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EES-Ringlus MTÜ kogumisvõrgustikus kehtiv kasutuselt kõrvaldatud
kodumajapidamiste elektri- ja elektroonikaseadmete (edaspidi EES-jäätmed)
tasuta vastuvõtu kord

1. EES-Ringlus korraldab EES-jäätmete tasuta vastuvõttu vastavalt direktiivile 2002/96,
jäätmeseadusele ja Vabariigi Valitsuse 20.04.2009 määrusele nr 65.

2. Kodumajapidamiste EES-jäätmed on
a) kodumajapidamistest pärinevad EES-jäätmed ning b) kaubandusest, tööstusest,
asutustest jm pärinevad EES-jäätmed, mis oma laadi ja koguse tõttu sarnanevad
kodumajapidamiste EES-jäätmetega;

3. EES-jäätmeid võetakse vastu a) EES-Ringlus poolt loodud spetsiaalsetes
kogumispunktides, b) EES-Ringlus nimel korraldatavate kogumisringide käigus ning c) EES-
Ringlus liikmete või nende koostööpartnerite jaemüügiüksustes EE-seadmete turustajate
(kaupluste) poolt.

4. Spetsiaalne kogumispunkt võtab kodumajapidamiste EES-jäätmeid tasuta vastu
piiramatus koguses, arvestades käesoleva korra punktist 6 tulenevaid piiranguid.

5. Kodumajapidamiste EE-seadmete turustaja (kauplus) võtab EES-jäätmeid tasuta vastu
alljärgnevatel tingimustel:
• kodumajapidamise EE-seadme müümisel võtab tasuta vastu arvulise vastavuse alusel
müüdud seadmega sama liiki ja sama otstarvet täitva EES-jäätme;
• kui turustajast 10 km raadiuses ei ole kasutuselt kõrvaldatud kodumajapidamiste EES-
jäätmete spetsiaalset vastuvõtupunkti, võtab füüsiliselt isikult piiramatus koguses tasuta
vastu turustatava seadmega sama liiki ja sama otstarvet täitvaid seadmeid piiramatus
koguses, arvestades käesoleva korra punktist 6 tulenevaid piiranguid.

6. EES-jäätmed ei kuulu tasuta vastuvõtmisele alljärgnevatel juhtudel:
a. tegemist ei ole kodumajapidamiste EES-jäätmetega;
b. EES-jäätmete kogusest tulenevalt ei ole need olnud jäätmevaldaja kasutuses, s. t.
jäätmevaldaja ei ole EE-seadme lõppvaldaja, vaid on seadme omandanud peale selle
kasutuselt kõrvaldamist;
c. EES-jäätmed sisaldavad muid jäätmeid või on saastunud ja võivad seetõttu kujutada ohtu
vastuvõtukoha sanitaaroludele ja vastuvõtjate elule või tervisele.
d. EES-jäätmed ei ole algse seadmega võrreldes komplektsed ning neis puuduvad varem
seadme komplektis või koostises olnud materjalimahukuselt ja maksumuselt või jäätmete
ohtlikkuse seisukohalt olulised osad.

7. EES-jäätmete vastuvõtt toimub alljärgneva protseduuri kohaselt:
a. Teostatakse seadme ülevaatus.
b. Kui esinevad punktides 6a, 6b või 6c nimetatud tasuta vastuvõtust keeldumise alused,
keeldutakse vastuvõtust ning selgitatakse jäätmevaldajale, et tema valduses olevad EES-
jäätmed või selle osad on probleemtooted, mis kuuluvad lahuskogumisele (neid ei tohi
asetada muu prügi sisse ja ei tohi jätta selleks mitteettenähtud kohta) ning mille käitlemise
kulud peab kandma tema kui jäätmevaldaja.
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c. Kui esineb punktis 6d nimetatud EES-jäätmete tasuta vastuvõtust keeldumise alus,
keeldutakse tasuta vastuvõtust ning võetakse need jäätmevaldaja soovil vastu EES-Ringlus
poolt kinnitatud hinnakirja alusel.
d. Kui ei esine punktis 6 nimetatud EES-jäätmete tasuta vastuvõtust keeldumise aluseid,
võtab vastuvõtja need vastu.


