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Päevakord:

11.00-12.00 üldkoosolek 
1. Avamine 
2. Pädevuse määramine 
3. Juhataja ja protokollija valimine 
4. Päevakorra kinnitamine
5. EKTL 2018.a tegevuskava – heakskiit 
6. EKTL 2018.a eelarve kinnitamine
7. Kohapeal üleskerkivad küsimused
8.Lõpetamine
12.00-13.00 
Ringkäik tehases
13.00 -14.00  
Vestlusring suupistetega



5. EKTL 2018 tegevuskava täidab eesmärke: 

❖ Tunnustatud ja arvestatav partner  riigiasutustele/ametkondadele

❖ Arvamuste ja ettepanekute esitamine õigusaktidesse

❖ Liikmetele - oluline teave kättesaadav 

❖ Infopäevad ja nõustamine 

❖ Sarnaste huvidega liikmete koondumine sektoritesse; töögruppidesse 
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Koostöö

 Parem ettevõtluskeskkond:
Maksud/tasud, seadusandlus, energiahind bürokraatia, 
tööjõud, T&A 
Seadusandja
Teised liidud /Kaubandus ja tööstuskoda
Töörühmad:

• Valitsuse majandusarengu komisjoni ekspertkogu
• Kemikaaliohutuse komisjon
• Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seaduse töörühm
• Vee-ettevõtjate BEST projekt? 
• Tööstuse Roheline Raamat         valge raamat -ettevõtluse  

tegevuskava aastani 2020 - 2028 



Poliitiline ja õigusruumi keskkond

Õigusloome protsessis osalemine on prioriteet



Seadusandlus:Kemikaalid ja ohutus

REACH 2018 
REACH hindamine ja autoriseerimine 
CLP art 45 mürgitusteave/mürgistusteabekeskus  - 2020 
Biotsiidimäärus
Detregentide määruse ülevaatus
Kemikaalid ≠ jäätmed chemical waste interface algatus
CPR  - ohtlike  ainete emissioonid ehitusmaterjalidest 

 EN/ TC351- standardimise tehniline komitee
 Testimise labor  EVS-EN 16516:2017  Ohtlike ainete 

eraldumise hindamine.



Seadusandlus: Kemikaalid ja 
keskkond  

Eesti:

 Õhk: uued välisõhu saasteainete (esmatähtsuseta) 
piirnormid.

Vesi:
 (ÜVKS ) eelnõu = veehind 
 ohtlikud ained, määrus nr. 75 
 EVEL projektid kikstrar lõpeb
 uus: BEST juhend KOV piirnormide määramiseks
Jäätmed ja ringmajandus
 Keskkonnatasud/väliskulude hindamine
 Jäätmemaks                 pakendi taaskasutushind
Euroopa Liit:  
 EL ringmajanduspakett 
 REACH + EL jäätmedirektiiv – ohtlikud ained jäätmetes 
 EL energia ja – kliimapoliitika, ETS



Seadusandlus: Liikmete nõustamine 
– väärtus 



Seadusandlus: Infopäevad ja  
koolitused, projektid 

 Väliskoolitajaid ei planeeri 
 Riigi e-kemikaal projekt rakendamise toetus 
 Ohtlike kemikaalide e-arvestussüsteem  ja KOTKAS 
 Kemikaaliohutuse infopäev koostöös  SoM ja TA 
 ECHA sidusgruppide päevad Helsingis  - 2 koosolekut 
 Tasuline koolitus: „Ohtlike kemikaalide käitlemine – vastavus 

REACH määrusele ja väljakutsed ettevõtetele“
2017 tagasiside :

Meeldis väga Pigem meeldis Ei oska vastata Pigem ei meeldinud Ei meeldinud üldse

Koolituse sisu (teemad, 
põhjalikkus)

8 11 - 1 -

Kasutatud meetodid 10 8 1 1 -
Koolituse pikkus 9 11 - - -
Koolitajad ja ettekanded 12 8 - - -



Majanduskeskkond 



www.keemia.ee koduleht 



Sektorgrupid



Looduskeskkond

1.Hoolime ja Vastutame

 Kemikaalide ohutu käitlemine protsessis, 
ladustamisel, transpordil - usaldusväärsuse 
näitamine ja saavutustest teavitamine 

 Hoiame ja hoolime ,kuid vajab „update“!  

Hoolime ja Vastutame liitunud 13 liidu liiget

2.Keskkonna välismõjud:
 KeM tellitud Keskkonna väliskulude uuringu 

mõju ettevõttele



Demograafiline keskkond 

Tööjõud & Haridus: 
• Keemiatööstuse protsesside operaatorite kutseeksamit  2018 ei toimu 
• OSKA programmi tulemuse rakendamine:
 Populariseerida kutseharidust ja töölise elukutset, koostöös 
 Kõrgkoolide keemiatehnika;  materjalide tehnoloogia  õppekava 

populariseerimine ettevõtetega :
 ettevõtted nõus vastu võtma/korraldama ekskursioone gümnaasiumi 

klassidele/ülikoolide tudengitele;
 ettevõtted nõus saatma esindajaid koolidesse tutvustama  ettevõtet ja 

tegevusvaldkonda;
 ettevõtted pakuksid õppekavade aine  raames teemasid tudengitele; 
 nõus panustama ka tudengite juhendamisse (teemad) vaja 2018. a;
 ettevõtted pakuksid praktikakohtasid tudengitele
 Kontakt: materjali tehnoloogia dr.  ArgoVonk;  Krimelte OÜ 



Teadus&
Tehnoloogia keskkond

Ettevõttele: 
Nutikas spetsialiseerumine

Teadusrahastus 
teemastatud
Tööstuskeemia labor TTÜ-s
Tööstuse digitaliseerime



Globaalne  keskkond 

 (+) EL keemia- ja keskkonna regulatsioonide  info saamine
 (-) Suutmatus panustada „katusorganisatsioonide“ 

töö/sektorgruppidesse ehk „ühesuunaline liikumine v.s
liikemaks? Sektorite otsustuskoht.

 MEP-d/ PermRep-d                 meie huvikaitse 
 Osalemine  EL koostöös: vähemalt Nordic/Baltic võrgustik 

 info   vahendamine 



Ʃ: 2018 .a tegevuskava

1. Koostöö riigiga & huvikaitse
2. Õigusloome protsess 
3. Info ja nõustamine
4. Tööstuspoliitika, kui ….

❖ Situatsioonile vastavalt muutuv;
liikmete huve arvestav.

❖Liidu eelarve tulud ja kulud on tasakaalus 


