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I Jäätmenimistu
• Jäätmete liigitamise üldpõhimõte – jäätmed
liigitatakse jäätmenimistu alusel
• Jäätmenimistu

 on üle Euroopa ühtlustatud jäätmekoodide loetelu
 alusel liigitatakse kõikides EL liikmesriikides
jäätmeid samadel põhimõtetel
 on tekkevaldkonnapõhine
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I Jäätmenimistu

Jäätmenimistu ülesehitus

• Jäätmenimistu koosneb
 jaotistest – 20 jaotist, tähistatud kahekohaliste
koodinumbritega

 alajaotistest – tähistatud neljakohaliste
koodinumbritega
 jäätmeliikidest – tähistatud kuuekohaliste või
kaheksakohaliste koodinumbritega
• Jäätmeliigid jagunevad ohtlikeks ja tavajäätmeteks
• Ohtlikud jäätmed on tähistatud tärniga (*)
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I Jäätmenimistu

Jäätmenimistu ülesehitus

• Jäätmete liigitamisel lähtutakse jäätmete
tekkevaldkonnast, mille hulgast valitakse jäätmeliigi
kuue- või kaheksakohaline koodinumber (kui
kaheksakohaline on olemas)
• Mõnes tootmisvaldkonnas võib tekkida ka mitmesse
jaotisesse või alajaotisesse liigitatavaid jäätmeid
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I Jäätmenimistu

Jäätmenimistu ülesehitus - näited
Järjekord

Kood
01

Maavarade ja maa-ainese uuringutel, kaevandamisel ning füüsikalisel ja keemilisel töötlemisel tekkinud jäätmed

02

Põllumajanduses, aianduses, vesiviljeluses, metsanduses, jahinduses ja kalapüügil ning toiduainete valmistamisel ja töötlemisel tekkinud jäätmed

03

Puidu töötlemisel, plaatide ja mööbli ning tselluloosi, paberi ja kartongi tootmisel tekkinud jäätmed

04

Naha-, karusnaha- ja tekstiilitööstusjäätmed

05

Nafta ja õli rafineerimisel ning fraktsioneerimisel, maagaasi puhastamisel ja kivisöe ning põlevkivi utmisel tekkinud jäätmed

06
07

09
10

Anorgaanilistes keemiaprotsessides tekkinud jäätmed
Orgaanilistes keemiaprotsessides tekkinud jäätmed
Pinnakatete (värvide, lakkide ja klaasjate emailide), liimide, hermeetikute ja trükivärvide valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel
tekkinud jäätmed
Fotograafiajäätmed
Termilistes protsessides tekkinud jäätmed

11

Metallide ja muude materjalide pinnatöötlusel ja pindamisel ning värviliste metallide hüdrometallurgiaprotsessides tekkinud jäätmed

12

Metallide ja plastide mehaanilisel vormimisel ning füüsikalisel ja mehaanilisel pinnatöötlemisel tekkinud jäätmed

13

Õli- ja vedelkütusejäätmed (välja arvatud toiduõlid ning jaotistes 05, 12 ja 19 nimetatud jäätmed)

14

Orgaaniliste lahustite, külmutusagenside ja propellentide jäätmed (välja arvatud jaotistes 07 ja 08 nimetatud jäätmed)

15

Pakendijäätmed, nimistus mujal nimetamata absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid ja kaitseriietus

16

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

17

Ehitus- ja lammutuspraht (sealhulgas saastunud maa-aladelt eemaldatud pinnas)
Inimeste või loomade tervishoiu või sellega seotud uuringute käigus tekkinud jäätmed (välja arvatud köögi- ja sööklajäätmed, mis ei ole
tervishoiuga otseselt seotud)
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18
19

Jäätmekäitlusettevõtete, ettevõtteväliste reoveepuhastite ning joogi- ja tööstusvee käitlemisel tekkinud jäätmed

20

Olmejäätmed (kodumajapidamisjäätmed ja samalaadsed kaubandus-, tööstus- ja ametiasutusjäätmed), sealhulgas liigiti kogutud jäätmed

I

II

III

I
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I Jäätmenimistu

Jäätmenimistu ülesehitus - näited
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II Peegelkoodid
• Peegelkoodid on koodid, mille määramisel ei
ole võimalik kohe otsustada, kas tegemist on
ohtlike või tavajäätmetega
• Sobiva peegelkoodi valimine sõltub ohtlike
ainete sisaldusest jäätmetes
• Jäätmenimistus on mitut tüüpi peegelkoode
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II Peegelkoodid
Näited

• Peegelkoodid, kus on üldine viide ohtlike
ainete sisaldusele
04 02 16*

Ohtlikke aineid sisaldavad värvained ja pigmendid

04 02 17

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

• Peegelkoodid, kus on viide konkreetsele
ohtlikule ainele
16 01 11*

Asbesti sisaldavad piduriklotsid

16 01 12

Piduriklotsid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 01 11*

• Peegelkoodid, mis sisaldavad viiteid mitmetele
jäätmekoodidele
17 06 01*

Asbesti sisaldavad isolatsioonimaterjalid

17 06 03*

Muud ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad isolatsioonimaterjalid

17 06 04

Isolatsioonimaterjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 17 06 01* ja 17 06 03*
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III Jäätmete ohtlikkuse väljaselgitamine
• Peegelkoodide seast sobivaima jäätmekoodi
valimiseks tuleb välja selgitada jäätmete
koostis
• Selleks on mitmeid võimalusi:
 Saada teavet aine või toote esmaselt valmistajalt
enne aine või toote jäätmeteks muutumist (nt
ohutuskaardid, aine klassifitseerimisandmed)
 Omada põhjalikku ülevaadet jäätmete
tekkeprotsessist ja sisendist
 Teha katsed
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III Jäätmete ohtlikkuse väljaselgitamine
• Juhul, kui jäätmete koostist ei ole võimalik välja
selgitada või see jääb liiga ebaselgeks, tuleb
peegelkoodidest valida ohtlike jäätmete kood
• Juhul, kui jäätmete koostis on välja selgitatud,
on välja selgitatud jäätmetes sisalduvad aineid
• Edasi tuleb kontrollida, kas jäätmetel avaldub
seetõttu mõni ohtlik omadus
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III Jäätmete ohtlikkuse väljaselgitamine
• 1. juunist 2015 kehtib jäätmete ohtlikele
omadustele otsekohalduv komisjoni määrus
(EL) nr 1357/2014
• Komisjoni määrus asendab jäätmedirektiivi III
lisas (jäätmeseaduse §-s 8) käsitletud jäätmete
kahjulikud toimed H1–H15 jäätmete ohtlike
omadustega HP1–HP15
• Komisjoni määrusega on jäätmeid käsitlevad
õigusaktid ühtlustatud ainetele kehtivate EL
määrustega, eelkõige CLP-määrusega
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III Jäätmete ohtlikkuse väljaselgitamine
Jäätmete ohtlikud omadused on järgmised:
HP1

Plahvatusohtlik

HP2

Oksüdeeriv

HP3

Tuleohtlik

HP4

Ärritav

HP5

Mürgisus sihtelundi suhtes/hingamiskahjustusi tekitav mürgisus

HP6

Äge mürgisus

HP7

Kantserogeenne

HP8

Söövitav

HP9

Nakkust tekitav

HP10

Reproduktiivtoksiline

HP11

Mutageenne

HP12

Eraldab väga mürgiseid gaase

HP13

Sensibiliseeriv

HP14

Keskkonnaohtlik

HP15

Jäätmed, millel võivad ilmneda ülalnimetatud ohtlikud omadused, kuid mis ei
esine algsetes jäätmetes otseselt.
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III Jäätmete ohtlikkuse väljaselgitamine
Ohtlikud omadused

• Ohtlike omadustega HP1–HP15 jäätmete
ohtlikuks klassifitseerimine on kirjeldatud
komisjoni määruses (EL) nr 1357/2014
• Määruses sätestatakse klassifitseerimise
tingimused, kus klassifitseerimine sõltub
jäätmetes sisalduvate ohtlike ainete
ohuklasside ja ohukategooriate ning ohulausete
koodidest
• Teise võimalusena võib ohtlike omaduste
väljaselgitamiseks teha katsed
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III Jäätmete ohtlikkuse väljaselgitamine
Ohtlikud omadused – komisjoni määruse näide

HP 7 Kantserogeenne: jäätmed, mis tekitavad
vähktõbe või suurendavad selle esinemissagedust.
Kui jäätmed sisaldavad ainet, mis on klassifitseeritud ühega tabelis esitatud
ohuklassi ja -kategooria koodidest ja ohulausete koodidest, ning üks või mitu
tabelis esitatud sisalduse piirnormidest on ületatud või on sisaldus võrdne
sisalduse piirnormiga, klassifitseeritakse jäätmed ohtlikeks koodiga HP 7. Kui
jäätmed sisaldavad rohkem kui üht ainet, mis on klassifitseeritud
kantserogeenseks, peab ühtainust ainet leiduma sisalduse piinormiga võrdsel
määral või üle selle, et jäätmeid saaks klassifitseerida ohtlikeks koodiga HP 7.
Ohuklassi ja -kategooria
kood(id)
Carc. 1A
Carc. 1B
Carc. 2

Ohulause kood(id)

Sisalduse piirnorm

H350

0,1 %

H351

1,0 %
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III Jäätmete ohtlikkuse väljaselgitamine
Ohtlikud ained – komisjoni määruse näide

•

Kuidas teada saada, kas jäätmete koostises olev aine on
klassifitseeritud komisjoni määruse tabelis nimetatud
ohuklassi ja -kategooria koodide ja ohulausete koodidega?

•

Ained klassifitseeritakse ohtlikeks CLP-määruse I lisa 2.–5.
osas sätestatud kriteeriumite alusel

•

CLP-määruse VI lisas on loetletud ained, millel juba on üle
Euroopa ühtlustatud ohtliku aine klassifikatsioon

•

Seda, kas aine on ohtlikuks klassifitseeritud või mitte, saab
kontrollida Euroopa Kemikaaliameti veebilehelt:
http://echa.europa.eu/et/information-on-chemicals/clinventory-database
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III Jäätmete ohtlikkuse väljaselgitamine
Ohtlikud omadused – komisjoni määruse näide

Võttes näiteks aine „asbest“, saame
klassifitseerimis- ja märgistusandmikust teada
järgmist:
Asbest on klassifitseeritud ohtlikuks ohuklassi- ja
kategooria koodiga Carc. 1A koos vastava
ohulausega H350 ning ohuklassi- ja kategooria
koodiga STOT RE 1 koos vastava ohulausega H372
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III Jäätmete ohtlikkuse väljaselgitamine
Ohtlikud omadused – komisjoni määruse näide

Vaadates komisjoni määruses kirjeldatud ohuklassi- ja
kategooriate ning ohulausete tabeleid, tuleb Carc. 1A
H350 klassifikatsiooniga ainet sisaldavatele jäätmetele
kaaluda HP7 ohtliku omaduse määramist.
Ohuklassi ja -kategooria
kood(id)
Carc. 1A
Carc. 1B
Carc. 2

Ohulause kood(id)

Sisalduse piirnorm

H350

0,1 %

H351

1,0 %

Seega, kui jäätmetes sisaldub asbesti 0,1% või enam,
klassifitseeritakse need jäätmed ohtlikeks omaduse HP7
tõttu ja jäätmed liigitatakse ohtlike jäätmete koodiga.
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III Jäätmete ohtlikkuse väljaselgitamine
Ohtlikud omadused – katsed

• Jäätmete ohtlikud omadused on võimalik välja
selgitada ka katse teel
• Katse tuleb teha kooskõlas otsekohalduva
katsemeetodite määrusega või muude rahvusvaheliselt
tunnustatud katsemeetodite ja juhenditega
• Kui jäätmete omadusi on hinnatud nii komisjoni
määruse kui katse teel, on katse tulemused
ülimuslikud
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III Jäätmete ohtlikkuse väljaselgitamine
Püsivad orgaanilised saasteained

Juhul, kui jäätmete ohtlike omaduste
analüüsimisel neis sisalduvate ohtlike ainete
alusel selgub, et jäätmetele ei saaks komisjoni
määruse kriteeriumite järgi või katsete tulemusel
ühtegi ohtlikku omadust määrata, tuleb kontrollida,
et jäätmed ei sisalda teatud püsivaid orgaanilisi
saasteaineid üle teatava piirväärtuse
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III Jäätmete ohtlikkuse väljaselgitamine
Püsivad orgaanilised saasteained (POSid)

• POSid on ühendid, mis oma mürgisuse, püsivuse ja
bioakumuleeruvuse tõttu ohustavad inimese tervist
ning kahjustavad muid elusorganisme ja
ökosüsteeme

• POSse reguleerib otsekohalduv POS-määrus
• POS-määruses loetletud ainete tootmine,
turuleviimine ja kasutamine ainena ning segude ja
toodete koostisainena on keelatud
• POS-määrusega sätestatakse neid aineid
sisaldavatele jäätmetele eraldi käitlusnõuded
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III Jäätmete ohtlikkuse väljaselgitamine
Erisused POSse sisaldavate jäätmete liigitamisel

•

POS-määruse IV lisas on ainetele kehtestatud nn madalaim
sisalduse piirväärtus (Low POP content), mille ületamisel
on keelatud taaskasutamis- või kõrvaldamistoimingud,
mis võivad viia IV lisas loetletud ainete
korduskasutamiseni, taaskasutamiseni või
ringlussevõtuni

•

IV lisas kehtestatud madalaima sisalduse piirväärtuse
ületamine ei tähenda aga, et alati on tegemist ohtlike
jäätmetega

•

Jäätmete ohtlikeks klassifitseerimisel pööratakse
eritähelepanu teatud pestitsiididele ja
tööstuskemikaalidele
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III Jäätmete ohtlikkuse väljaselgitamine
Erisused POSse sisaldavate jäätmete liigitamisel

• Jäätmed, mis sisaldavad järgmisi POSse nimetatud
piirväärtusest enam, klassifitseeritakse ohtlikeks
Ained
Madalaim sisalduse piirväärtus*
polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja
15 µg/kg
polüklooritud dibensofuraanid
(PCDD/PCDF)
DDT (1,1,1-trikloro-2,2-bis(4klorofenüül)etaan), klordaan,
heksaklorotsükloheksaanid (sealhulgas
lindaan), dieldriin, endriin, heptakloor,
50 mg/kg
heksaklorobenseen, kloordekoon,
aldriin, pentaklorobenseen, mireks,
toksafeen, heksabromobifenüül või
PCBd
* Vt lisa POS-määrusest
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IV Sobivaim kood jäätmetele
•

Jäätmete liigitamise tulemusel peab olema
võimalik liigitada jäätmed neile sobivaima
jäätmekoodiga

•

Liigitamise etappide I–III läbimisel on selleks
koodiks kas ohtlike jäätmete või tavajäätmete
kood
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Õigusaktid kuni 31. detsember 2015
•

Jäätmeseadus

•

Vabariigi Valitsuse määrus nr 102 „Jäätmete,
sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu“

•

Vabariigi Valitsuse määrus nr 103 „Jäätmete
ohtlike jäätmete hulka liigitamise kord“

•

Keskkonnaministri määrus nr 49
„Probleemtoodetest tekkinud jäätmete täpsustatud
nimistu“

•

Keskkonnaministri määrus nr 17 „Metallijäätmete
täpsustatud nimistu“
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Õigusaktide muudatused 1. jaanuarist 2016
•

Jäätmeseadus ühtlustatakse komisjoni määrusega
 Jäätmeseadus (RT I, 03.12.2015, 2) Riigi Teatajas

•

Vabariigi Valitsuse määrused nr 102 „Jäätmete,
sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu“ ja nr 103 „Jäätmete
ohtlike jäätmete hulka liigitamise kord“ tunnistatakse
kehtetuks

•

Jäätmeseaduse alusel kehtestatakse uus määrus
„Jäätmete liigitamise kord ja jäätmenimistu“
 Määruse eelnõuga on võimalik tutvuda eelnõude
infosüsteemis

•

Tehnilised muudatused lisaks 18 seotud määruses
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Jäätmete liigitamise kord ja jäätmenimistu
•

Sätestab terminid, üldise jäätmete liigitamise korra
ja jäätmenimistu

•

Lisasätted komisjoni määruse ja komisjoni
otsusega 2014/955/EL, millega muudetakse
jäätmenimistut käsitlevat otsust 2000/532/EÜ
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivile 2008/98/EÜ, võrreldes:
 Pinnase ja süvenduspinnase alajaotise jäätmed
 Omaduse HP9 hindamine
 Omaduse HP14 hindamine
 KA ja KKI õigused
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Õigusaktid – otsekohalduvad EL õigusaktid
•

Komisjoni määrus (Komisjoni määrus (EL) nr 1357/2014, millega asendatakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ (mis käsitleb jäätmeid ja
millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid) III lisa)

•

CLP-määrus (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1272/2008, mis
käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning
millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need
kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006)

•

Katsemeetodite määrus (Komisjoni määrus (EÜ) nr 440/2008, millega
kehtestatakse katsemeetodid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist,
hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH))

•

POS-määrus (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 850/2004,
püsivate orgaaniliste saasteainete kohta ning millega muudetakse direktiivi
79/117/EMÜ)
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