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______________________    ________________________ 
    EES-RINGLUS              KOV 
 

 
Ühiste kavatsuste protokoll elektri- ja elektroonikaseadmete 
jäätmete (EES-jäätmete) ning patarei- ja akujäätmete kogumise 
korraldamiseks 
 
 
Nimi MTÜ EES-Ringlus (TVO) ja ______________________ 

(KOV)  
Registrikood  80220514    ______________________ 
Asukoht  Endla 3, Tallinn   ______________________ 

10122 Harjumaa   ______________________ 
Telefon  6 484 335    ______________________ 
Faks   6 307 300    ______________________ 
E-post   info@eesringlus.ee    ______________________ 
 
Esindaja  Margus Vetsa   ______________________ 
Alus   ühingu põhikiri   ______________________ 
 
 
võttes arvesse, et 
• Euroopa Parlament ja Nõukogu on 27.01.2003 võtnud vastu direktiivi 2002/96/EÜ elektri ja 

elektroonikaseadmete jäätmete kohta (muudetud 08.12.2003 direktiiviga 2003/108/108) ning 
06.09.2006 direktiivi 2006/66/EÜ, mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid; 

• Kõnealuseid direktiive Eesti õiguskorda üle võtvad jäätmeseadus ning selle alusel antud Vabariigi 
Valitsuse ja keskkonnaministri määrused asetavad EE-seadmete ning akude ja patareide tootjatele 
rea kohustusi seoses nimetatud seadmetest tekkivate jäätmete käitlemisega, muuhulgas kohustused 
koguda kokku ning taaskasutada või kõrvaldada EES-jäätmed või patarei- ja akujäätmed ning kanda 
sellega seonduvad kulud;  

• Kohalikel omavalitsustel lasuvad seoses jäätmehooldusega muuhulgas alljärgnevad kohustused: 
- jäätmete sortimise, sealhulgas liigiti kogumise korraldamine, et võimaldada nende 

taaskasutamine võimalikult suures ulatuses; 
- jäätmehoolduse arendamine, sh jäätmealase teabe levitamine, jäätmealane nõustamine ja 

jäätmehoolduse kavandamine; 
• MTÜ EES-Ringlus näol on tegemist tootjavastutusorganisatsiooniga, mille eesmärgiks on: 

- läbipaistva ja säästliku süsteemi opereerimine, võimaldamaks elektri- ja 
elektroonikaseadmete või patareide ja akude tootjatel täita neil lasuvaid kohustusi elektri- 
ja elektroonikaseadmetest või patareidest ja akudest tekkivate jäätmete käitlemisel; 

- EES-jäätmete ning patarei- ja akujäätmete kokkukogumise ja nende taaskasutamise või 
kõrvaldamise korraldamine, 

 
on  __._________ 201__. a. sõlminud käesoleva ühiste kavatsuste 
protokolli  
 
 
1. Protokolli eesmärk 
Protokolli eesmärk on võimaldada elektri- ja elektroonikaseadmete ning patareide ja 
akude tootjatel täita neil lasuvat tootjavastutuskohustust ning tagada 
kodumajapidamiste EES-jäätmete ning patarei- ja akujäätmete kogumise 
korraldamine (linn/vald) .................................  
 
2. Mõisted 
Käesolevas protokollis kasutatud mõistete sisustamisel lähtutakse neile asjaomastes 
direktiivides, samuti jäätmeseaduses ning selle alamaktides antud tähendusest. 
 
3. Osapoolte ühised kavatsused koostöö osas: 
3.1. EES-Ringlus organiseerib kodumajapidamiste EES-jäätmete ning patarei- ja 
akujäätmete kogumise läbi erinevate kogumislahenduste kasutamise 
(kogumispunktid, kogumisringid). 
3.2 EES-Ringlus ja KOV kooskõlastavad omavahel EES-Ringluse kogumispunktide 
asukohad ja kogumislahenduste kasutamise. 
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    EES-RINGLUS              KOV 
 

3.3 EES-Ringlus korraldab kokkukogutud kodumajapidamiste EES-jäätmete ning 
patarei- ja akujäätmete hilisema nõuetekohase keskkonnaohutu käitlemise ja 
taaskasutamise.  
3.4 EES-Ringlus tagab kogumispunkti operaatori väljaõppe. 
3.5 EES-Ringlus katab kokku kogutud kodumajapidamiste EES-jäätmete ning 
patarei- ja akujäätmete käitlemisega seoses tekkivad kulud. 
3.6 EES-Ringlus järgib kõiki keskkonnaohutuse nõudeid ning esitab KOV-le selles 
valdkonnas soovituslikke ettepanekuid. 
3.7 EES-Ringlus ja KOV propageerivad elanikkonna seas kodumajapidamiste EES-
jäätmete ning patarei- ja akujäätmete eraldi kogumise vajalikkust ning avaldavad 
infot vastuvõtupunktide asukohtade kohta massiteabevahendite kaudu.  
 
 


