
 
 

§ 25.  Probleemtoode  

(1) Probleemtoode on toode, mille jäätmed põhjustavad või võivad põhjustada tervise- või 
keskkonnaohtu, keskkonnahäiringuid või keskkonna ülemäärast risustamist.  

(2) Probleemtoodete hulka kuuluvad: 
1) patareid ja akud; 
2) PCB-sid sisaldavad seadmed; 
3) mootorsõidukid ja nende osad; 
4) elektri- ja elektroonikaseadmed ja nende osad.  

(3) Käesoleva seaduse mõistes on: 
1) patarei ja aku – ühest või enamast elemendist koosnev mittetaaslaetav (patarei) või taaslaetav 
(aku) vooluallikas, mis muudab keemilise energia vahetult elektrienergiaks; 
2) PCB-d – polüklooritud bifenüülid, polüklooritud terfenüülid, monometüültetraklorodifenüülmetaan, 
monometüüldiklorodifenüülmetaan, monometüüldibromodifenüülmetaan ja muu valmistis või segu, mis 
sisaldab mis tahes eelnevalt nimetatud ainet kokku üle 0,005 massiprotsendi; 
3) mootorsõiduk – neljarattaline mootorsõiduk liiklusseaduse (RT I 2001, 3, 6; 2002, 92, 531; 90, 521; 
105, 613; 110, 654 ja 655; 2003, 26, 156; 32, õiend; 78, 522) tähenduses ning kolmerattaline 
mootorsõiduk, välja arvatud kolmerattaline mootorratas ja kolmerattaline mopeed; 
4) elektri- ja elektroonikaseade – seade, mis vajab töötamiseks elektrivoolu või elektromagnetvälja, 
ning seade selle voolu ja välja tekitamiseks, suunamiseks ning mõõtmiseks ja on mõeldud 
kasutamiseks pingel mitte üle 1000 V vahelduvvoolu ning mitte üle 1500 V alalisvoolu korral.  

(4) Vabariigi Valitsusel on õigus määrusega kehtestada probleemtoodete märgistamise viis ja kord.  

§ 26. Tootja kohustused probleemtootest tekkivate jäätmete käitlemisel  

(1) Tootja on kohustatud tagama tema valmistatud, edasimüüdud või sisseveetud probleemtootest 
tekkivate jäätmete kokkukogumise ja nende taaskasutamise või nende kõrvaldamise ja omama selle 
kohustuse täitmiseks piisavat tagatist.  

(2) Tagatis võib olla tootja osalemine omarahalise või mõne muu sellega võrdsustatud panusega 
probleemtoodetest tekkivate jäätmete hoolduse asjakohastes rahastamissüsteemides, ringlussevõtu 
kindlustus või kinnine pangakonto.  

(3) Vabariigi Valitsusel on õigus määrusega vabastada tootja teatud tähtajani käesoleva paragrahvi 
lõikes 1 nimetatud kohustusest teatud probleemtoodetest tekkivate jäätmete osas, sealhulgas 
väljaspool kodumajapidamist tekkivate jäätmete osas, või vähendada kokkukogutavate 
probleemtoodete protsentuaalset osakaalu turustatud toodete koguarvus, määrates selleks vastavad 
sihtarvud ning tähtajad nende sihtarvude saavutamiseks.  

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud jäätmete jäätmehoolduse kulud kannab tootja.  

(5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 4 nimetatud kohustused laienevad ka neile probleemtoodete 
jäätmetele, mis on tekkinud enne nende kohustuste jõustamist (endisaegsed jäätmed).  

(6) Kui tootja on surnud, juriidilise isikuna likvideeritud või ei ole käesoleva paragrahvi lõikes 5 
nimetatud kohustuste rakendamine mingil muul põhjusel võimalik, kanduvad kohustused endisaegsete 



jäätmete jäätmehoolduse tagamiseks ning selle finantseerimiseks üle jäätmeteks muutunud toodet 
asendava samalaadse toote või samalaadset funktsiooni täitva toote tootjale või tootjate ühendusele.  

(7) Kui tootja on käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud määrusega vabastatud lõikes 1 nimetatud 
kohustusest, kannab jäätmehoolduse kulud jäätmevaldaja.  

(8) Vabariigi Valitsusel või tema volitatud ministril on õigus määrusega kehtestada kasutuselt 
kõrvaldatud probleemtootest tekkivate jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise 
või kõrvaldamise nõuded ja kord.  

§ 27. Probleemtoodete valmistamise, sisseveo, müügi ja kasutamise keelud ning piirangud  

(1) Keelatud on järgmiste probleemtoodete valmistamine, sissevedu, müük ja kasutamine: 
1) probleemtooted, mis sisaldavad kemikaaliseaduse § 9 lõigete 2 ja 3 alusel antud määrusega 
kinnitatud keelustatud ja rangelt piiratud käitlemisega kemikaalide nimekirjas loetletud keelustatud 
tööstuskemikaale; 
2) elavhõbedat, kaadmiumi või pliid sisaldavad patareid ja akud; 
3) ohtlikke aineid sisaldavad mootorsõidukid ja nende osad; 
4) ohtlikke aineid sisaldavad elektri- ja elektroonikaseadmed ja nende osad.  

(2) Probleemtoodetes keelatud ohtlike ainete täpsustav loetelu kehtestatakse Vabariigi Valitsuse või 
tema volitatud ministri määrusega.  

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 3 ja 4 nimetatud tooteid võib valmistada, sisse vedada, 
müüa ja kasutada, kui need ei sisalda sama paragrahvi lõike 2 alusel antud määruses nimetatud 
ohtlikke aineid.  

(4) Vabariigi Valitsusel või tema volitatud ministril on õigus anda määrusi, millega kehtestatakse teatud 
probleemtoodete või nende osade suhtes: 
1) ohtlike ainete piirnormid, millest väiksemate sisalduste puhul käesoleva paragrahvi lõikes 1 
nimetatud keeld ei kehti; 
2) kasutusalad, tehnilised tingimused või nõuded, mille rakendamisel käesoleva paragrahvi lõikes 1 
nimetatud keeld ei kehti; 
3) tähtajad käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud keelu osaliseks või täielikuks rakendamiseks.  

 


