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EJKL eelnõu põhipunktid

• Jäätmevaldajal säilib kohustus liituda 
korraldatud jäätmeveoga

• Jäätmevaldaja saab ise valida teenusepakkujat

• Jäätmeveo teenust võib osutada piiramatu arv 
tegevusloaga ettevõtjaid

• Ettevõtted jäävad väljapoole korraldatud veo 
süsteemist

• Teenuse hind kujuneb läbi turukonkurentsi

• Säilib jäätmevaldajate registri pidamise ja 
järelevalve kohustus



Elaniku vaade

• Korraldatud veoga liitumine on kohustuslik

• Tekib õigus valida ja vahetada jäätmevedajat

• Valikuõiguse mittekasutamisel valib elanikule 
jäätmevedaja kohalik omavalitsus soodsaima 
üldteenuse hinnapakkumise järgi

• Teenuse tavahind kujuneb konkurentsi korras

• Üldteenuse hind pakutakse tegevusloa 
taotluse käigus



Juriidilise isiku vaade

• Eelnõu kohaselt vabastatakse juriidilised 
isikud ning riigi- ja KOV üksuse asutused 
kohustusest liituda korraldatud veoga

• Säilib kohustus olmejäätmete 
õiguspäraseks käitlemiseks, nõuete 
järgimiseks ja seda tõestavate andmete 
esitamiseks.

• Muudatus võimaldab juriidilistel isikutel 
tellida spetsiifilisi teenuseid ja korraldada 
jäätmekäitlus üle-eestiliselt.



Kohaliku omavalitsuse vaade

• KOV kehtestab nõuded tegevusloa taotlejale

• KOV kehtestab nõuded korraldatud veo 
jäätmeliikidele ja veosagedustele

• KOV võib teha korraldatud veo kehtestamise 
osas koostööd, sh volitada ülesandeid täitma 
teist KOV, MTÜ-d või SA-d, mille liige ta on

• Veopiirkond on KOV haldusterritoorium või 
koostööks ühinenud omavalitsuste 
summaarne haldusterritoorium



Kohaliku omavalitsuse vaade (II)

• KOV, MTÜ või SA otsustab tegevusloa 
andmise 30 päeva jooksul

• Tegevusluba antakse 5-ks aastaks

• Tegevusloa võib tunnistada kehtetuks, kui 
nõudeid ei täideta

• Ühte veopiirkonda teenindavate ettevõtete 
arvu (konkurentsi) ei tohi piirata

• KOV peab jäätmevaldajate registrit

• KOV teostab järelvalvet jäätmevaldajate 
tegevuse üle, sh kuni 2000 € sunniraha õigus



Jäätmevedaja vaade
• Jäätmevedaja on kohustatud:

– sõlmima teenuslepingu jäätmevaldajaga, kes 
selleks soovi avaldab

– Esitama andmed KOV jäätmevaldajate 
registrisse

– Teostama vedu vastavalt tegevusloa nõuetele

– Osutama jäätmeveo üldteenust KOV poolt 
valitud jäätmevaldajatele

• Tekib võimalus teenuste arendamiseks, vajadus 
kliendile pühenduda ja suurem kindlus 
investeerida

• Turule sisenemise barjäärid vähenevad



Keskkonnakaitseline vaade

• Automaatse liitumise kohustus piirab 
prügistamist

• Jäätmevaldajate registri põhine järelevalve 
ja sunniraha kasutamise võimalus tagab 
süsteemiga liitumise

• KOV nõuded tagavad liigitikogumise 
kohustusliku rakendamise

• Risk tegevusluba kaotada tagab 
tegevusloa nõuete täitmise jäätmevedaja 
poolt



Üldise majandusliku efekti vaade
• Kaovad hangete korraldamise, konsultantide kasutamise 

ja õiguslike vaidluste kulud

• Väheneb veopiirkondade arv, paraneb logistika

• Jäätmevaldajale osutatakse parima hinna-kvaliteediga 
täisteenus (vedu+käitlus)

• Kaob võimalus dubleerida teenuseid ja kasvatada 
kulusid KOV poolt (Tallinna näide)

• Iga „kingsepp“ jääb oma liistude juurde:

– KOV � nõuete kehtestamine, teavitus, järelevalve

– Jäätmevedaja � klienditeenindus ja jäätmeteenused

• KOV koostöö on lihtsustatud ja areneb

• Väheneb korruptsioonioht ja sellega seotud kulud 
ühiskonnale



Kokkuvõte

• EJKL ettepanek pakub süsteemsed 
lahendused korraldatud veo probleemide 
kõrvaldamiseks

• Turu osaline avamine suurendab konkurentsi 
ja taastab kliendi õigused teenusepakkuja 
ning teenuste valikuks

• Kohustusliku liitumise kohustus jääb kehtima

• Järelevalve kohustus jääb kehtima

• Majanduslik kasu tõuseb kõigile osapooltele

• Väheneb korruptsioonioht ja –kahju.
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