
EKTL 27.11.15 Üldkoosolek
Kaubandus-Tööstuskojas

Toom-Kooli 17, Tallinn



EKTL 2016 tegevuskava täidab eesmärke: 

❖ Tunnustatud ja arvestatav partner  riigiasutustele/ametkondadele❖ Liikmetele - oluline teave kättesaadav ❖ Infopäevad ja nõustamine ❖ Arvamuste ja ettepanekute esitamine õigusaktidesse❖ Sarnaste huvidega liikmete koondumine sektoritesse; töögruppidesse ❖ Läbi huvikaitse 



1.Organisatsiooni arendamine  - MTÜ olla riigile 
tugev partner 



Koostöö: 





2. Õigusloome 

Protsessis osalemine on prioriteet



Huvikaitse 

Suurendada meie sektori nähtavust Brüsseli tasandil: 
Eesti Alalisele Esindusele, Komisjoni ametnikele Eestist,  
meie MEP , kes tegelevad COREPER  1 teemadega: 

Anda taustainfot suurendamaks arusaama 
keemiatööstuse võtmerollist läbi tööhõive;  majanduskasvu 
tekitajana ja investeerijana



Kemikaaliohutus

Kogu kemikaali  tsükkel 

Kemikaaliohutuse strateegia   

E-kemikaal 

Väljakutse: 

REACH 2018

CLP art 45 

Sisesekretsiooninäärmeid   kahjustavad 
kemikaalid 

CPR  - ehituskeemiale  seoses ohtlike  
ainetega ehitusmaterjalides 



Keskkond 

I Keskkonnaõiguse kodifitseerimine:
� Atmosfääriõhukaitse 
� Vesi ja kanalisatsioon 
� Jäätmed 
II  Keskkonnatasud ja
Välismõjude hindamine 
III  Euroopa Liit:  
� Heitmekaubandus - ETS
� „Mittetoksiline  keskkond“
� Ringmajandus 
� EL energia ja – kliimapoliitika
IV Eesti Kliimapoliitika  



3. Tööstuspoliitika 
EL 2020 töötlev tööstus 20% SKP 

Tööstuspoliitika: sihipäraselt mõjutab

tööstusettevõtte  käitumisviise ja otsuseid.

TP sisaldab  meetmeid:

tööstuse säilitamiseks,

kohandamiseks, kujundamiseks  

ja kasvu toetamiseks

Ettevõtluse tugiorganisatsioonid

toetusmeetmed

Protsess:    Eesti Tööstuse Roheline raamat

:  Tööstus Eesti Brändis  



4. Infopäevad ja  koolitused

Väliskoolitajaid ei planeeri: 

Infopäevad: 

Allkasutajad/sektorid:

REACH 2018

Kasutusalad – GES 

Kemikaaliseaduse nõuded



5. Info ja kommunikatsioon



5.1. Info ja kommunikatsioon



6 .Sektorgrupid



7. Koostöö ülikoolidega 

ETTEVÕTTE 
T ja A vajadus 

ÜLIKOOL 

ETTEVÕTE
ÜLIKOOL

�

�

HTM  ja MKM 

Ülikoolide ülene koostööplatvorm ettevõtjaile

a)

b)

c) 



8. Hoolime ja Vastutame 

Hoolime ja Vastutame tugineb üldtuntud 
standarditele - üks ühine juhtimissüsteem, 
mis aitab ettevõtteid oma igapäevaseid 
protsesse integreerida H ja V-ga:
❖ Kemikaalide ohutu käitlemine protsessis, 
ladustamisel, transpordil
❖GPS 
❖ Usaldusväärsuse näitamine ja saavutustest 
teavitamine

13 ettevõtet, Liidu liiget on ühinenud 
Hoolime & Vastutame 



9. Haridus 

Keemiatööstuse protsesside 
operaatorite kutseeksamite 
korraldamine 2016 

� Kutseeksamite  prognoos 2016 
– 10 õpilast

� Innove: Õpipoisi Õpe - vajadus ? 



10. Välismaailmaga suhtlemine ja info   
vahendamine 

� EL keemia- ja keskkonnaalase info vahendamine 
� Osalemine rahvusvahelises koostöös, vähemalt : 

CEFIC AFEM - 1 koosolek 
Cosmetic Europe/A.I.S.E. – 1 koosolek 
Nordic/Baltic : 07-08.16. Tallinnas
ECHA sidusgruppide päevad Helsinkis 2 koosolekut  



Ʃ: 2016.a tegevuskava

❖Arenev, situatsioonile vastavalt 
muutuv

❖Liikmete hetke- ja 
pikemaajalisi perspektiive 
ja huve arvestav

❖Liikmete aktiivse kaasamise 
eeldusel

❖Liidu eelarve tulud ja kulud 
tasakaalus


