumist kontrolliva tolliasutuse ja ühendusest väljumist kontrolliva 

tolliasutuse vastavalt artiklile 54. 
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2. Seoses nimetatud määramistega teatavad liikmesriigid komisjonile: 

a) nime(d); 

b) postiaadressi(d); 

c) e-posti aadressi(d); 

d) telefoninumbri(d); 

e) faksinumbri(d) ja 

f) pädevatele asutustele vastuvõetava keele. 

3. Liikmesriigid teavitavad komisjoni viivitamata muudatustest selles teabes. 

4. See teave ning kõik selles tehtud muudatused esitatakse komisjonile elektrooniliselt ning 

nõudmise korral ka paberkandjal. 

5. Komisjon avaldab ühendusse saabumist kontrollivate tolliasutuste ja ühendusest väljumist 

kontrollivate tolliasutuste, pädevate asutuste ja kontaktisikute nimekirjad oma veebilehel ning 

vajaduse korral ajakohastab neid nimekirju. 
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II peatükk – Muud sätted 

 

Artikkel 56 

Kontaktisikute koosolekud 

Kui liikmesriigid seda taotlevad või kui see on muul põhjusel vajalik, korraldab komisjon 

kontaktisikutega korrapäraselt koosolekuid, et läbi vaadata käesoleva määruse rakendamisel 

tekkinud küsimused. 

 

Artikkel 57 

Lisade muutmine 

1. Võttes arvesse teaduse ja tehnika progressi, võib komisjon lisasid määrusega muuta  

kooskõlas direktiivi 75/442/EMÜ artikli 18 lõikes 2 osutatud menetlusega. Lisaks : 

a) I, II, III, IIIA, IV ja V lisa muudetakse, võttes arvesse Baseli konventsiooni ja OECD otsuse 

raames kokkulepitud muudatusi; lisaks, arvestades OECD juhiseid, täidetakse IC lisa 

erijuhiste kohta teatamis- ja saatedokumentide täitmisel hiljemalt käesoleva määruse 

rakendamiskuupäeval; 
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b) liigitamata jäätmeliigid võib ajutiselt lisada IIIB, IV või V lisale, kuni oodatakse otsust nende 

seose kohta asjakohase Baseli konventsiooni või OECD otsuse lisaga; 

c) kui liikmesriik esitab vastava taotluse, võib kaaluda III lisas loetletud kahe või enama 

jäätmeliigi segude ajutist lisamist IIIA lisale artikli 3 lõikes 2 nimetatud juhtudel, kui 

oodatakse otsust nende seose kohta asjakohase Baseli konventsiooni või OECD otsuse lisaga. 

IIIA esialgsed kanded tehakse võimaluse korral käesoleva määruse rakendamiskuupäeval ning 

hiljemalt 6 kuud pärast seda kuupäeva. IIIA lisa võib sisaldada sätet, et vähemalt ühte tema 

kannet ei kohaldata ekspordil riikidesse, mille suhtes ei kohaldata OECD otsust; 

d) artikli 3 lõikes 3 nimetatud erandjuhud tuleb kindlaks määrata ja vajaduse korral tuleb sellised 

jäätmed lisada IVA ja V lisasse ja kustutada III lisast; 

e) V lisa tuleb muuta, et see kajastaks ohtlike jäätmete nimekirjas tehtavaid kokkulepitud 

muudatusi, mis on vastu võetud kooskõlas direktiivi 91/689/EMÜ artikli 1 lõikega 4; 

f) VIII lisa muudetakse, et see kajastaks asjakohastes rahvusvahelistes konventsioonides ja 

kokkulepetes tehtud muudatusi. 

2. IX lisa muutmisel peab nõukogu 23. detsembri 1991. aasta direktiivi 91/692/EMÜ (teatavate 

keskkonnaalaste direktiivide rakendamise aruannete ühtlustamise ja ratsionaliseerimise kohta)1 

kohaselt moodustatud komitee täievoliliselt aruteludes osalema. 

3. Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 kehtestatud ajavahemik on 3 kuud. 

 

                                                 
1 EÜT L 377, 31.12.1991, lk 48. Direktiivi on muudetud määrusega (EÜ) nr 1882/2003. 
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Artikkel 58 

Täiendavad meetmed 

1. Komisjon võib käesoleva määruse rakendamiseks rakendada järgmisi täiendavaid meetmeid: 

a) finantstagatise või võrdväärse kindlustuse arvutamise meetod vastavalt artiklis 6 sätestatule; 

b) juhised artikli 12 lõike 1 punkti g kohaldamiseks; 

c) täiendavad tingimused ja nõuded eelneva nõusoleku saanud taaskasutuskohtadele vastavalt 

artiklis 14 nimetatule; 

d) juhised artikli 15 kohaldamiseks seoses vahepealsete taaskasutamis- või 

kõrvaldamistoimingutega põhjalikult muudetud jäätmete identifitseerimise ja jälitamisega; 

e) juhised pädevate asutuste koostööks ebaseaduslike saadetiste osas vastavalt artiklis 23 

nimetatule; 

f) tehnilised ja organisatsioonilised nõuded elektroonilise andmevahetuse praktiliseks 

rakendamiseks dokumentide esitamisel ja teavitamisel kooskõlas artikli 25 lõikega 4; 

g) täiendavad juhised keelte kasutamise kohta, millele on viidatud artiklis 26; 
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h) II jaotise menetlusnõuete täiendav selgitamine nende rakendamisel ühendusest, ühendusse ja 

läbi ühenduse toimuvale ekspordile, impordile ja transiidile; 

i) täiendavad juhised määratlemata õigusterminite kohta. 

2. Selliste meetmete võtmine otsustatakse kooskõlas direktiivi 75/442/EMÜ artikli 18 lõikes 2 

osutatud menetlusega. 

3. Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 kehtestatud ajavahemik on 3 kuud. 

 

Artikkel 59 

Ülevaatamine 

1.  ….∗ vaatab komisjon üle sätete sõltuvuse käesoleva määruse ja seniste inimeste ja loomade 

tervise kaitse kohta käivate valdkondlike õigusaktide vahel, kaasa arvatud jäätmesaadetised, mis on 

hõlmatud määrusega (EÜ) nr 1774/2002. Vajaduse korral kaasnevad läbivaatamisega asjakohased 

ettepanekud selliste jäätmete saatmise menetluste ja korra samaväärse taseme saavutamiseks. 

2. Viie aasta jooksul …∗∗vaatab komisjon läbi artikli 12 lõike 1 punkti c rakendamise, 

muuhulgas ka selle mõju keskkonnakaitsele ja siseturu toimimisele. Vajaduse korral tehakse 

ülevaatamise käigus asjakohaseid ettepanekuid selle sätte muutmiseks. 

                                                 
∗ Käesoleva määruse jõustumise kuupäevaks. 
∗∗ Pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva. 
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Artikkel 60 

Kehtetuks tunnistamine 

1. Määrus (EMÜ) nr 259/93 ja otsus 94/774/EÜ tunnistatakse kehtetuks alates….∗. 

2. Viited kehtetuks tunnistatud määrusele (EMÜ) nr 259/93 loetakse viideteks käesolevale 

määrusele. 

3. Otsus 1999/412/EÜ tunnistatakse kehtetuks alates 1. jaanuarist…..∗∗ 

 

Artikkel 61 

Üleminekueeskirjad 

1. Igale teatatud saadetisele, mille kohta sihtkoha pädev asutus on vastuvõtukviitungi 

väljastanud enne…∗, kohaldatakse määruse (EMÜ) nr 259/93 sätteid. 

                                                 
∗ Käesoleva määruse kohaldamiskuupäevast/kohaldamiskuupäeva (12 kuud pärast avaldamist). 
∗∗ Käesoleva määruse kohaldamisaastale järgnev aasta (teine avaldamisjärgne aasta). 
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2. Määruse (EMÜ) nr 259/93 artikli 41 lõike 2 ja käesoleva määruse artikli 50 lõike 4 kohane 

aruandlus …∗ aastaks toimub otsuses 1999/412/EÜ sisalduva küsimustiku alusel. 

 

Artikkel 62 

Teatud liikmesriikidele kohaldatav üleminekukord 

1. Kõigile Ungarisse taaskasutamiseks lähetatavatele jäätmesaadetistele, mis on loetletud 

III ja IV lisas ja taaskasutamiseks ettenähtud jäätmesaadetistele, mida nendes lisades loetletud ei 

ole, kehtib kuni 30. juunini 2005 kooskõlas II jaotisega eelneva kirjaliku teatamise ja nõusoleku 

menetlus. 

Erandina artiklist 12 ning sihtkoha käitluskohtadele ajutiste erandite kohaldamiseks kehtestatud 

tähtaja jooksul saavad pädevad asutused esitada vastuväiteid nende taaskasutatavate 

jäätmesaadetiste suhtes, mis on loetletud III ja IV lisas või taaskasutatavate jäätmesaadetiste suhtes, 

mida nendes lisades loetletud ei ole, kuid on saadetud käitluskohta, millele kohaldatakse ajutisi 

erandeid nõukogu 16. detsembri 1994. aasta direktiivide 94/67/EÜ (ohtlike jäätmete põletamise 

kohta)1 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2001. aasta direktiiviga 2001/80/EÜ 

(suurtest põletusseadmetest õhku paiskuvate teatud saasteainete emissiooni piiramise kohta)2 teatud 

sätetest. 

                                                 
∗ Käesoleva määruse kohaldamisaasta (avaldamisele järgnev aasta). 
1 EÜT L 365,31.12.1994, lk 34. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1882/2003. 
2 EÜT L 309, 27.11.2001, lk 1. Direktiivi on muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga. 
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2. Kõigile Lätisse taaskasutamiseks lähetatavatele jäätmesaadetistele, mis on loetletud III ja 

IV lisas ja taaskasutamiseks ettenähtud jäätmesaadetistele, mida nendes lisades loetletud ei ole, 

kehtib kuni 31. detsembrini 2010 kooskõlas II jaotisega eelneva kirjaliku teatamise ja nõusoleku 

menetlus. 

Erandina artiklist 12 ning sihtkoha käitluskohale ajutiste erandite kohaldamiseks kehtestatud tähtaja 

jooksul saavad pädevad asutused esitada vastuväiteid taaskasutatavate jäätmesaadetiste suhtes, mis 

on loetletud III ja IV lisas või taaskasutatavate jäätmesaadetiste suhtes, mida nendes lisades 

loetletud ei ole, kuid on saadetud käitluskohta, mille suhtes kohaldatakse ajutisi erandeid direktiivi 

96/61/EÜ teatud sätetest. 

3. Kõigile Maltale taaskasutamiseks lähetatavatele jäätmesaadetistele, mis on loetletud 

III ja IV lisas ja taaskasutamiseks ettenähtud jäätmesaadetistele, mida nendes lisades loetletud ei 

ole, kehtib kuni 31. detsembrini 2005 kooskõlas II jaotisega eelneva kirjaliku teatamise ja 

nõusoleku menetlus. 

Erandina artiklist 12 ning sihtkoha käitluskohale ajutiste erandite kohaldamiseks kehtestatud tähtaja 

jooksul saavad pädevad asutused esitada vastuväiteid taaskasutatavate jäätmetesaadetiste suhtes, 

mis on loetletud III ja IV lisas või taaskasutatavate jäätmesaadetiste suhtes, mida nendes lisades 

loetletud ei ole, kuid on saadetud käitluskohta, milles suhtes kohaldatakse ajutisi erandeid direktiivi 

2001/80/EÜ teatud sätetest. 
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4. Kõigile Poolasse taaskasutamiseks lähetatavatele jäätmesaadetistele, mis on loetletud III lisas, 

kehtib kuni 31. detsembrini 2012 kooskõlas II jaotisega eelneva kirjaliku teatamise ja nõusoleku 

menetlus. 

Erandina artiklist 12 võivad pädevad asutused kuni 31. detsembrini 2007 esitada vastuväiteid 

järgmiste III ja IV lisas loetletud jäätmete Poolasse taaskasutamiseks saatmise suhtes, kui 

vastuväited esitatakse artikli 11 alusel: 

B2020 ja GE 020 (klaasijäätmed) 

B2070 

B2080 

B2100 

B2120 

B3010 ja GH013 (tahked plastijäätmed) 

B3020 (paberijäätmed) 

B3140 (õhkrehvide jäätmed) 

Y46 

Y47 

A1010 ja A1030 (ainult arseenile ja elavhõbedale viitavad taanded) 

A1060 

A1140 

A2010 

A2020 

A2030 

A2040 

A3030 

A3040 

A3070 
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A3120 

A3130 

A3160 

A3170 

A3180 (ainult polüklooritud naftaleeni suhtes) 

A4030 

A4050 

A4060 

A4070 

A4090 

AB030 

AB070 

AB120 

AB130 

AB150 

AC060 

AC070 

AC080 

AC150 

AC160 

AC260 

AD150 
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Välja arvatud klaasijäätmete, paberijäätmete ja õhkrehvide jäätmete puhul võib seda ajavahemikku 

pikendada kuni 31. detsembrini 2012 kooskõlas direktiivi 75/442/EMÜ artikli 18 lõikes 2 osutatud 

menetlusega. 

Erandina artiklist 12 võivad pädevad asutused kooskõlas artiklis 11 sätestatud vastuväidete 

esitamise põhimõtetega esitada kuni 31. detsembrini 2012 vastuväiteid järgmistele Poolasse 

lähetatavatele saadetistele: 

a) IV lisas loetletud taaskasutatavad jäätmed: 

A2050 

A3030 

A3180, välja arvatud polüklooritud naftaleen 

A3190 

A4110 

A4120 

RB020 ja 

b) lisades loetlemata taaskasutatavad jäätmed. 
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Erandina artiklist 12 ning sihtkoha käitluskohale ajutiste erandite kohaldamiseks kehtestatud tähtaja 

jooksul saavad pädevad asutused esitada vastuväiteid taaskasutatavate jäätmesaadetiste suhtes, mis 

on loetletud III ja IV lisas või taaskasutatavate jäätmesaadetiste suhtes, mida nendes lisades 

loetletud ei ole, kuid on saadetud käitluskohta, mille suhtes kohaldatakse ajutisi erandeid direktiivi 

96/61/EÜ teatud sätetest. 

5. Kõigile Slovakkiasse taaskasutamiseks lähetatavatele jäätmesaadetistele, mis on loetletud 

III ja IV lisas ja taaskasutatavate jäätmete saadetistele, mida nendes lisades loetletud ei ole, kehtib 

kuni 31. detsembrini 2011 kooskõlas II jaotisega eelneva kirjaliku teatamise ja nõusoleku menetlus. 

Erandina artiklist 12 ning sihtkoha käitluskohale ajutiste erandite kohaldamiseks kehtestatud tähtaja 

jooksul saavad pädevad asutused esitada vastuväiteid taaskasutatavate jäätmesaadetiste suhtes, mis 

on loetletud III ja IV lisas või taaskasutatavate jäätmesaadetiste suhtes, mida nendes lisades 

loetletud ei ole, kuid on saadetud käitluskohta, mille suhtes kohaldatakse ajutisi erandeid 

direktiivide 94/67/EÜ ja 96/61/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. detsembri 2000. aasta 

direktiivi 2000/76/EÜ (jäätmete põletamise kohta)1 ning direktiivi  2001/80/EÜ teatud sätetest. 

6. Kui käesolevas artiklis viidatakse II jaotisele seoses III lisas loetletud jäätmetega, siis ei 

kohaldata artikli 3 lõiget 2, artikli 4 teise lõigu punkti 5, samuti artikleid 6, 11, 21, 22, 23, 24 ja 30. 

                                                 
1 EÜT L 332, 28.12.2000, lk 91. 
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Artikkel 63 

Jõustumine ja kohaldamine 

1. Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. 

Seda hakatakse kohaldama ....∗. 

2. Sõltuvalt asjaomaste liikmesriikide kokkuleppest võib artikli 25 lõiget 4 kohaldada enne …*. 

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides. 

[koht], 

 Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel 

 president eesistuja 

 

 

    

                                                 
∗ 12 kuu möödumist käesoleva määruse avaldamisest. 
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IA LISA 
Teatis riikidevaheliste jäätmevedude kohta  EL 

1. Eksportija - teataja  Registreerimise nr: 3. Teatis  Nr: 
Nimi:  Teatis puudutab  

Aadress:  A. i) üksiksaadetist:  

  ii) mitut saadetist:   

Kontaktisik:  B. i) kõrvaldamist (1):  

Tel:  Faks:   ii) taaskasutamist:  

E-post:  C.  eelneva nõusoleku saanud 
taaskasutuskohta (2;3) Jah  Ei 

2. Importija - vastuvõtja 
Registreerimisnumber:  4. Kavandatavate saadetiste koguarv:  

Nimi:  5. Kogu kavandatav kogus (kg/liiter) (4):  

Aadress:  6. Kavandatud  ajavahemik, mille kestel jäätmeid välja veetakse 
(4): 

 Esimene saadetis:  Viimane 
saadetis:  

Kontaktisik:  7. Pakenditüüp(-tüübid) (5):  

Tel:  Faks:  Jäätmekäitluse erinõuded (6): Jah:  Ei:  

E-post:  11. Kõrvaldamis-/taaskasutustoiming(ud) (2)  

8. Jäätmete kavandatud vedaja(d) 
Registreerimise nr: 

 D-kood/R-kood (5) :  

Nimi (7):  Kasutatav tehnoloogia (6):  

Aadress:   

  

Kontaktisik:  Ekspordi põhjus (1;6):  

Tel:  Faks:   

E-post:  12. Jäätmete nimetus ja koostis (6): 

Transpordiliigid (5):   

9. Jäätmetekitaja(d) (1;7;8) 
Registreerimisnumber:   

Nimi:   
Aadress:   

 13. Füüsikalised omadused (5):  

Kontaktisik:   

Tel:  Faks:  14. Jäätmete identifitseerimine (täita vastavate koodidega) 

E-post:  i) Baseli konventsiooni VIII lisa (või IX lisa, kui on 
kohaldatav) kood:  

Jäätmete tekitamise koht ja viis 
(6)  ii) OECD kood (kui erineb punktist i):  

 iii) EÜ jäätmete nimekiri:  

10. Jäätmekõrvalduskoht  (2):  või taaskasutuskoht (2):  iv) Ekspordiriigi siseriiklik kood:  

Registreerimise 
nr:  v) Impordiriigi siseriiklik kood:  

Nimi:  vi) Muud (määratle):  

Aadress:  vii) Y-kood:  

 viii) H-kood (5):  

Kontaktisik:  ix) ÜRO klass (5):  

Tel:  Faks:  x) ÜRO number:  

E-post:  xi) ÜRO eeskirjadele vastav nimetus:  

Kõrvaldamise/taaskasutamise tegelik koht:  xii) Tollikood(id) (HS):  



 
15311/4/04 REV 4  kke/kke 2 
IA LISA DG I   ET 

 
15. Asjaomased riigid (a), pädevate asutuste koodide numbrid, kui on kohaldatavad (b), konkreetsed väljumis- või sisenemiskohad (c) 

Ekspordiriik/lähteriik  Transiidiriik(-riigid) (sisenemine ja väljumine) Impordiriik/sihtriik 

a)        

b)        

c)        

16. Saabumis- ja/või väljumis- ja/või ekspordiriigi tolliasutus:     (Euroopa Ühendus): 
Saabumine:  Väljumine:  Eksport:  

17. Eksportija/teataja - jäätmetekitaja (1) kinnitus:  

Kinnitan, et mulle teadaolevalt on käesolev teave täielik ja tõene. Ühtlasi kinnitan, et käesolevaga on võetud juriidiliselt täitmisele pööratavad 
lepingulised kohustused ning kõik riikidevahelist vedu puudutavad kohaldatavad kindlustused või muud finantstagatised on jõus või jõustuvad.  

 
Eksportija/teataja nimi:  Allkiri: Kuupäev: 

18. Lisade arv  

    

Jäätmetekitaja nimi:  Allkiri: Kuupäev:  

TÄIDAB PÄDEV ASUTUS 

19. Impordiriigi – sihtriigi/transiidiriigi (1) / ekspordiriigi – lähteriigi 
vastava pädeva asutuse kinnitus (9): 

20. Kirjalik nõusolek (1;8) (riik) pädeva asutuse poolt 
ettenähtud vedudele: 

Riik:  Nõusolek anti:  

Teatis saadi:  Nõusolek kehtib 
alates:  kuni:  

Kinnitus saadeti:  Eritingimused: Nr:  Kui jah, vt lahter 21 (6):  
Pädeva asutuse nimi:  Pädeva asutuse nimi:  

Pitsat ja/või allkiri:  Pitsat ja/või allkiri:  

  

21. ERITINGIMUSED VEDUDEGA NÕUSTUMISE PUHUL VÕI VASTUSEISU PÕHJUSED  

 

(1) Nõutakse Baseli konventioonis 

(2) Toimingute R12/R13 või D13-D15 puhul lisada vajadusel vastav teave järgnevate R1-R11 
või D1-D12 käitluskohtade kohta. 

(3) Täita OECD alas toimuvate vedude puhul ja ainult juhul, kui rakendatakse punkti B ii). 

(4) Mitme saadetise puhul lisada üksikasjalik nimekiri.  

(5) Vt lühendite ja koodide loetelu järgmisel 
leheküljel. 

(6) Lisada vajadusel üksikasjad. 

(7) Kui neid on rohkem kui üks, lisada loetelu 

(8) Kui nõutakse siseriiklikes õigusaktides 

(9) Kui on kohaldatav OECD otsuse raames 
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Teatises kasutatavate lühendite ja koodide loetelu  
KÕRVALDAMISTOIMINGUD (lahter 11) 

D1 Maapealne või maa-alune ladestamine (nt prügilasse jne) 

D2 Pinnastöötlus (nt vedelate või püdelate heitmete biolagundamine pinnases jne) 

D3 Süvainjektsioon (nt vedelate heitmete pumpamine puuraukudesse, mahajäetud soolakaevandustesse või looduslikesse 

tühemikesse jne) 

D4 Paigutamine maapealsetesse basseinidesse (nt vedelate või püdelate jäätmete paigutamine šahtidesse, tiikidesse või 

laguunidesse jne) 

D5 Paigutamine tarindprügilatesse (nt jäätmete paigutamine üksteisest ning keskkonnast isoleeritud, pealt kaetud ja 

vooderdatud pesadesse jne) 

D6 Heitmine veekogudesse, v.a merre/ookeani 

D7 Heitmine merre/ookeani, sh ladestamine merepõhja 

D8 Bioloogiline töötlus, mida ei ole käsitletud mujal käesolevas lisas ning mille lõppsaaduseks on ühendid või segud, mis 

kõrvaldatakse käesolevas lisas loetletud mis tahes toimingu abil 

D9 Füüsikalis-keemiline töötlus, mida ei ole käsitletud mujal käesolevas lisas ning mille lõppsaaduseks on ühendid või segud, 

mis kõrvaldatakse käesolevas lisas loetletud mis tahes toimingu abil (nt aurutamine, kuivatamine, kaltsineerimine jne) 

D10 Põletamine maismaal 

D11 Põletamine merel 

D12 Püsiladustamine (nt konteinerites jäätmete paigutamine kaevandustesse jne) 

D13 Jäätmesegude koostamine või jäätmete segamine enne käesolevas lisas nimetatud mis tahes toimingut 

D14 Ümberpakkimine enne käesolevas lisas nimetatud mis tahes toimingut 

D15 Vaheladustamine käesolevas loetelus nimetatud mis tahes toimingu ajal 

TAASKASUTAMISTOIMINGUD (lahter 11) 

R1 Kasutamine kütusena (mitte vahetul põletamisel) või muu energiaallikana/kasutamine peamisel kütusena või muu 

energiaallikana 

R2 Lahustite taasväärtustamine/regenereerimine 

R3 Lahustitena mittekasutatavate orgaaniliste ainete ringlussevõtt/taasväärtustamine 

R4 Metallide ja metalliühendite ringlussevõtt/taasväärtustamine 

R5 Muude anorgaaniliste ainete ringlussevõtt/taasväärtustamine 

R6 Hapete ja aluste regenereerimine 

R7 Reostustõrjeks kasutatud ainete taaskasutamine 

R8 Katalüsaatorikomponentide taaskasutamine 

R9 Kasutatud õlide taasrafineerimine või korduskasutamine muul viisil 

R10 Pinnastöötlus põllumajandusliku kasutamise eesmärgil või keskkonnaseisundi parendamiseks 

R11 Punktides R1–R10 kirjeldatud toimingute tagajärjel tekkinud jäätmete kasutamine 

R12 Jäätmete vahetamine punktides R1–R11 nimetatud toiminguteks 

R13 Jäätmete kogumine käesolevas loetelu mistahes toiminguks. 
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PAKENDITÜÜBID (lahter 7) 

1. Konteiner 
2. Puidust vaat 
3. Kanister 
4. Kast 
5. Kott 
6. Komposiitpakendid 
7. Surveanum 
8. Puiste 
9. Muu (määratleda) 
TRANSPORDILIIK (lahter 8) 

R = Autotransport 

T = Raudteetransport 

S = Meretransport 

A = Õhutransport 

W = Siseveetransport 

FÜÜSIKALISED OMADUSED (lahter 13) 

1. Pulbriline/pulber 
2. Tahke 
3. Viskoosne/pasta 
4. Püdel 
5. Vedel 
6. Gaasiline 
7. Muu (määratleda) 

H-KOOD JA ÜRO KLASS (lahter 14) 

ÜRO H-kood Iseloomustus 

klass 

1 H1 Lõhkeained 

3 H3 Tuleohtlikud vedelikud 

4.1 H4.1 Tuleohtlikud tahked ained 

4.2 H4.2 Isesüttivad ained või jäätmed 

4.3 H4.3 Kokkupuutel veega tuleohtlikke gaase eraldavad 

ained või jäätmed 

5.1 H5.1 Oksüdeerivad ained 

5.2 H5.2 Orgaanilised peroksiidid 

6.1 H6.1 Toksilised ained (tugevatoimelised) 

6.2 H6.2 Nakkusttekitavad ained 

8 H8 Sööbivad ained 

9 H10 Kokkupuutel vee või õhuga toksilisi gaase 

tekitavad ained 

9 H11 Toksilised ained, mis põhjustavad pikaajalisi või 

kroonilisi haigusi 

9 H12 Ökotoksilised ained 

9 H13 Ained või jäätmed, millest pärast nende käitlemist, 

näiteks leostumise teel, võivad eralduda muud 

ained, millel on mõni eelnimetatud omadus  

Lisateavet, mis puudutab eelkõige jäätmete identifitseerimist (lahter 14), st Baseli konventsiooni VIII ja IX lisa koodide, OECD 

koodide ja Y-koodide kohta võib leida juhisest/kasutusjuhendist, mis on kättesaadav OECD-st ja Baseli konventsiooni 

sekretariaadist. 
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IB LISA 

Saatekiri piiriülese veo/piiriüleste vedude kohta  EL 
1. Vastab teatisele nr:  2. Saadetise seerianumber/koguarv: / 

3. Eksportija - teataja  Registreerimise nr: 4. Importija - vastuvõtja  Registreerimise nr: 

Nimi:  Nimi:  

Aadress:  Aadress:  

 

Kontaktisik:  Kontaktisik:  

Tel:  Faks:  Tel:  Faks:  

E-post:  E-post:  

5. Tegelik kogus: kg:  liitrit:  6 Saadetise väljasaatmise tegelik kuupäev:  

7. Pakendid Tüüp(tüübid) (1):  Pakendite arv:  

Käsitsemise erinõuded: (2) Jah:  Ei:  

8. a) 1. vedaja (3): 8. b) 2. vedaja: 8. c) Viimane vedaja: 
Registreerimisnumber:  Registreerimisnumber:  Registreerimisnumb

er: 
 

Nimi:  Nimi:  Nimi:  

Aadress:  Aadress:  Aadress
: 

 

   

Tel:  Tel:  Tel:  

Faks:  Faks:  Faks:  

E-post:  E-post:  E-post:  

- - - - - - - Täidab vedaja esindaja - - - - - - - Rohkem kui 3 
vedajat (2)  

Transpordiliik (1):  Transpordiliik (1):  Transpordiliik (1):  

Transpordikuupäev:  Transpordikuupäev:  Transpordikuupäev:  

Allkiri:  Allkiri:  Allkiri:  

9. Jäätmetekitaja(d)(4;5;6): 12. Jäätmete nimetus ja koostis (2): 

Registreerimisnumber:   

Nimi:   

Aadress:   

  

Kontaktisik:  13. Füüsikalised omadused (1):  

Tel:  Faks:   

E-post:  14. Jäätmete identifitseerimine (täita vastavate koodidega) 

Jäätmete tekitamise koht (2):  i) Baseli konventsiooni VIII lisa (või IX lisa, kui on kohaldatav) 
kood: 

10. Jäätmekõrvalduskoht   või taaskasutuskoht  ii) OECD kood (kui erineb punktist i):  

Registreerimise nr:  iii) EÜ jäätmete nimekiri:  

Nimi:  iv) Ekspordiriigi siseriiklik kood:  

Aadress:  v) Impordiriigi siseriiklik kood:  

 vi) Muu (määratleda):  

Kontaktisik:  vii) Y-kood:  

Tel:  Faks:  viii) H- kood (1):  

E-post:  ix) ÜRO klass (1):  

Kõrvaldamise/taaskasutamise tegelik koht (2) x) ÜRO number:  

11. Kõrvaldamis-/taaskasutamistoiming(ud) xi) ÜRO eeskirjadele vastav nimetus: 

D-kood/ R-kood (1): xii) Tollikood(id) (HS): 
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15. Eksportija - teataja / jäätmetekitaja (4) kinnitus: 

Kinnitan, et mulle teadaolevalt on käesolev teave täielik ja tõene. Ühtlasi kinnitan, et käesolevaga on võetud juriidiliselt täitmisele pööratavad 
lepingulised kohustused ning kõik riikidevahelist vedu puudutavad kohaldatavad kindlustused või muud finantstagatised on jõus ning et asjaomaste 
riikide pädevatelt asutustelt on saadud kõik vajalikud nõusolekud. 

 

Nimi:  Allkiri: 

Kuupäev:  

16. Täidab riikidevahelise veoga seotud isik juhul, kui nõutakse lisateavet  
 

 

TÄIDAB JÄÄTMEKÕRVALDUSKOHT /TAASKASUTUSKOHT 

17. Saadetis vastu võetud jäätmekõrvalduskohas   või taaskasutuskohas  18. Kinnitan, et eespool kirjeldatud jäätmete 
kõrvaldamine/taaskasutamine on lõpetatud. 

Vastuvõtmise kuupäev: Aktsepteeritud:  Tagasi lükatud*:   

Vastuvõetud kogus: kg:  liitrit:  *võtta kohe ühendust pädeva 
asutusega 

Kuupäev: 

Kõrvaldamise/taaskasutamise ligikaudne kuupäev:   Nimi: 

Kõrvaldamis-/taaskasutamistoiming (1):   

Kuupäev:  Allkiri ja pitsat: 

Nimi:  

Allkiri: 

 

(1) Vt lühendite ja koodide loetelu järgmisel leheküljel. 

(2) Lisada vajadusel üksikasjad. 

(3) Kui vedajaid on rohkem kui kolm, lisada lahtris 8 (a,b,c) nõutud teave.  

(4) Nõutakse Baseli konventsioonis. 

(5) Kui on rohkem kui üks, lisada nimekiri. 

(6) Kui nõutakse siseriiklikes õigusaktides. 
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TÄITAB TOLLIASUTUS (kui nõutakse siseriiklikes õigusaktides ) 

19. EKSPORDIRIIK – LÄHTERIIK VÕI VÄLJUMISTOLLIASUTUS 20. IMPORDIRIIK – SIHTRIIK VÕI 

SAABUMISTOLLIASUTUS 

Käesolevas saatekirjas kirjeldatud jäätmed on väljunud  Käesolevas saatekirjas kirjeldatud jäätmed on saabunud 

riigist 

(kuup.): 

 riiki (kuup.):  

Allkiri:  Allkiri:  

Pitsat:  Pitsat:  

 

21. TRANSIIDIRIIKIDE TOLLIASUTUSTE PITSATID 

Riigi nimi: Riigi nimi: 

Saabumine: Väljumine: Saabumine: Väljumine: 

    

Riigi nimi: Riigi nimi: 

Saabumine: Väljumine: Saabumine: Väljumine: 

    

 

Saatekirjas kasutatavate lühendite ja koodide loetelu  
KÕRVALDAMISTOIMINGUD (lahter 11) 
D1 Maapealne või maa-alune ladestamine (nt prügilasse jne) 
D2 Pinnastöötlus (nt vedelate või püdelate heitmete biolagundamine 

pinnases jne) 
D3 Süvainjektsioon (nt vedelate heitmete pumpamine puuraukudesse, 

mahajäetud soolakaevandustesse või looduslikesse tühemikesse jne) 
D4 Paigutamine maapealsetesse basseinidesse (nt vedelate või püdelate 

jäätmete paigutamine šahtidesse, tiikidesse või laguunidesse jne) 
D5 Paigutamine tarindprügilatesse (nt jäätmete paigutamine üksteisest 

ning keskkonnast isoleeritud, pealt kaetud ja vooderdatud pesadesse 
jne) 

D6 Heitmine veekogudesse, v.a merre/ookeani 
D7 Heitmine merre/ookeani, sh ladestamine merepõhja 
D8 Bioloogiline töötlus, mida ei ole käsitletud mujal käesolevas lisas ning 

mille lõppsaaduseks on ühendid või segud, mis kõrvaldatakse 
käesolevas lisas loetletud mis tahes toimingu abil 

D9 Füüsikalis-keemiline töötlus, mida ei ole käsitletud mujal käesolevas 
lisas ning mille lõppsaaduseks on ühendid või segud, mis 
kõrvaldatakse käesolevas lisas loetletud mis tahes toimingu abil (nt 
aurutamine, kuivatamine, kaltsineerimine jne) 

D10 Põletamine maismaal 
D11 Põletamine merel 
D12 Püsiladustamine (nt konteinerites jäätmete paigutamine 

kaevandustesse jne) 
D13 Jäätmesegude koostamine või jäätmete segamine enne käesolevas lisas 

nimetatud mis tahes toimingut 
D14 Ümberpakkimine enne käesolevas lisas nimetatud mis tahes toimingut 
D15 Vaheladustamine käesolevas loetelus nimetatud mis tahes toimingu 

ajal 

TAASKASUTAMISTOIMINGUD (lahter 11) 
R1 Kasutamine kütusena (mitte vahetul 

põletamisel) või muu 
energiaallikana/kasutamine peamisel 
kütusena või muu energiaallikana 

R2 Lahustite taasväärtustamine/regenereerimine
R3 Lahustitena mittekasutatavate orgaaniliste 

ainete ringlussevõtt/taasväärtustamine 
R4 Metallide ja metalliühendite 

ringlussevõtt/taasväärtustamine 
R5 Muude anorgaaniliste ainete 

ringlussevõtt/taasväärtustamine 
R6 Hapete ja aluste regenereerimine 
R7 Reostustõrjeks kasutatud ainete 

taaskasutamine 
R8 Katalüsaatorikomponentide taaskasutamine 
R9 Kasutatud õlide taasrafineerimine või 

korduskasutamine muul viisil 
R10 Pinnastöötlus põllumajandusliku kasutamise 

eesmärgil või keskkonnaseisundi 
parendamiseks 

R11 Punktides R1–R10 kirjeldatud toimingute 
tagajärjel tekkinud jäätmete kasutamine 

R12 Jäätmete vahetamine punktides R1–R11 
nimetatud toiminguteks 

R13 Jäätmete kogumine käesolevas loetelu 
mistahes toiminguks 
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PAKENDITÜÜBID (lahter 7) 
1. Konteiner 
2. Puidust vaat 
3. Kanister 
4. Kast 
5. Kott 
6. Komposiitpakendid 
7. Surveanum 
8. Puiste 
9. Muu (määratleda)  
TRANSPORDILIIK (lahter 8) 
R = Autotransport T = Raudteetransport 
S = Meretransport A = Õhutransport 
W = Siseveetransport 
FÜÜSIKALISED OMADUSED (lahter 13) 
1. Pulbriline/pulber 
2. Tahke 5. Vedel 
3. Viskoosne/pasta 6. Gaasiline 
4. Püdel (määratleda) 7. Muu  

H-KOOD JA ÜRO KLASS (lahter 14) 
ÜRO H-kood Iseloomustus 
klass 
1 H1 Lõhkeained 
3 H3 Tuleohtlikud vedelikud 
4.1 H4.1 Tuleohtlikud tahked ained 
4.2 H4.2 Isesüttivad ained või jäätmed 
4.3 H4.3 Kokkupuutel veega tuleohtlikke gaase eraldavad ained või 

jäätmed 
5.1 H5.1 Oksüdeerivad ained 
5.2 H5.2 Orgaanilised peroksiidid 
6.1 H6.1 Toksilised ained (tugevatoimelised) 
6.2 H6.2 Nakkusttekitavad ained 
8 H8 Sööbivad ained 
9 H10 Kokkupuutel vee või õhuga toksilisi gaase tekitavad ained 
9 H11 Toksilised ained, mis põhjustavad pikaajalisi või kroonilisi 

haigusi 
9 H12 Ökotoksilised ained 
9 H13 Ained või jäätmed, millest pärast nende käitlemist, näiteks 

leostumise teel, võivad eralduda muud ained, millel on 
mõni eelnimetatud omadus  

 

Lisateavet, mis puudutab eelkõige jäätmete identifitseerimist (lahter 14), s.t Baseli konventsiooni VIII ja IX lisa koodide, OECD 

koodide ja Y-koodide kohta võib leida juhisest/kasutusjuhendist, mis on kättesaadav OECD-st ja Baseli konventsiooni 

sekretariaadist. 
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IC LISA 

 

TEATISE JA SAATEKIRJA TÄITMISE JUHISED 

 

 
    



 
15311/4/04 REV 4  kke/kke 1 
II LISA DG I   ET 

II LISA 

 

TEATAMIST PUUDUTAV TEAVE JA DOKUMENDID 

 

1. osa TEATISES SISALDUV VÕI SELLELE LISATAV TEAVE: 

1. Teatise seerianumber või muu heakskiidetud tunnus ja saadetiste kavandatav koguarv. 

2. Teataja nimi, aadress, telefon, telefaks, e-post, registreerimisnumber ja kontaktisik. 

3. Kui teataja ei ole jäätmetekitaja: jäätmetekitaja(te) nimi, aadress, telefoninumber, 

faksinumber, e-posti aadress ja kontaktisik. 

4. Vahendaja(te) või kaupleja(te) nimi, aadress, telefoninumber, faksinumber, e-posti aadress 

ja kontaktisik, juhul kui teataja on volitanud teda vastavalt artikli 2 punktile 15. 

5. Taaskasutus- või jäätmekõrvalduskoha nimi, aadress, telefoninumber, faksinumber, e-posti 

aadress, registreerimisnumber, kontaktisik, kasutatavad tehnoloogiad ja võimalik staatus 

nagu on eelnevalt kokku lepitud vastavalt artiklile 14. 
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Kui jäätmed on mõeldud esialgseks taaskasutamiseks või kõrvaldamiseks, tuleb anda 

samasugust teavet kõikide käitluskohtade kohta, kus on kavandatud läbi viia esialgseid ja 

mitte-esialgseid taaskasutus- või kõrvaldamistoiminguid. 

Kui taaskasutus- või jäätmekõrvalduskoht on kantud nõukogu 24. septembri 1996. aasta 

direktiivi 96/61/EÜ, mis puudutab saastuse kompleksset vältimist ja kontrolli,1 I lisa 5. 

kategooria nimekirja, tuleb lisada tõendid (nt olemasolu tõendav deklaratsioon) kehtiva loa 

kohta, mis on välja antud vastavalt kõnealuse direktiivi artiklitele 4 ja 5. 

6. Vastuvõtja nimi, aadress, telefoninumber, faksinumber, e-posti aadress, 

registreerimisnumber ja kontaktisik. 

7. Jäätmete kavandatud vedaja(te) ja/või nende esindaja nimi, aadress, telefoninumber, 

faksinumber, e-posti aadress, registreerimisnumber ja kontaktisik. 

8. Lähteriik ja asjaomane pädev asutus. 

9. Transiidiriigid ja asjaomased pädevad asutused. 

                                                 
1 EÜT L 257, 10.10.1996, lk 26. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1). 
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10. Sihtriik ja asjaomane pädev asutus. 

11. Ühekordne või üldine teatis. Üldise teatise puhul taotletav kehtivusaeg. 

12. Jäätmete lähetamise eeldatav kuupäev(ad). 

13. Eeldatav transpordiliik. 

14. Kavandatud marsruut (väljumiskoht ja igasse asjaomasesse riiki sisenemise koht ja sealt 

väljumise koht, kaasa arvatud ühendusse saabumist ja/või sealt väljumist ja/või eksporti 

kontrollivad tolliasutused) ja kavandatud marsruut ettenägematute asjaolude puhul 

(marsruut väljumis- ja sisenemiskoha vahel), kaasa arvatud võimalikud variandid. 

15. Tõend vedaja(te) registreerimise kohta, kui asi puudutab jäätmete transporti (nt selle 

olemasolu kinnitav deklaratsioon). 

16. Jäätmeliigi nimetus asjakohases nimistus, allikas(allikad), kirjeldus, koostis ja võimalike 

ohtlike omaduste iseloomustus. Kui jäätmed pärinevad mitmest allikast, siis ka jäätmete 

üksikasjalik loend. 

17. Arvatavad maksimaalsed ja minimaalsed kogused. 
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18. Kavandatud pakkimisviis. 

19. Taaskasutus- või kõrvaldamistoimingu(te) spetsifikatsioon, millele on osutatud nõukogu 

15. juuli 1975. aasta direktiivi 75/442/EMÜ jäätmete kohta1 IIA ja B lisades. 

20. Kui jäätmed on määratud taaskasutusse: 

a) taaskasutamiseks kõlbmatu osa kõrvaldamise kavatsetav viis pärast taaskasutamist; 

b) taaskasutatud materjali kogus võrreldes taaskasutamatute jäätmetega; 

c) taaskasutatud materjali arvatav väärtus; 

d) taaskasutamise maksumus ja taaskasutamiseks kõlbmatu osa kõrvaldamise 

maksumus. 

21. Tõend kolmandatele isikutele tekitatud kahju korvamiseks võetud kindlustuse kohta (nt 

selle olemasolu kinnitav deklaratsioon). 

 

                                                 
1 EÜT L 194, 25.7.1975, lk 39. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1882/2003. 
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22. Tõend teataja ja vastuvõtja vahel jäätmete taaskasutamiseks või kõrvaldamiseks sõlmitud 

lepingu kohta (või selle olemasolu kinnitav deklaratsioon), mis on teatamise ajal kehtiv 

vastavalt artikli 4 punkti 4 teisele lõigule ja artiklile 5. 

23. Jäätmetekitaja, uue jäätmetekitaja või koguja ja vahendaja või kaupleja vahel sõlmitud 

lepingu koopia või tõend lepingu kohta (või selle olemasolu kinnitav deklaratsioon), juhul 

kui vahendaja või kaupleja tegutseb teatajana. 

24. Tõend finantstagatise või sellega võrdväärse kindlustuse kohta (või selle olemasolu 

kinnitav deklaratsioon, kui pädev asutus seda lubab), mis on kehtiv teatamise ajal või kui 

seda lubab pädev asutus, mis kiidab heaks finantstagatise või sellega võrdväärse 

kindlustuse, siis hiljemalt saatmise alguses vastavalt artiklitele 4 ja 6. 

25. Teatajapoolne kinnitus selle kohta, et talle teadaolevalt on esitatud teave täielik ja tõene. 

26. Kui teataja ei ole jäätmetekitaja vastavalt artikli 2 punkti 15 alapunkti a alapunktile i, tagab 

teataja, et jäätmetekitaja või üks artikli 2 punkti 15 alapunkti a alapunktis ii või iii osutatud 

isikutest kirjutaks samuti alla IA lisas sätestatud teatisele. 
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2. osa SAATEKIRJAS SISALDUV VÕI SELLELE LISATAV TEAVE 
 

Saatekiri peab sisaldama kogu 1. osas loetletud teavet, mis on ajakohastatud edaspidi esitatud 

üksikasjade kohaselt ning mis hõlmab muud kindlaksmääratud lisateavet: 

1. Saadetiste järjenumber ja saadetiste koguarv. 

2. Kuupäev, mil saatmine algas. 

3.  Transpordiliik. 

4. Vedaja(te) nimi, aadress, telefoninumber, faksinumber, e-posti aadress. 

5. Marsruut (väljumiskoht ja igasse asjaomasesse riiki sisenemiskoht ja sealt väljumiskoht, 

kaasa arvatud ühendus saabumis- ja/või väljumis- ja/või eksporditolliasutus) ja marsruut 

ettenägematute asjaolude puhul (marsruut väljumis- ja sisenemiskoha vahel), kaasa arvatud 

võimalikud variandid. 

6. Kogused. 

7. Pakenditüüp. 



 
15311/4/04 REV 4  kke/kke 7 
II LISA DG I   ET 

 

8. Vedaja(te) poolt rakendatavad erilised ettevaatusabinõud. 

9. Teatajapoolne kinnitus, et ta on saanud kõik vajalikud nõusolekud asjaomaste riikide 

pädevatelt asutustelt. Deklaratsioonil peab olema teataja allkiri. 

10. Asjakohased allkirjad iga järelevalve all teostatud teisalduse puhul. 
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3. osa LISATEAVE JA DOKUMENDID, MIDA VÕIVAD NÕUDA PÄDEVAD ASUTUSED 

1. Loa liik ja kehtivus, mille alusel jäätmekäitlus- või taaskasutuskoht toimib. 

2. Koopia loast, mis on antud välja vastavalt direktiivi 96/61/EÜ artiklitele 4 ja 5. 

3. Teave meetmete kohta, mida tuleb transpordi ohutuse tagamiseks rakendada. 

4. Transpordil läbitav vahemaa teataja ja vastuvõtja vahel, kaasa arvatud võimalikud muud 

marsruudid ettenägematute asjaolude puhul ning ühendvedude puhul koht, kus üleandmine 

toimub.  

5.  Teave teataja ja vastuvõtja vahel toimunud transpordi maksumuse kohta. 

6. Tõend vedaja(te) registreerimise kohta, kui asi puudutab jäätmete transporti. 

7. Jäätmete koostise keemiline analüüs. 

8. Jäätmete tekkimisprotsessi kirjeldus. 



 
15311/4/04 REV 4  kke/kke 9 
II LISA DG I   ET 

 

9. Vastuvõtvas käitluskohas toimuva töötlemisviisi kirjeldus. 

10. Finantstagatis või sellega võrdväärne kindlustus või vastav koopia. 

11. Teave, mis puudutab finantstagatise või sellega võrdväärse kindlustuse arvutamist 

vastavalt artikli 4 punkti 5 teisele lõigule ja artiklile 6. 

12. I osa punktides 22 ja 23 osutatud lepingute koopiad. 

13. Kolmandatele isikutele tekitatud kahju korvamiseks võetud kindlustuspoliisi koopia. 

14. Muu teave, mis on vajalik teatise hindamiseks vastavalt käesoleva määruse ning 

siseriiklike õigusaktide nõuetele. 
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III LISA 

 

JÄÄTMETE NIMEKIRI, MILLE SUHTES KOHALDATAKSE 

 SAADETISTEGA KAASASOLEVA TEABE ÜLDNÕUET 

 (“ROHELISES” NIMEKIRJAS LOETLETUD JÄÄTMED)1 

 

Olenemata sellest, kas jäätmed on käesolevas nimekirjas nimetatud, ei või nende suhtes kohaldada 

üldnõuet, kui nendega on kaasa teave, et need on teiste ainetega saastunud nii, et  

a) jäätmetega seotud oht suureneb piisavalt, et nende suhtes võiks kohaldada eelneva kirjaliku 

etteteatamise ja nõusoleku menetlust, kui võtta arvesse muudetud nõukogu 12. detsembri 

1991. aasta direktiivi 91/689/EMÜ  ohtlike jäätmete kohta2 III lisas loetletud ohtlikud 

omadused, või  

b) jäätmete taaskasutamine keskkonnaohutul viisil ei ole võimalik. 

 

I OSA: 

Järgmiste jäätmeliikide suhtes kohaldatakse üldnõuet, mille kohaselt tuleb koos jäätmeliigiga 

esitada teatud teave: 

Baseli konventsiooni IX lisas loetletud jäätmed3. 

                                                 
1 Käesolev nimekiri pärineb OECD otsuse 3. liitest. 
2 EÜT L 377, 31.12.1991, lk 20. Direktiivi on muudetud direktiiviga 94/31/EÜ (EÜT L 168, 

2.7.1994, lk 28). 
3 Baseli konventsiooni IX lisa on toodud ära käesoleva määruse V lisa 1. osa B-nimekirjas. 
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Käesolevas määruses: 

a) kõiki viiteid Baseli konventsiooni IX lisa A-nimekirjale loetakse viiteks käesoleva määruse 

IV lisale; 

b) Baseli konventsiooni kandes B1020 hõlmab termin “sulamid valmis kujul” kõiki seal 

loetletud metallilisi laialikandumatuid1 jäätmeid; 

c) Baseli konventsiooni kande B1100 osa “vase töötlemisel tekkiv räbu” jne ei kehti ja selle 

asemel kehtib II osa (OECD) kanne GB040; 

d) Baseli konventsiooni kanne B1110 ei kehti ja selle asemel kehtivad II osa kanded GC010 ja 

GC020. 

e) Baseli konventsiooni kanne B2050 ei kehti ja selle asemel kehtib II osa (OECD) kanne 

GG040; 

f) Baseli konventsiooni kandes B3010 loetakse, et viide fluoritud polümeersetele jäätmetele 

hõlmab ka fluoritud etüleeni polümeere ja kopolümeere (PTFE). 

                                                 
1 “Laialikandumatute” hulka ei arvata pulbri, setete ja tolmu kujul esinevaid jäätmeid ning 

tahkeid jäätmeid, mis sisaldavad ohtlikke kapseldunud vedelikke. 
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II OSA: 

Järgmiste jäätmeliikide suhtes kohaldatakse samuti üldnõuet, mille kohaselt tuleb koos 

jäätmeliigiga esitada teatud teave: 

 

Metalle sisaldavad jäätmed, mis tekivad metallide sulatamisel, nende väljasulatamisel ja 

rafineerimisel  

GB040 7112 

262030 

262090 

Väärismetallide ja vase töötlemisel saadud räbu, edasiseks 

rafineerimiseks 

 

Muud metalle sisaldavad jäätmed  

 

GC010  Elektrikoostud, ainult metallidest või sulamitest 

GC020  Elektroonikajäägid (nt trükkskeemplaadid, elektroonikaosad, 

juhtmed jms) ning väljalammutatud elektroonikaosad, millest saab 

regenereerida põhi- ja väärismetalle  

GC030 ex 890800 Lammutamisele määratud laevad jm ujuvkonstruktsioonid, 

nõuetekohaselt tühjendatud kogu lastist ja muudest laeva töös 

kasutatud materjalidest, mida võib liigitada ohtlikeks aineteks või 

jäätmeteks 

GC050  Katalüütilise krakkimise juures kasutatud vedelkatalüsaatorid 

(FCC) (nt alumiiniumoksiid, tseoliidid)  
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Laialikandumatud klaasijäätmed 

 

GE020 ex 7001 
ex 701939 

Klaaskiu jäätmed  

 

Laialikandumatud keraamikajäätmed 

 

GF010  Jäätmed, mis pärinevad vormimisjärgselt põletatud (kasutamata 

ja/või kasutatud) keraamikast, sh keraamilistest anumatest 

 

Muud peamiselt anorgaanilistest koostisosadest jäätmed, mis võivad sisaldada metalle ja orgaanilisi 
materjale 

 

GG030 ex 2621 Kivisöeküttel töötavate elektrijaamade koldetuhk ja räbu 

GG040 ex 2621 Kivisöeküttel töötavate elektrijaamade lendtuhk  

 

Tahked plastijäätmed  

 

GH013 391530 
ex 390410-40 

Vinüülkloriidi polümeerid 
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Jäätmed, mis tekivad naha parkimisel, töötlemisel ja kasutamisel  

 

GN010 ex 050200 Sea- ja metsseaharjaste, mägrakarvade ning harjamaterjalina 

kasutatavate muude karvade jäätmed 

GN020 ex 050300 Hobusejõhvijäätmed, tugimaterjalil või ilma tugimaterjalita, kihti 

laotatud või laotamata 

GN030 ex 050590 Sulgede- või udusulgedega linnunahad ja linnukeha muud osad, 

suled ja nende osad (kärbitud või kärpimata servadega) ning 

udusuled, puhastatud, desinfitseeritud või säilitamise eesmärgil 

töödeldud 
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IIIA LISA 

 

KAHE VÕI ENAMA II JA III LISAS LOETLETUD JÄÄTMELIIGI SEGUD, 

 MIS EI OLE KLASSIFITSEERITUD ÜHE KANDENA  

VASTAVALT ARTIKLI 3 LÕIKES 2 OSUTATULE 
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IIIB LISA 
 

 

ROHELISSE NIMEKIRJA KANTUD JÄÄTMED, MIS OOTAVAD  

KAASAMIST BASELI KONVENTSIOONI VÕI OECD OTSUSE  

VASTAVATESSE LISADESSE NAGU OSUTATUD  

ARTIKLI 57 LÕIKE 1 PUNKTIS b 
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IV LISA 

 

JÄÄTMETE NIMEKIRI, MILLE SUHTES KOHALDATAKSE  

KIRJALIKU ETTETEATAMISE JA NÕUSOLEKU MENETLUST  

(“KOLLASE” NIMEKIRJA JÄÄTMED)1 

 

I OSA: 

Järgmiste jäätmeliikide suhtes kohaldatakse kirjaliku etteteatamise ja nõusoleku menetlust: 

Baseli konventsiooni II ja VIII lisas loetletud jäätmed2. 

Käesolevas määruses: 

a) kõiki viiteid Baseli konventsiooni VIII lisa B-nimekirjale loetakse viiteks käesoleva määruse 

III lisale; 

b) Baseli konventsiooni kandes A1010 viitavad sõnad “välja arvatud (IX lisa) B-nimekirjas 

loetletud jäätmed” nii Baseli konventsiooni kandele B1020 kui ka käesoleva määruse III lisa I 

osa punkti b kande B1020 märkusele; 

                                                 
1 Käesolev nimekiri pärineb OECD otsuse 4. liitest. 
2 Baseli konventsiooni VIII lisa on toodud ära käesoleva määruse V lisa 1. osa A-nimekirjas.  
 Baseli konventsiooni II lisa sisaldab järgmisi kandeid:  
 Y 46 Olmejäätmed, välja arvatud juhul kui on asjakohaselt klassifitseeritud ühe kandena 

III lisas.  
 Y 47 Olmejäätmete põletamisel tekkivad jäägid. 
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c) Baseli konventsiooni kanded A1180 ja A2060 ei kehti ja nende asemel kehtivad vajadusel 

III lisa II osa OECD kanded GC010, GC020 ja GG040; 

d) Baseli konventsiooni kanne A4050 hõlmab alumiiniumi väljasulatamisel läbikulunud 

reaktorivooderdisi, kuna need sisaldavad Y33 anorgaanilisi tsüaniide. Kui tsüaniidid on 

hävinud, kuuluvad läbikulunud reaktorivooderdised II osa kande AB120 alla, kuna need 

sisaldavad Y32 anorgaanilised fluoriühendid, v.a kaltsiumfluoriidi. 

 

II OSA 

Järgmiste jäätmeliikide suhtes kohaldatakse kirjaliku etteteatamise ja nõusoleku menetlust: 

 

Metalle sisaldavad jäätmed  

AA010 261900 Dross, tagid jm raua või terase tootmisjäägid 1 

AA060 262050 Vanaadiumituhk ja -jäägid1 

AA190 810420 

ex 810430 

Tuleohtlikud, pürofoorsed või veega kokkupuutel tuleohtlikke 
gaase ohtlikus koguses eritavad magneesiumijäätmed ja -murd  

 

                                                 
1 Käesolevasse loetellu kuuluvad tuhk, jäägid, räbu, dross, riibed, tagi, tolm, pulber, setted ja 

koogid, kui neid ei ole mujal nimetatud. 
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Peamiselt anorgaanilisi koostisosi sisaldavad jäätmed, milles võib olla metalle ja orgaanilisi aineid  

AB030  Metallide pinnatöötlusel tekkinud tsüaniidivabade protsesside 
jäätmed 

AB070  Valutöödel kasutatud liivad 

AB120 ex 281290 
ex 3824 

Mujal nimetamata anorgaanilised halogeniidiühendid 

AB130  Liivapritsipuru 

AB150 ex 382490 Suitsugaaside väävlitustamisel tekkinud rafineerimata 
kaltsiumsulfit ja kaltsiumsulfaat 

 

Peamiselt orgaanilisi koostisosi sisaldavad jäätmed, milles võib olla metalle ja anorgaanilisi aineid  

AC060 ex 381900 Hüdraulikavedelikud 

AC070 ex 381900 Pidurivedelikud 

AC080 ex 382000 Antifriisid 

AC150  Klorofluorosüsivesinikud 

AC160  Haloonid 
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AC170 ex 440310 Töödeldud korgi- ja puidujäätmed 

AC250  Pindaktiivsed ained  

AC260 ex 3101 Sealäga; fekaalid 

AC270  Reoveesetted 

 

Jäätmed, milles võib olla kas anorgaanilisi või orgaanilisi koostisosi 

AD090 ex 382490 Repro- ja fotokemikaalide tootmisel, kokkusegamisel ja 

kasutamisel tekkinud jäätmed, mujal nimetamata 

AD100  Plastide pinnatöötlusel tekkinud tsüaniidivabade protsesside 

jäätmed 

AD120 ex 391400 Ioonivahetusvaigud 

 ex 3915  

AD150  Filtreeriva materjalina (nt biofiltrina) kasutatud looduslikud 

orgaanilised ained 

 

Peamiselt anorgaanilisi koostisosi sisaldavad jäätmed, milles võib olla metalle ja orgaanilisi aineid 

RB020 ex 6815 Keraamilisel alusel valmistatud kiud, millel on asbestiga 
analoogsed füüsikalis-keemilised omadused 
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III LISAS LOETLETUD JÄÄTMED, MILLE SUHTES KOHALDATAKSE  

EELNEVA KIRJALIKU TEATAMISE JA NÕUSOLEKU KORDA 

 (ARTIKLI 3 LÕIGE 3) 
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V LISA 

 

JÄÄTMED, MILLE SUHTES KEHTIB  

ARTIKLIS 35 SÄTESTATUD EKSPORDIKEELD 

 

SISSEJUHATUS 

 

1. V lisa ei mõjuta nõukogu 15. juuli 1975. aasta direktiivi 75/442/EMÜ jäätmete kohta,1 ja 

direktiivi 91/689/EMÜ ohtlike jäätmete kohta2, kohaldamist. 

2. Käesolev lisa koosneb kolmest osast, kusjuures 2. ja 3. osa kohaldatakse vaid siis, kui 1. osa 

ei ole kohaldatav. Järelikult tuleb selleks, et kindlaks teha, kas konkreetne jäätmeliik on 

käesolevas lisas loetletud, eelnevalt kontrollida, kas see on loetletud käesoleva lisa 1. osas, ja 

kui mitte, siis 2. osas ja kui ka seal mitte, siis 3. osas.  

 1. osa on jagatud kaheks: A-nimekirjas on loetletud vastavalt Baseli konventsiooni artikli 1 

punkti i alapunktile a ohtlikeks klassifitseeritud jäätmeliigid, millele seetõttu kehtib 

ekspordikeeld ning B-nimekirjas on loetletud jäätmeliigid, mida ei käsitleta Baseli 

konventsiooni artikli 1 punkti i alapunktis a ning millele seetõttu ekspordikeeldu ei kehti. 

                                                 
1 EÜT L 194, 25.7.1975, lk 39. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1). 
2  EÜT L 337, 31.12.1991, lk 20. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 94/31/EÜ 

(EÜT L 168, 2.7.1994, lk 28). 
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 Seega, kui jäätmeliik on loetletud 1. osas, tuleb kontrollida, kas see on loetletud A-nimekirjas 

või B-nimekirjas. Juhul, kui jäätmeliik ei ole loetletud 1. osa A-nimekirjas ega B-nimekirjas, 

tuleb kontrollida, kas see on loetletud 2. osa ohtlike jäätmete hulgas (s.t tärniga tähistatud 

jäätmeliikide hulgas) või 3. osas ja kui see on nii, siis kehtib sellele jäätmele ekspordikeeld. 

3. 1. osa B-nimekirjas loetletud jäätmeliikide või 2. osa mitteohtlike jäätmete hulgas loetletud 

jäätmete (s.t tärniga mittetähistatud jäätmeliikide) suhtes kehtib ekspordikeeld, kui need on 

teiste ainetega saastunud nii, et  

a) jäätmetega seotud oht suureneb piisavalt, et nende suhtes võiks kohaldada eelneva 

kirjaliku teatamise ja nõusoleku menetlust, kui võtta arvesse nõukogu direktiivi 

91/689/EMÜ III lisas loetletud ohtlikke omadusi, või  

b) jäätmete taaskasutamine keskkonnaohutu viisil ei ole võimalik. 

 



 
15311/4/04 REV 4  kke/kke 3 
V LISA DG I   ET 

 

1. OSA1 

A-nimekiri (Baseli konventsiooni VIII lisa) 

 

A1 Metallijäätmed ja metalli sisaldavad jäätmed 

 

A1010 Metallijäätmed ja jäätmed, mis sisaldavad järgmiste metallide sulameid: 

– antimon 

– arseen 

– berüllium 

– kaadmium 

– plii 

– elavhõbe 

– seleen 

– telluur 

– tallium 

välja arvatud B-nimekirjas loetletud jäätmed. 

                                                 
1 A- ja B-nimekirjas olevad viited I, III ja IV lisale tähendavad viiteid Baseli konventsiooni 

lisadele. 
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A1020 Jäätmed, mis sisaldavad koostisosadena või saasteainetena mõnda järgmistest metallidest, 
välja arvatud metallijäätmed suures mahus: 

 

– antimon, antimoniühendid 

– berüllium, berülliumiühendid 

– kaadmium, kaadmiumiühendid 

– plii, pliiühendid 

– seleen, seleeniühendid 

– telluur, telluuriühendid 

 

A1030 Jäätmed, mis sisaldavad koostisosadena või saasteainetena mõnda järgmistest: 

 

– arseen, arseeniühendid 

– elavhõbe, elavhõbedaühendid 

– tallium, talliumiühendid 

 

A1040 Jäätmed, mille koostisosadeks on: 

 

– metallkarbonüülid 

– kuuevalentse kroomi ühendid 
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A1050 Galvaanilised setted 

A1060 Metallisöövitamise vedeljäägid 

A1070 Tsingi töötlemisel tekkivad leostusjäägid, tolm ja setted, nt jarosiit, hematiit jne 

A1080 Tsingijäägid, mida ei ole loetletud B-nimekirjas ning mis sisaldavad pliid ja kaadmiumi 

kontsentratsioonis, millest piisab III lisas nimetatud omaduste ilmnemiseks 

A1090 Isoleeritud vasktraadi põletamise tuhk 

A1100 Vasesulatusahjugaasi puhastussüsteemide tolm ja jäägid 

A1110 Vase elektrorafineerimis- ja ekstraheerimisoperatsioonide ammendunud elektrolüütilised 

lahused 

A1120 Vase elektrorafineerimis- ja ekstraheerimisoperatsioonide elektrolüüdi puhastussüsteemide 

jäätmesetted, välja arvatud anoodjäägid 

A1130 Lahustunud vaske sisaldavad ammendunud söövituslahused 

A1140 Vask(II)kloriid- ja vasktsüaniidkatalüsaatorite jäätmed 

A1150 Trükkplaatide põletamisel tekkiv väärismetallide tuhk, mida ei ole nimetatud B-nimekirjas1 

A1160 Tervete või purustatud pliiakude jäätmed 

A1170 Sorteerimata patareide jäätmed, välja arvatud ainult B-nimekirjas loetletud mitmesugused 

patareid. B-nimekirjas loetlemata patareide jäätmed, mis sisaldavad I lisas loetletud 

koostisosi määral, mis lubab neid pidada ohtlikeks jäätmeteks 

A1180 Elektriliste ja elektrooniliste seadiste jäätmed või murd,2 mille koostisosadeks on näiteks 

A-nimekirjas loetletud akud ja muud patareid, elavhõbedat sisaldavad lülitid, 

elektronkiiretoruklaas ja muu aktiveeritud klaas ning PCB-kondensaatorid või mis on 

saastatud I lisas loetletud koostisosadega (nt kaadmium, elavhõbe, plii, polükloorbifenüül) 

sel määral, et ilmneb mõni III lisas nimetatud ohtlik omadus (vt B-nimekirja kirjet B1110)3 

                                                 
1 B-nimekirja kirjes B1160 ei ole esitatud erandeid. 
2 Käesolev kirje ei hõlma elektrienergia tootmise seadiste jäätmeid. 
3 PCB-de kontsentratsioonitase on vähemalt 50 mg/kg. 
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A2 Peamiselt anorgaanilisi koostisosi sisaldavad jäätmed, milles võib olla metalle ja 
orgaanilisi aineid  

A2010 Elektronkiiretoruklaasi ja muu aktiveeritud klaasi jäätmed 

A2020 Anorgaaniliste fluoriidiühendite jäätmed vedelike või setetena, välja arvatud B-nimekirjas 

loetletud jäätmed 

A2030 Katalüsaatorite jäätmed, välja arvatud B-nimekirjas loetletud jäätmed 

A2040 Keemiatööstuses tekkivad kipsijäätmed, mis sisaldavad I lisas loetletud koostisosi määral, 

millest piisab III lisas nimetatud ohtlike omaduste ilmnemiseks (vt B-nimekirja kirjet 

B2080) 

A2050 Asbestijäätmed (tolm ja kiud) 

A2060 Kivisöeküttel töötavate elektrijaamade lendtuhk, mis sisaldab I lisas loetletud aineid 

kontsentratsioonis, millest piisab III lisas nimetatud omaduste ilmnemiseks (vt B-nimekirja 

kirjet B2050) 

 

A3 Peamiselt orgaanilisi koostisosi sisaldavad jäätmed, milles võib olla metalle ja 
anorgaanilisi aineid  

A3010 Naftakoksi ja bituumeni tootmise ja töötlemise jäätmed 

A3020 Mineraalõlijäätmed, algotstarbeks kõlbmatud 

A3030 Jäätmed, mis sisaldavad pliitatud antidetonaatori ühendite setteid, koosnevad neist või on 

nendega saastatud 

A3040 Termovedelike (soojusülekandega vedelike) jäätmed 
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A3050 Jäätmed, mis tekivad vaikude, lateksite, plastifikaatorite, liimi/adhesiivainete tootmisel, 

segamisel ja kasutamisel, välja arvatud B-nimekirjas loetletud jäätmed (vt B-nimekirja 

kirjet B4020) 

A3060 Nitrotselluloosijäätmed 

A3070 Fenoolide ja fenooliühendite, sh klorofenooli jäätmed vedelikena või setetena 

A3080 Eetrijäätmed, välja arvatud B-nimekirjas loetletud jäätmed 

A3090 Nahatolm, -tuhk, -setted ja -puru, mis sisaldavad kuuevalentse kroomi ühendeid või 

biotsiide (vt B-nimekirja kirjet B3100) 

A3100 Nahalaastude ja muud naha või komposiitnaha jäätmed, nahkesemete tootmiseks 

kõlbmatud, sisaldades kuuevalentse kroomi ühendeid või biotsiide (vt B-nimekirja kirjet 

B3090) 

A3110 Nahatöötlusjäätmed, mis sisaldavad kuuevalentse kroomi ühendeid, biotsiide või 

nakkusttekitavaid aineid (vt B-nimekirja kirjet B3110) 

A3120 Esemete purustamisel tekkivad kerged osakesed 

A3130 Orgaaniliste fosforiühendite jäätmed 

A3140 Halogeenimata orgaaniliste lahustite jäätmed, välja arvatud B-nimekirjas loetletud jäätmed 

A3150 Halogeenitud orgaaniliste lahustite jäätmed 

A3160 Orgaaniliste lahustite taaskasutustoimingutel tekkivad halogeenitud või halogeenimata 

mittevesidestilleerimisjäägid 
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A3170 Alifaatsete halogeenitud süsivesinike (nt klorometaanide, dikloroetaani, vinüülkloriidi, 

vinülideenkloriidi, allüülkloriidi ja epikloorhüdriini) tootmisel tekkivad jäätmed 

A3180 Jäätmed, ained ja esemed, mis kontsentratsiooniastmel 50 mg/kg või rohkem1 sisaldavad 

polüklooritud bifenüüle (PCB), polüklooritud terfenüüle (PCT), polüklooritud naftaleeni 

(PCN) või polübroomitud bifenüüle (PBB) või nende ühendite polübroomitud analooge, 

koosnevad nimetatud ainetest või on nendega saastatud 

A3190 Rafineerimisel, destilleerimisel või muul pürolüütilisel töötlemisel tekkivad tõrvajäägid 

(välja arvatud asfalttsement) 

A3200 Bituminoossed materjalid (asfaldijäätmed) tee-ehituselt ja -paranduselt, mis ei sisalda tõrva 

(vt B-nimekirja kirjet B2130) 

A4 Jäätmed, milles võib olla kas anorgaanilisi või orgaanilisi koostisosi 

A4010 Farmaatsiatoodete tootmisel, valmistamisel ja kasutamisel tekkivad jäätmed, välja arvatud 

B-nimekirjas loetletud jäätmed 

A4020 Kliinilised jm seda laadi jäätmed, s.t jäätmed, mis tekivad arstipraksise, põetuse, 

hambaravi, veterinaariaalase vms tegevuse käigus, ja jäätmed, mis tekivad haiglates või 

teistes asutustes patsientide uurimise ja ravimise või uurimistöö käigus 

                                                 
1 Kontsentratsioonitaset 50 mg/kg loetakse rahvusvaheliselt kasutuskõlblikuks kõikide jäätmete 

puhul. Paljud riigid on kehtestanud teatavate jäätmete kohta siiski ametlikult madalama 
piirnormi (nt 20 mg/kg). 
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A4030 Biotsiidide ja fütofarmatseutiliste ainete tootmisel, segamisel ja kasutamisel tekkivad 
jäätmed, kaasa arvatud identifitseerimata, aegunud1 või algotstarbeks kõlbmatute 
pestitsiidide ja herbitsiidide jäätmed 

A4040 Puidukaitsekemikaalide tootmisel, segamisel ja kasutamisel tekkivad jäätmed2 

A4050 Jäätmed, mis sisaldavad mõnda järgmist ainet, koosnevad nendest või on nendega 

saastatud: 

– anorgaanilised tsüaniidid, välja arvatud väärismetalle sisaldavad tahked jäägid, 

milles on anorgaaniliste tsüaniidide jälgi 

– orgaanilised tsüaniidid 

A4060 Vanaõlide ja vee, süsivesinike ja vee segud, emulsioonid 

A4070 Trükivärvide, värvainete, pigmentide, värvide, lakkide, värnitsa tootmisel, segamisel ja 

kasutamisel tekkivad jäätmed, välja arvatud B-nimekirjas loetletud jäätmed (vt B-nimekirja 

kirjet B4010) 

A4080 Plahvatusohtlikud jäätmed (välja arvatud B-nimekirjas loetletud jäätmed) 

A4090 Happeliste ja aluseliste lahuste jäätmed, mida ei ole loetletud B-nimekirjas (vt B-nimekirja 

kirjet B2120) 

A4100 Tööstuslike heitgaaside puhastusseadmetes tekkivad jäätmed, välja arvatud B-nimekirjas 

loetletud jäätmed 

A4110 Jäätmed, mis sisaldavad mõnda järgmist ainet, koosnevad nendest või on nendega 

saastatud: 

– kõik polüklooritud dibensofuraanid 

– kõik polüklooritud dibensodioksiinid 

                                                 
1 Mõiste “aegunud” tähendab seda, et ainet ei ole kasutatud jäätmetekitaja poolt soovitatud 

ajavahemiku jooksul. 
2 Käesolev kirje ei hõlma puidukaitsekemikaalidega töödeldud puitu. 
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A4120 Jäätmed, mis sisaldavad peroksiide, koosnevad nendest või on nendega saastatud 

A4130 Konteinerite ja pakendite jäätmed, mis sisaldavad I lisas loetletud aineid 

kontsentratsioonis, millest piisab III lisas nimetatud ohtlike omaduste ilmnemiseks 

A4140 Jäätmed, mis koosnevad identifitseerimata või aegunud1 kemikaalidest või sisaldavad neid 

ning mis vastavad I lisas loetletud kategooriatele ja millel on III lisas nimetatud ohtlikud 

omadused 

A4150 Uurimis- ja arendustöös või õppetegevuses tekkivad keemilised ained, mida ei ole 

identifitseeritud ja/või mis on uued ained, mille mõju inimese tervisele ja/või keskkonnale 

on tundmatu 

A4160 Ammendatud aktiivsüsi, mida ei ole loetletud B-nimekirjas (vt B-nimekirja kirjet B2060) 

 

B-nimekiri (Baseli konventsiooni IX lisa) 

 

B1 Metallijäätmed ja metalle sisaldavad jäätmed  

B1010 Metallilised laialikandumatud metallide ja metallisulamite jäätmed: 

– väärismetallid (kuld, hõbe, plaatina grupi metallid, välja arvatud elavhõbe) 

– raua- ja terasemurd 

– vasemurd 

– niklimurd 

– alumiiniumimurd 

– tsingimurd 

– tinamurd 

– volframimurd 

– molübdeenimurd 

                                                 
1 Mõiste “aegunud” tähendab seda, et ainet ei ole kasutatud tootja poolt soovitatud ajavahemiku 

jooksul. 
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– tantaalimurd 

– magneesiumimurd 

– koobaltimurd 

– vismutimurd 

– titaanimurd 

– tsirkoonimurd 

– mangaanimurd 

– germaaniumimurd 

– vanaadiumimurd 

– hafniumi-, indiumi-, nioobiumi-, reeniumi- ja galliumimurd 

– tooriumimurd 

– haruldaste muldmetallide murd 

– kroomimurd 

 

B1020 Puhas, saastamata metallimurd, sealhulgas sulamid valmis kujul (plekina, plaadina, 

kangidena, varrastena jne): 

 

– antimonimurd 

– berülliumimurd 

– kaadmiumimurd 

– pliimurd (välja arvatud pliiakud) 

– seleenimurd 

– telluurimurd 

 

B1030 Jääke sisaldavad rasksulavad metallid 
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B1031 Molübdeeni, volframi, titaani, tantaali, nioobiumi ja reeniumi metallilised laialikanduvad 

metalli- ja metallisulamijäätmed (metallipulber), välja arvatud A-nimekirja kande `A1050 

Galvaanilised setted all loetletud jäägid. 

B1040 Elektrienergia tootmise seadiste jäätmed, mis ei ole saastatud määrdeõlide, PCB-de ega 

PCT-dega sel määral, mis muudaks need ohtlikuks 

B1050 Mitmesuguste metallide, v.a raud, segu, raske fraktsiooni murd, mis ei sisalda I lisas 

loetletud aineid kontsentratsioonis, millest piisab III lisas nimetatud omaduste 

ilmnemiseks1 

B1060 Seleeni- ja telluurijäätmed metallilisel kujul, kaasa arvatud pulbrina 

B1070 Vase ja vasesulamite jäätmed laialikanduval kujul, kui need ei sisalda I lisas loetletud 

koostisosi sel määral, millest piisab III lisas nimetatud omaduste ilmnemiseks 

B1080 Tsingituhk ja -jäägid, kaasa arvatud tsingisulamite jäägid laialikandumatul kujul, kui need 

ei sisalda I lisas loetletud koostisosi kontsentratsioonis, millest piisab III lisas nimetatud 

ohtlike omaduste ilmnemiseks või H 4.3 märgitud ohtlikuks omaduseks2 

                                                 
1 On oluline silmas pidada, et isegi sel juhul, kui I lisas nimetatud materjalidega saastatuse tase 

on algselt madal, võivad edasiste protsesside, sh ringlusse võtmise tagajärjel tekkida 
fraktsioonid, milles on kõnealuses I lisas nimetatud materjalide kontsentratsioon märgatavalt 
suurem. 

2 Praegu vaadatakse läbi tsingituhaga seonduv ning ÜRO kaubandus- ja arengukonverents on 
soovitanud mitte käsitleda tsingituhka ohtliku ainena. 
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B1090 Spetsifikaadile vastavad akujäätmed, välja arvatud need, mille valmistamisel on kasutatud 

pliid, kaadmiumi või elavhõbedat 

B1100 Metalle sisaldavad jäätmed, mis tekivad metallide sulatamisel, nende väljasulatamisel ja 
rafineerimisel: 

– kõva tehniline tsink 

– tsinki sisaldav dross: 

– galvaanikaplaatide pinnadross (>90% Zn) 

– galvaanikaplaatide põhjadross (>92% Zn) 

– tsingi survevaludross (>85% Zn) 

– kuumgalvaanikaplaatide pinnadross (vann) (>92% Zn) 

– tsingiriibed 

– alumiiniumiriibed, välja arvatud -soolaräbu 

– vase töötlemisel tekkiv räbu edasiseks töötlemiseks või rafineerimiseks, kusjuures 

arseeni, plii või kaadmiumi kontsentratsioon ei ulatu määrani, et ilmneks III lisas 

nimetatud ohtlikud omadused 

– vase väljasulatamisel tekkivate tulekindlate vooderdiste, sealhulgas tiiglite jäätmed 

– väärismetallide töötlemisel tekkiv räbu edasiseks rafineerimiseks 

– tantaali sisaldav tinaräbu, milles on vähem kui 0,5% tina 
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B1110 Elektri- ja elektronseadised: 

– ainult metallidest või sulamitest koosnevad elektronseadised 

– elektri- ja elektronseadiste jäätmed või murd1 (kaasa arvatud trükkplaadid), mis ei 

sisalda komponentidena A-nimekirjas nimetatud akumulaatoreid või muid patareisid, 

elavhõbedat sisaldavad lüliteid, elektronkiiretoruklaasi ja muud aktiveeritud klaasi 

ning PCB- kondensaatoreid ega ole saastatud I lisas loetletud koostisosadega (nt 

kaadmium, elavhõbe, plii, polükloor-bifenüül) või millest on nimetatud ained 

eraldatud sel määral, et neil ei ole ühtegi III lisas nimetatud ohtlikku omadust (vt A-

nimekirja kirjet A1180) 

– elektri- ja elektronseadised (kaasa arvatud trükkplaadid, elektroonilised 

komponendid ja juhtmed), mis on määratud otseseks korduvkasutamiseks,2 mitte 

taaskasutamiseks ega lõplikuks kõrvaldamiseks3 

B1120 Ammendunud katalüsaatorid, välja arvatud katalüsaatoritena kasutatavad vedelikud, mis 
sisaldavad mõnda järgmistest ainetest: 

– siirdemetallid, välja arvatud A-

nimekirjas loetletud katalüsaatorite 

jäätmed (ammendunud katalüsaatorid, 

kasutatud vedelad katalüsaatorid või 

muud katalüsaatorid) 

skandium 
vanaadium 
mangaan 
koobalt 
vask 
ütrium 
nioobium 
hafnium 
volfram 

titaan 
kroom 
raud 
nikkel 
tsink 
tsirkoonium 
molübdeeniu
m 
tantaal 
reenium 

– lantanoidid (haruldased muldmetallid): lantaan 
praseodüüm 
samaarium 
gadoliinium 
düsproosium 
erbium 
üterbium 

tseerium 
neodüüm 
euroopium 
terbium 
holmium 
tuulium 
luteetsium 

                                                 
1 Käesolev kirje ei hõlma elektrienergia tootmise seadiste jäätmeid. 
2 Korduvkasutamine hõlmab remonti, taasvarustamist ja ajakohastamist, kuid mitte olulist 

ümberkomplekteerimist. 
3 Mõnedes riikides ei loeta selliseid otse korduvkasutamiseks mõeldud materjale jäätmeteks. 
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B1130 Puhastatud ammendunud väärismetalle sisaldavad katalüsaatorid 

B1140 Väärismetalle sisaldavad tahked jäägid, milles on anorgaaniliste tsüaniidide jälgi 

B1150 Väärismetallide ja nende sulamite jäätmed (kuld, hõbe, plaatina grupi metallid, v.a 

elavhõbe) laialikandumatul tahkel kujul, nõuetekohaselt pakendatud ja märgistatud 

B1160 Trükkplaatide põletamisel tekkiv väärismetalle sisaldav tuhk (vt A-nimekirja kirjet A1150) 

B1170 Fotofilmi põletamisel tekkiv väärismetalle sisaldav tuhk 

B1180 Hõbehalogeniide ja metallilist hõbedat sisaldavad fotofilmijäätmed 

B1190 Hõbehalogeniide ja metallilist hõbedat sisaldavad fotopaberijäätmed 

B1200 Raua ja terase tootmisel tekkiv granuleeritud šlakk 

B1210 Raua ja terase tootmisel tekkiv granuleeritud šlakk, kaasa arvatud šlakk, millest saadakse 

TiO2 ja vanaadiumi 

B1220 Tsingi tootmisel tekkiv keemiliselt stabiliseeritud šlakk, mis on kõrge rauasisaldusega 

(üle 20%) ja mis on töödeldud enamasti ehituses kasutatavate tööstuslike spetsifikaatide 

kohaselt (nt DIN 4301) 
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B1230 Raua ja terase tootmisel tekkiv valtsimistagi 

B1240 Vaskosiidi valtsimistagi 

B1250 Romusõidukite jäätmed, mis ei sisalda vedelikke ega muid ohtlikke osi 
 

B2 Peamiselt anorgaanilisi koostisosi sisaldavad jäätmed, milles võib olla metalle ja 
orgaanilisi aineid  

B2010 Kaevandamistöödel tekkivad laialikandumatud jäätmed: 

– loodusliku grafiidi jäätmed 

– tahvelkildi jäätmed, jämedalt tahutud, saetud või mõnel muul viisil lõigatud või 
töötlemata 

– vilgujäätmed 

– leotsiidi-, nefeliini- ja nefeliinsüeniidijäätmed 

– päevakivijäätmed 

– fluoriidijäätmed 

– tahked ränidioksiidijäätmed, välja arvatud valutöödel kasutatavad 

B2020 Laialikandumatud klaasijäätmed: 

– klaasipuru ja muud klaasijäätmed ja -murd, välja arvatud elektronkiiretoruklaas ja 

muu aktiveeritud klaas 
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B2030 Laialikandumatud keraamikajäätmed: 

– metallkeraamika jäätmed ja murd (metallkeraamilised komposiidid) 

– keraamilisel alusel valmistatud kiud, mujal määratlemata või nimetamata 

B2040 Muud, peamiselt anorgaanilistest koostisosadest jäätmed: 

– osaliselt puhastatud kaltsiumsulfaat, mis tekib suitsugaaside väävlitustamisel (FGD) 

– ehitiste lammutamisel tekkivad krohvi- või kipsplaatide jäätmed 

– vase tootmisel tekkiv keemiliselt stabiliseeritud, kõrge rauasisaldusega (üle 20%) 

šlakk, mis on töödeldud enamasti ehituses või abrasiivmaterjalide puhul kasutatavate 

tööstuslike spetsifikaatide kohaselt (nt DIN 4301 ja DIN 8201) 

– tahke väävel 

– kaltsiumtsüaanamiidi tootmisel tekkiv lubjakivi (mille pH on alla 9) 

– naatrium-, kaalium-, kaltsiumkloriid 

– karborund (ränikarbiid) 

– lõhutud betoon 

– liitium-tantaal ja liitium-nioobium, mis sisaldavad klaasimurdu 

B2050 Kivisöeküttel töötavate elektrijaamade lendtuhk, mida ei ole loetletud A-nimekirjas 

(vt A-nimekirja kirjet A2060) 

B2060 Joogivee puhastamisest ning toiduaine- ja vitamiinitööstusest pärinev ammendatud 

aktiivsüsi, mis ei sisalda I lisas loetletud koostisosi kontsentratsioonis, millest piisab 

III lisas nimetatud ohtlike omaduste ilmnemiseks (vt A-nimekirja kirjet A4160) 
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B2070 Kaltsiumfluoriidi sete 

B2080 Keemiatööstuses tekkivad kipsijäätmed, mida ei ole loetletud A-nimekirjas (vt A-nimekirja 

kirjet A2040) 

B2090 Terase või alumiiniumi tootmisel tekkivad anoodiotsad, mis on valmistatud naftakoksist 

või bituumenist ja puhastatud tööstuslikel spetsifikaatide kohaselt (välja arvatud kloori 

leeliselisel elektrolüüsil ja metallurgiatööstuses tekkivad anoodiotsad) 

B2100 Alumiiniumhüdraatide ja alumiiniumi jäätmed ning alumiiniumi tootmise jäägid, välja 

arvatud gaasipuhastusel, flokuleerimisel või filtreerimisel kasutatavad ained 

B2110 Boksiidijääk (“punane muda”) (keskmine pH on alla 11,5) 

B2120 Happeliste või aluseliste lahuste jäätmed, mille pH on üle 2 ja alla 11,5 ning mis ei ole 

korrosiivsed või muul viisil ohtlikud (vt A-nimekirja kirjet A4090) 

B2130 Bituminoossed materjalid (asfaldijäätmed) tee-ehituselt ja -paranduselt, mis ei sisalda 

tõrva1 (vt A-nimekirja kirjet A3200) 

B3 Peamiselt orgaanilisi koostisosi sisaldavad jäätmed, milles võib olla metalle ja 

anorgaanilisi aineid  

 

                                                 
1 Benso[a]püreeni kontsentratsioon peab olema väiksem kui 50mg/kg. 
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B3010 Tahked plastijäätmed: 

Järgmised plastid või plastisegud tingimusel, et neid ei ole segatud teiste jäätmetega ja 

need on valmistatud vastavalt spetsifikatsioonile: 

– Plastipuru halogeenimata polümeeridest ja kopolümeeridest, mis sisaldab järgmisi 
aineid, kuid ei piirdu nendega:1 

– etüleen 

– stüreen 

– polüpropüleen 

– polüpropüleentereftalaat 

– akrüülnitriil 

– butadieen 

– polüatsetaalid 

– polüamiidid 

– polübutüleentereftalaat 

– polükarbonaadid 

– polüeetrid 

– polüfenüleensulfiidid 

– akrüülpolümeerid 

– alkaanid C10 - C13 (plastifikaatorid) 

– polüuretaan (ei sisalda CFC) 

– polüsiloksaanid 

– polümetüülmetakrülaat 

– polüvinüülalkohol 

– polüvinüülbutüraal 

– polüvinüülatsetaat 

                                                 
1 Selline puru peab olema täielikult polümeerunud. 
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– Vulkaniseeritud vaigu jäätmed või kondensatsiooni saadused, mis sisaldavad 

järgmisi aineid: 

– karbamiidformaldehüüdvaigud 

– fenoolformaldehüüdvaigud 

– melamiinformaldehüüdvaigud 

– epoksüvaigud 

– alküüdvaigud 

– polüamiidid 

– Järgmised fluoritud polümeersed jäätmed:1 

– perfluoroetüleen/propüleen (FEP) 

– perfluoroalkoksüalkaan 

– tetrafluoroetüleen/perfluorovinüüleeter (PFA) 

– tetrafluoroetüleenperfluorometüülvinüüleeter (MFA) 

– polüvinüülfluoriid (PVF) 

– polüvinüüldieenfluoriid (PVDF) 

B3020 Paberi, papi ja paberitoodete jäätmed 

Järgmised materjalid tingimusel, et neid ei ole segatud ohtlike jäätmetega: 

paberi- või papijäätmed ja -murd: 

– pleegitamata paberist või papist või lainepaberist või -papist 

– muust paberist või papist, valmistatud peamiselt pleegitatud värvimata keemilisest 
pulbist 

                                                 
1 – Käesolev kirje ei hõlma lõpptarbija tekitatud jäätmeid. 
 – Jäätmed ei tohi olla segatud. 
 – Tuleb silmas pidada lahtise põletamisega kaasnevaid probleeme. 
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– peamiselt mehaanilisest pulbist valmistatud paberist või papist (nt ajalehed, ajakirjad 
jm trükitooted) 

– muust, sealhulgas:  

1) lamineeritud papist;  

2) sorteerimata murrust 

B3030 Tekstiilijäätmed 

Järgmised materjalid tingimusel, et neid ei ole segatud ohtlike jäätmetega ja need on 

valmistatud vastavalt spetsifikatsioonile: 

– Siidijäägid (sealhulgas haspeldamiseks sobimatud kookonid, lõngajäätmed ja 
kohestatud jäätmed): 

– kraasimata või kammimata 

– muud 

– Lambavilla või muude loomade villa ning loomakarvade jäätmed, sealhulgas 
lõngajäätmed, välja arvatud kohestatud jäätmed 

– lambavilla ja muude loomade villa kraasmed 

– lambavilla ja muude loomade villa muud jäätmed 

– loomakarvade jäätmed 

– Puuvillajäätmed (sealhulgas lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed) 

– lõngajäätmed (sealhulgas niidijäätmed) 

– kohestatud jäätmed 

– muud 

– Linatakud ja -jäätmed 
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– Hariliku kanepi (Cannabis sativa L) takud ja jäätmed (sealhulgas lõngajäätmed ja 
kohestatud jäätmed) 

– Džuudi jm niintekstiilkiu (välja arvatud lina, hariliku kanepi ja ramjee) takud ja 

jäätmed (sealhulgas lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed) 

– Sisali ja muude Agave perekonna taimedest saadud tekstiilkiu takud ja jäätmed 

(sealhulgas lõngajäätmed ja kohestatud jäägid) 

– Kookosetakud, -kraasmed ja -jäätmed (sealhulgas lõngajäätmed ja kohestatud 

jäätmed) 

– Abaka (manillakanepi või Musa textilis Nee) takud, kraasmed ja jäätmed (sealhulgas 

lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed) 

– Ramjee ja muud mujal määratlemata ja nimetamata taimse tekstiilkiu takud, 

kraasmed ja jäätmed (sealhulgas lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed) 

– Järgmiste keemiliste kiudude jäätmed (sealhulgas kraasmed, lõngajäätmed ja 

kohestatud jäätmed): 

– sünteeskiud 

– tehiskiud 

– Kasutatud rõivad ja muud kasutatud tekstiiltooted 

– Kasutatud kaltsud, nööri- ja köiejäätmed ning kasutatud nöörist või köiest 

valmistatud tekstiiltooted: 

– sorteeritud 

– muud 

B3035 Tekstiilpõrandakatete, vaipade jäätmed 
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B3040 Kummijäätmed 

Järgmised materjalid tingimusel, et neid ei ole segatud teiste jäätmetega: 

– kõvakummijäätmed ja -puru (nt eboniit) 

– muud kummijäätmed (välja arvatud mujal loetletud jäätmed) 

B3050 Töötlemata korgi ja puidu jäätmed: 

– puidujäätmed ja -jäägid, aglomeeritud pakkudeks, brikettideks, graanuliteks vms või 

aglomeerimata 

– korgijäätmed: purustatud, granuleeritud või jahvatatud 

B3060 Põllumajandus- ja toiduainetööstuse jäätmed tingimusel, et need ei ole nakkusohtlikud: 

– veinipära 

– mujal nimetamata kuivatatud ja steriliseeritud taimsed jäätmed, jäägid ja 

kõrvalsaadused granuleeritult või granuleerimata 

– degraa: rasvainete või loomsete või taimsete vahade töötlemisel tekkivad jäägid 

– loomakondid ja sarvesäsi, töötlemata, rasvatustatud, eeltöödeldud (kuid vormimata), 

happega töödeldud või deželatiinistatud 

– kalajäätmed 

– kakaoubade kestad, kelmed ja muud kakaojäätmed 

– muud põllumajandus- ja toiduainetööstuse jäätmed, välja arvatud inimeste ja 

loomade tarbeks mõeldud kõrvalsaadused, mis vastavad riiklikele ja 

rahvusvahelistele nõuetele ja standarditele 
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B3065 Loomse või taimse päritoluga toiduõlide ja –rasvade jäätmed (nt praadimisõli), tingimusel, 

et neil ei ole ühtegi III lisas nimetatud ohtlikku omadust 

B3070 Järgmised jäätmed: 

– juukselõikmed 

– õlejäätmed 

– inaktiveeritud seenemütseel, mida saadakse penitsilliini tootmisel ja mida 

kasutatakse loomasöödaks 

B3080 Kummijäätmed, -lõikmed ja -puru 

B3090 Nahalaastud ja muud naha- või plastnahajäätmed, edasiseks töötlemiseks kõlbmatud (välja 

arvatud nahasetted), mis ei sisalda kuuevalentse kroomi ühendeid ja biotsiide (vt A-

nimekirja kirjet A3100) 

B3100 Nahatolm, -tuhk, -setted või -puru, mis ei sisalda kuuevalentse kroomi ühendeid ega 

biotsiide (vt A-nimekirja kirjet A3090) 

B3110 Nahatöötlusjäätmed, mis ei sisalda kuuevalentse kroomi ühendeid või biotsiide või 

nakkusttekitavaid aineid (vt A-nimekirja kirjet A3110) 
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B3120 Jäätmed, mis koosnevad toiduvärvidest 

B3130 Polümeersete eetrite jäätmed ja ohutute monomeersete eetrite jäätmed, mis ei ole 

võimelised moodustama peroksiide 

B3140 Õhkrehvide jäätmed, välja arvatud need, mis on määratud IVA lisas loetletud toiminguteks 

B4 Jäätmed, milles võib olla kas anorgaanilisi või orgaanilisi koostisosi 

B4010 Jäätmed, mis sisaldavad peamiselt veel põhinevaid/lateksvärve, trükivärve ja tahkestunud 

värnitsat, kuid ei sisalda orgaanilisi lahusteid, raskmetalle või biotsiide määral, mis lubaks 

pidada neid ohtlikeks jäätmeteks (vt A-nimekirja kirjet A4070) 

B4020 Vaikude, lateksite, plastifikaatorite, liimi/adhesiivainete tootmisel, segamisel ja 

kasutamisel tekkivad jäätmed, mida ei ole loetletud A-nimekirjas ja mis sisaldavad 

lahusteid ja teisi saasteaineid niisugusel määral, et ilmnevad III lisas nimetatud ohtlikud 

omadused, näiteks veel põhinevad, või liimid, mis põhinevad kaseiinil, tärklisel, 

dekstriinil, tsellulooseetril, polüvinüülalkoholil (vt A-nimekirja kirjet A3050) 

B4030 Ühekordselt kasutatavad kaamerad koos patareidega, mis ei kuulu A-nimekirja 
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2. OSA 

Otsuse 2000/532/EÜ lisas loetletud jäätmed1 

 

01  MAAVARADE JA MAA-AINESE UURINGUTEL, KAEVANDAMISEL 
NING FÜÜSIKALISEL JA KEEMILISEL TÖÖTLEMISEL TEKKINUD 
JÄÄTMED 

01 01  Maavarade kaevandamisjäätmed 

01 01 01  Maakide kaevandamisjäätmed 

01 01 02  Mittemaaksete maavarade kaevandamisjäätmed 

01 03  Metalle sisaldavate maavarade füüsikalise ja keemilise töötlemise jäätmed 

01 03 04* Sulfiidsete maakide hapettekitavad töötlemisjäägid (“sabad”) 

01 03 05* Muud ohtlikke aineid sisaldavad maagitöötlemisjäägid 

01 03 06  Maagitöötlemisjäägid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 01 03 04 ja 
01 03 05 

01 03 07* Muud metalle sisaldavate maavarade füüsikalisel ja keemilisel töötlemisel 
tekkinud ohtlikke aineid sisaldavad jäätmed 

01 03 08  Tolmjad ja pulbrilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 
01 03 07 

01 03 09  Alumiiniumoksiidi tootmisel tekkinud “punane hiib”, mida ei ole nimetatud 
koodinumbriga 01 03 07 

01 03 99  Mujal nimetamata jäätmed 

01 04  Mittemaaksete maavarade füüsikalise ja keemilise töötlemise jäätmed 

01 04 07* Mittemaaksete maavarade füüsikalisel ja keemilisel töötlemisel tekkinud 
ohtlikke aineid sisaldavad jäätmed 

                                                 
1 Tärniga märgitud jäätmeid loetakse ohtlikuks vastavalt direktiivile 91/689/EMÜ. Jäätmete 

koodinumbri kindlaks määramisel lähtutakse otsuse 2000/532/EMÜ lisa sissejuhatusest. 
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01 04 08 Kruusajäätmed ja kivipuru, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 01 04 07 

01 04 09 Liiva- ja savijäätmed 

01 04 10 Tolmjad ja pulbrilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 
01 04 07 

01 04 11 Potase ja kivisoola töötlemisjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 
01 04 07 

01 04 12 Töötlemisjäägid (“sabad”) ja muud mineraalide pesemisel ja puhastamisel 
tekkinud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 01 04 07 ja 
01 04 11 

01 04 13 Kivilõikamisel ja -saagimisel tekkinud jäätmed, mida ei ole nimetatud 
koodinumbriga 01 04 07 

01 04 99 Mujal nimetamata jäätmed 

01 05 Puurimishiivad ja muud puurimisjäätmed 

01 05 04 Mageveepuurimishiivad ja -jäätmed 

01 05 05* Õli sisaldavad puurimishiivad ja -jäätmed 

01 05 06* Ohtlikke aineid sisaldavad puurimishiivad ja muud puurimisjäätmed 

01 05 07 Barüüti sisaldavad puurimishiivad ja -jäätmed, mida ei ole nimetatud 
koodinumbritega 01 05 05 ja 01 05 06 

01 05 08 Kloriide sisaldavad puurimishiivad ja -jäätmed, mida ei ole nimetatud 
koodinumbritega 01 05 05 ja 01 05 06 

01 05 99 Mujal nimetamata jäätmed 
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02 PÕLLUMAJANDUSES, AIANDUSES, VESIVILJELUSES, 
METSANDUSES, JAHINDUSES JA KALAPÜÜGIL NING 
TOIDUAINETE VALMISTAMISEL JA TÖÖTLEMISEL TEKKINUD 
JÄÄTMED 

02 01 Põllumajanduses, aianduses, vesiviljeluses, metsanduses, jahinduses ja 
kalapüügil tekkinud jäätmed 

02 01 01 Pesemis- ja puhastamissetted 

02 01 02 Loomsete kudede jäätmed 

02 01 03 Taimsete kudede jäätmed 

02 01 04 Plastijäätmed (v.a pakendid) 

02 01 06 Loomaväljaheited, virts ja sõnnik (sh reostunud allapanu), eraldi kogutud ja 
mujal käideldud vedelad farmiheitmed 

02 01 07 Metsamajandusjäätmed 

02 01 08* Ohtlikke aineid sisaldavad põllumajanduskemikaalijäätmed 

02 01 09 Põllumajanduskemikaalijäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 02 01 
08 

02 01 10 Metallijäätmed 

02 01 99 Mujal nimetamata jäätmed 

02 02 Liha, kala ja muude loomsete toiduainete valmistamisel ja töötlemisel 
tekkinud jäätmed 

02 02 01 Pesemis- ja puhastamissetted 

02 02 02 Loomsete kudede jäätmed 

02 02 03 Tarbimis- või töötlemiskõlbmatud materjalid 

02 02 04 Reovee kohtpuhastussetted 

02 02 99 Mujal nimetamata jäätmed 
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02 03 Puu-, köögi- ja teravilja, toiduõli, kakao, kohvi, tee ja tubaka töötlemisel ning 
valmistamisel, konservitootmisel, pärmi ja pärmikontsentraadi tootmisel ning 
melassi valmistamisel ja kääritamisel tekkinud jäätmed 

02 03 01 Pesemis-, puhastamis-, koorimis-, tsentrifuugimis- ja separeerimissetted 

02 03 02 Konservandijäätmed 

02 03 03 Lahustitega ekstraheerimisel tekkinud jäätmed 

02 03 04 Tarbimis- või töötlemiskõlbmatud materjalid 

02 03 05 Reovee kohtpuhastussetted 

02 03 99 Mujal nimetamata jäätmed 

02 04 Suhkrutootmisjäätmed 

02 04 01 Suhkrupeedi puhastamisel ja pesemisel eraldatud muld  

02 04 02 Kaltsiumkarbonaadisete 

02 04 03 Reovee kohtpuhastussetted 

02 04 99 Mujal nimetamata jäätmed 

02 05 Piimatööstusjäätmed 

02 05 01 Tarbimis- või töötlemiskõlbmatud materjalid 

02 05 02 Reovee kohtpuhastussetted 

02 05 99 Mujal nimetamata jäätmed 

02 06 Pagari- ja kondiitritööstusjäätmed  

02 06 01 Tarbimis- või töötlemiskõlbmatud materjalid 

02 06 02 Konservandijäätmed 

02 06 03 Reovee kohtpuhastussetted 

02 06 99 Mujal nimetamata jäätmed 
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02 07 Alkohoolsete ja alkoholivabade jookide (v.a kohv, tee ja kakao) 
tootmisjäätmed 

02 07 01 Toorme pesemisel, puhastamisel ja mehaanilisel töötlemisel (peenestamisel ja 
jahvatamisel) tekkinud jäätmed 

02 07 02 Piirituse destilleerimisjäägid 

02 07 03 Keemilisel töötlemisel tekkinud jäätmed 

02 07 04 Tarbimis- või töötlemiskõlbmatud materjalid 

02 07 05 Reovee kohtpuhastussetted 

02 07 99 Mujal nimetamata jäätmed 

03 PUIDU TÖÖTLEMISEL, PLAATIDE JA MÖÖBLI NING TSELLULOOSI, 
PABERI JA KARTONGI TOOTMISEL TEKKINUD JÄÄTMED 

03 01 Puidu töötlemise ning plaatide ja mööbli tootmise jäätmed 

03 01 01 Puukoore- ja korgijäätmed 

03 01 04* Ohtlikke aineid sisaldav saepuru, laastud, pinnud, puit, laast- ja muud 
puidupõhised plaadid ning vineer 

03 01 05 Saepuru, laastud, pinnud, puit, laast- ja muud puidupõhised plaadid ning 
vineer, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 03 01 04 

03 01 99 Mujal nimetamata jäätmed 

03 02 Puidukaitseainejäätmed 

03 02 01* Halogeene mittesisaldavad orgaanilised puidukaitseained 

03 02 02* Kloororgaanilised puidukaitseained 

03 02 03* Metallorgaanilised puidukaitseained 

03 02 04* Anorgaanilised puidukaitseained 
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03 02 05* Muud ohtlikke aineid sisaldavad puidukaitseained 

03 02 99 Mujal nimetamata puidukaitseained 

03 03 Tselluloosi, paberi ja kartongi tootmise ja töötlemise jäätmed 

03 03 01 Puukoore- ja puidujäätmed 

03 03 02 Roheleelise sete, mis tekib tselluloosi keeduvedeliku taaskasutamisel 

03 03 05 Paberi ringlussevõtul tekkinud värviärastussetted 

03 03 07 Vanapaberist ja -kartongist pulbi valmistamisel mehaaniliselt eraldatud jäägid 

03 03 08 Ringlussevõetud vanapaberi ja -kartongi sortimisjäätmed 

03 03 09 Lubisete (“meesa”) 

03 03 10 Pulbi mehaanilisel lahutamisel tekkinud kiujäägid ning kiu-, täiteaine- ja 
katteainesetted 

03 03 11 Reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 03 03 10  

03 03 99 Mujal nimetamata jäätmed 

04 NAHA-, KARUSNAHA-  JA TEKSTIILITÖÖSTUSJÄÄTMED  

04 01 Naha- ja karusnahatööstusjäätmed 

04 01 01 Kõlu- ja laustajäätmed 

04 01 02 Painimisjäätmed 

04 01 03* Lahusteid sisaldavad rasvaärastusjäätmed (vedela faasita) 

04 01 04 Kroomi sisaldavad parklahused 

04 01 05 Kroomivabad parklahused 

04 01 06 Kroomi sisaldavad setted, eelkõige reovee kohtpuhastussetted 

04 01 07 Kroomivabad setted, eelkõige reovee kohtpuhastussetted 

04 01 08 Kroomi sisaldavad parknahajäätmed (kroomnaharibad, -laastud, -lõiked, 
lihvimistolm) 
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04 01 09 Apreteerimis- ja viimistlusjäätmed 

04 01 99 Mujal nimetamata jäätmed 

04 02 Tekstiilitööstusjäätmed 

04 02 09 Komposiitmaterjalide (impregneeritud tekstiili, elastomeeride, plastomeeride) 
jäätmed 

04 02 10 Looduslikest saadustest pärinev orgaaniline aine (nt rasv, vaha) 

04 02 14* Orgaanilisi lahusteid sisaldavad viimistlusjäätmed 

04 02 15 Viimistlusjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 04 02 14 

04 02 16* Ohtlikke aineid sisaldavad värvained ja pigmendid 

04 02 17 Värvained ja pigmendid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 04 02 16 

04 02 19* Ohtlikke aineid sisaldavad reovee kohtpuhastussetted  

04 02 20 Reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 04 02 19  

04 02 21 Töötlemata tekstiilkiudude jäätmed 

04 02 22 Töödeldud tekstiilkiudude jäätmed 

04 02 99 Mujal nimetamata jäätmed 

05 NAFTA JA ÕLI RAFINEERIMISEL NING FRAKTSIONEERIMISEL, 
MAAGAASI PUHASTAMISEL JA KIVISÖE UTMISEL TEKKINUD 
JÄÄTMED 

05 01 Nafta ja õli rafineerimise ning fraktsioneerimise jäätmed 

05 01 02* Soolaärastussetted 

05 01 03* Mahutite põhjasetted 

05 01 04* Alküülhappesetted 

05 01 05* Lekkinud õli 

05 01 06* Tehastes, seadmetes ja seadmete hooldamisel tekkinud jäätmed 
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05 01 07* Happetõrvad (gudroonid) 

05 01 08* Muud tõrvad 

05 01 09* Ohtlikke aineid sisaldavad reovee kohtpuhastussetted 

05 01 10 Reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 05 01 09 

05 01 11* Kütuse leelispuhastusjäätmed 

05 01 12* Õli sisaldavad happed 

05 01 13 Katlatoitevee setted 

05 01 14 Jahutuskolonnides tekkinud jäätmed 

05 01 15* Kasutatud filtersavi 

05 01 16 Õli väävlitustamisel tekkinud väävlit sisaldavad jäätmed 

05 01 17 Bituumen 

05 01 99 Mujal nimetamata jäätmed 

05 06 Kivisöe utmisjäätmed 

05 06 01* Happetõrvad (gudroonid) 

05 06 03* Muud tõrvad 

05 06 04 Jahutuskolonnides tekkinud jäätmed 

05 06 99 Mujal nimetamata jäätmed 

05 07 Maagaasi puhastus- ja transportimisjäätmed 

05 07 01* Elavhõbedat sisaldavad jäätmed 

05 07 02 Väävlit sisaldavad jäätmed 

05 07 99 Mujal nimetamata jäätmed 
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06 ANORGAANILISTES KEEMIAPROTSESSIDES TEKKINUD JÄÄTMED 
06 01 Hapete valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud 

jäätmed 

06 01 01* Väävelhape ja väävlishape 

06 01 02* Vesinikkloriidhape 

06 01 03* Vesinikfluoriidhape 

06 01 04* Fosforhape ja fosforishape 

06 01 05* Lämmastikhape ja lämmastikushape 

06 01 06* Muud happed 

06 01 99 Mujal nimetamata jäätmed 

06 02 Aluste valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud 
jäätmed 

06 02 01* Kaltsiumhüdroksiid 

06 02 03* Ammooniumhüdroksiid 

06 02 04* Naatriumhüdroksiid ja kaaliumhüdroksiid 

06 02 05* Muud alused 

06 02 99 Mujal nimetamata jäätmed 

06 03 Soolade ja soolalahuste ning metallioksiidide valmistamisel, kokkusegamisel, 
jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed 

06 03 11* Tsüaniide sisaldavad tahked soolad ja lahused 

06 03 13* Raskmetalle sisaldavad tahked soolad ja lahused 

06 03 14 Tahked soolad ja lahused, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 06 03 11 ja 
06 03 13 

06 03 15* Raskmetalle sisaldavad metallioksiidid 

06 03 16 Metallioksiidid, mida ei ole nimetatud koodi 06 03 15 

06 03 99 Mujal nimetamata jäätmed 
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06 04 Metalle sisaldavad jäätmed, mida ei ole nimetatud alajaotises 06 03 

06 04 03* Arseeni sisaldavad jäätmed 

06 04 04* Elavhõbedat sisaldavad jäätmed 

06 04 05* Muid raskmetalle sisaldavad jäätmed 

06 04 99 Mujal nimetamata jäätmed 

06 05 Reovee kohtpuhastussetted 

06 05 02* Ohtlikke aineid sisaldavad reovee kohtpuhastussetted 

06 05 03 Reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 06 05 02 

06 06 Väävliühendite valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel, kasutamisel, 
keemilisel töötlemisel ja väävlitustamisel tekkinud jäätmed 

06 06 02* Ohtlikke sulfiide sisaldavad jäätmed 

06 06 03 Sulfiide sisaldavad jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 06 06 02 

06 06 99 Mujal nimetamata jäätmed 

06 07 Halogeenide valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel, kasutamisel ja 
keemilisel töötlemisel tekkinud jäätmed 

06 07 01* Elektrolüüsiprotsessides tekkivad asbesti sisaldavad jäätmed 

06 07 02* Kloori tootmisel kasutatud aktiivsüsi 

06 07 03* Elavhõbedat sisaldav baariumsulfaadisete 

06 07 04* Lahused ja happed, nt kontakthape 

06 07 99 Mujal nimetamata jäätmed 

06 08 Räni ja räniderivaatide valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja 
kasutamisel tekkinud jäätmed 

06 08 02* Ohtlikke silikoone sisaldavad jäätmed 

06 08 99 Mujal nimetamata jäätmed 
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06 09 Fosforiühendite valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel ja 
keemilisel töötlemisel tekkinud jäätmed 

06 09 02 Fosforiräbu 

06 09 03* Ohtlike ainetega saastunud või neid sisaldavad kaltsiumipõhised 
reaktsioonijäätmed 

06 09 04 Kaltsiumipõhised reaktsioonijäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 
06 09 03 

06 09 99 Mujal nimetamata jäätmed 

06 10 Lämmastikuühendite valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel, kasutamisel 
ja keemilisel töötlemisel ning väetisetootmisel 

06 10 02* Ohtlikke aineid sisaldavad jäätmed 

06 10 99 Mujal nimetamata jäätmed 

06 11 Anorgaaniliste pigmentide ja valgussummutite valmistamisel tekkinud 
jäätmed 

06 11 01 Titaandioksiidi tootmisel tekkinud kaltsiumipõhised reaktsioonijäätmed 

06 11 99 Mujal nimetamata jäätmed 

06 13 Muudes anorgaanilistes keemiaprotsessides tekkinud jäätmed 

06 13 01* Anorgaanilised taimekaitsevahendid, puidukaitseained ja muud biotsiidid 

06 13 02* Kasutatud aktiivsüsi (v.a 06 07 02) 

06 13 03 Süsiniktahm 

06 13 04* Asbestitöötlemisjäätmed 

06 13 05* Nõgi 

06 13 99 Mujal nimetamata jäätmed 
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