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MTÜ Eesti Elektroonikaromu

� Elektri- ja elektroonikaseadmete valmistamise, importimise ja müümisega 
tegelevate isikute liit.

4. Liitunud:

EMT, Elion, Photopoint, Quelle, Tigma, Neckermann, Halens, Vipex, 

Otto, Select, Mefo, Hansapost, Paulaton, Miterassa (Sony), 
Tööriistamarket

� Eesmärk  - efektiivne süsteem elektroonikaromude kogumiseks ja 
taaskasutamiseks.

� EL poolt kehtestatud sihtkogus ja taaskasutusmäärad



Võimalused elektroonikaromude kokkukogumiseks

� Jaemüüja

� Kogumispunkt

� Kogumisring, -kampaania



Jaemüüja

� Toimiv lahendus kojuveo korral

� Müügikohas vastuvõtmine – 

      “palju kära, vähe villa”



Kogumispunkt

� Vajalik vastuvõtja olemasolu

� Mõistlik lahendus integreerimisel 
muude teenustega

� Eraldiseisvana kallis 

� Elanike transpordiprobleem



Kogumisring, -kampaania

� Inimesele lähemale

� Hind

� Koostöö KOV



Mõistlik tee

� Jaemüüjate poolt kogutav kojuveoteenuse kaudu

� Kogumispunktid ühendatuna muude teenustega

� Kampaaniad koostöös kohalike omavalitsustega



Kasvuraskused

§?

� 4 kg 
� Vastutus
� Ülevaade tootjatest ja turule toodavatest seadmetest
� Alus ajalooliste jäätmete kulude jagamiseks turuosade alusel
� Teave probleemtooteregistrisse kantavate andmete olemuse 

ning andmete esitamise korra kohta.

� Probleemtooteregistri põhimääruse väljatöötamisega 
viivitamine on tootjavastutusel põhineva süsteemi 
käivitusprotsessi kõige olulisemaks piduriks



Selgitamist vajavad küsimused

� Milliste seadmete eest tootjad vastutavad?
� Piirjuhtumid. Seadme liigitumine VV määruses nr 376 

loetletud elektri- ja elektroonikaseadmete hulka
� Seadme liigitumine kodumajapidamisseadmete hulka

� Milliseid romusid ja kellelt vastu võtta?
� Isiku registreerimise vajadus
� Komplektsuse küsimus 
� Romud metsa alla?
� Lahuskogumise harjumuse tekkimisele kaasaaitamine



Eesti Elektroonikaromu kogumispunktid

� Majanduslik idee baseerub koostööpartnerite olemasolevale materiaalsele 
baasile täiendava teenuse integreerimises. 

Lahenduse eelised:

Vajalike investeeringute maht on minimaalne:
� nõuetele vastavad tingimused elektroonikaromu vastuvõtmiseks.
� tööjõud

Kulude struktuur

Süsteemi opereerimisel puuduvad püsikulud.

� massipõhine tasu koguja motiveerimiseks (EEK/kg).

� transpordikulu kogumispunktist taaskasutajani.



Eesti Elektroonikaromu kogumiskampaaniad

Kogemus neljast omavalitsusest

2. Haabersti Linnaosa

3. Saue vald

4. Loksa vald

5. Kuusalu vald

Õnnestumise alused:

8. Koostöö omavalitsusega

9. Oskuslik planeerimine

10. Teavitustöö elanike seas

11. Operatiivsus ja paindlikkus 



Tänan tähelepanu eest!


