Kontrollitavate jäätmete riikidevahelise veoloa taotlemise juhend
Jäätmeid veetakse üle riigipiiri kooskõlas Eesti Vabariigi suhtes jõustunud välislepingutega ning
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruses 1013/2006/EÜ jäätmesaadetiste kohta sätestatud korras.
Riikidevaheline veoluba on vajalik järgmiste jäätmete veoks:
1) Kõik jäätmed, mis on määratud kõrvaldamiseks;
2) 1013/2006/EÜ lisas IV loetletud jäätmeliigid, mille hulka kuuluvad ka Baseli konventsiooni II ja
VIII lisas loetletud jäätmeliigid;
3) 1013/2006/EÜ lisas IVA loetletud jäätmeliigid;
4) jäätmeliigid, mis ei ole liigitatud lisade III, IIIB, IV ja IVA ühegi kande kohaselt;
3) jäätmed, millel on “Jäätmeseaduse” § 8 nimetatud kahjulik toime;
4) “Jäätmeseaduse” § 2 lõike 4 alusel kehtestatud jäätmenimistus sisalduvad ohtlikud jäätmed
(jäätmenimistus tähistatud ∗).
Vastavalt määruse 1013/2006/EÜ artiklile 63:
Veoluba on vaja taotleda ka juhul kui tavajäätmeid viiakse Lätti (kuni 31.12.2010)
Poola (kuni 31.12.2012)
Slovakkiasse (kuni 31.12.2011)
Bulgaariasse (kuni 31.12.2014)
Rumeeniasse (kuni 31.12.2015)
Enne taotluse esitamist peab riikidevahelise veoloa taotleja tasuma riigilõivu 300 krooni
(Riigilõivuseadus § 97).
Riikidevahelise veoloa saamiseks esitab jäätmevaldaja Keskkonnaametile järgmised
dokumendid:
1) Teatamis- ja saatedokumendid (kahes originaaleksemplaris) vastavalt määruse 1013/2006/EÜ
artikli 4 lõikele 2.
a) 1013/2006/EÜ lisas IA toodud teatamisdokument ja
b) lisas IB toodud saatedokument.
Teate esitamiseks peab taotleja täitma teatamisdokumendi ja saatedokumendi (vt Komisjoni määrus
669/2008)

2) Leping teataja ja vastuvõtja vahel
Kõigi jäätmesaadetiste kohta, millest teatamine on kohutsuslik, peavad teataja ja vastuvõtja
sõlmima teatud jäätmete taaskasutamise või kõrvaldamise lepingu.
Leping peab sisaldama määruse 1013/2006/EÜ artiklis 5 nimetatud tingimusi. (vt lepingu näidis)
3) Dokumendi finantstagatise või samaväärse kindlustuse kohta
Kõigile jäätmesaadetistele, millest teatamine on kohustuslik, kehtib finantstagatise või samaväärse
kindlustuse nõue, mis katab:
a) transpordikulud;
b) taaskasutamise- või kõrvaldamiskulud, kaasa arvatud kõik vajalikud ajutised toimingud ja
c) 90 päeva ladustamiskulud.
Finantstagatis või samaväärne kindlustus peab kehtima 480 päeva peale viimase saadetise lähetust:
1013/2006/EÜ artikli 9 lg 7 p 1a kohaselt 1 kalendri aasta ehk 365 päeva
1013/2006/EÜ artikli 15 p d ja artikli 16 p e kohaselt 30 päeva
1013/2006/EÜ artikli 22 lg 2 kohaselt 90 päeva
vt Finantstagatise näidis
Lähtekoha pädev asutus kiidab heaks finantstagatise või samaväärse kindlustuse, samuti selle
vormi, sõnastuse ja kaetava summa.
NB! Finantstagatist ei ole vaja kui veoluba taotletakse artiklis 63 nimetatud üleminekukorra alusel.
Kui veoluba on väljastatud:
●

Täidab teataja saatedokumendi (annex IB);

●

Teataja saadab täidetud ja allkirjastatud saatedokumendi koopiad asjaosalistele pädevatele
asutustele ning vastuvõtjale vähemalt 3

(kolm) tööpäeva enne saadetise lähetamise

alustamist;
●
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teatamisdokumendi koopiad (kõikide asjaosaliste pädevate asutuste poolt allkirjastatud
veoluba ning annex IA);
●

jäätmekäitluskoht esitab kolme päeva jooksul pärast jäätmete kätte saamist kirjaliku tõendi
jäätmete vastuvõtmise kohta (täidab annex IB lahter 17) kõigile asjaomastele pädevatele
asutustele ja teatajale;

●

Jäätmekäitluskoha tõend mitteajutise taaskasutamise või kõrvaldamise kohta tuleb esitada
nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 30 päeva pärast taaskasutamist või
kõrvaldamist ning artikli 9 lõike 7 kohaselt hiljemalt ühe kalendriaasta jooksul või lühema
aja vältel pärast jäätmete vastuvõtmist tõendab jäätmekäitluskoht oma vastutusel, et
mitteajutine taaskasutamine või kõrvaldamine on sooritatud (täidab annex IB lahtri 18)
kõigile asjaomastele pädevatele asutustele ja teatajale;

●

Teabe säilitamine: pädevad asutused, teataja, vastuvõtja ja jäätmed vastuvõttev käitluskoht
säilitavad ühenduses kõiki teatatud saadetistega seotud dokumente, mis on saadetud
pädevate asutuste poolt või pädevatele asutustele vähemalt kolm aastat pärast saadetise
lähetamise alustamise kuupäeva.

Kontaktandmed:
Keskkonnaameti jäätmete peaspetsialist Katrin Kaare (Tallinn, Narva mnt 7a,
katrin.kaare@keskkonnaamet.ee, telefon 627 2175) (soovitav eelnevalt aeg kokkuleppida).

