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Üldkoosoleku päevakord:
1. Avamine
2. Pädevuse määramine
3. Juhataja ja protokollija valimine
4. Päevakorra kinnitamine
5. EKTL 2016 .a. tegevusaruande ärakuulamine ja heakskiit
6. Revidendi aruande ärakuulamine
6.1. EKTL 2016. a majandusaasta aruande kinnitamine
7. 2018. uue liikmaksu reglemendi esitamine üldkoosolekule
7.1. Hääletamine
7.2. Kinnitamine
8. EKTL uue juhatuse valimine
8.1. Kandidaatide esitamine
8.2. Hääletused
8.3. Hääletustulemuste kinnitamine
8.4. Juhatuse esimehe valimine juhatuse liikmete seast.
9. Kohapeal üleskerkivad küsimused
10. Lõpetamine

5. EKTL 2016 tegevusaruande esitamine
üldkoosolekule
5.1. Organisatsioon
Eesti Keemiatööstuse Liidu Konkurentsiõiguse nõuetele vastavuse suuniste
järgimine kõigil koosolekutel ja üritustel.
Organisatsioon ja areng:
 1 - Laminto OÜ, uus liige
 1 - Signiti OÜ, väljaarvamine
Kokku: 51 juriidilisest isikust ja 2 füüsilisest isikust liiget
2015 a 2 üld- ja 3 juhatuse koosolekut
EKTL- juhatuses uus liige: Hannes Reinula Eastman Specialties OÜ
Polümeermaterjalide sektorgrupi loomine
 Plaan : Keemiatööstuse Liidu juurde polümeermaterjalide sektorgrupp,
millest saaks Liidu seitsmes sektor - eesmärk: tugevdada Liitu, saada
suuremat esindatust riigiga suheldes ning lisaks saada juurde uusi
liikmeid, suuremate plastitööstuse ettevõtete näol.

5.2. Õigusaktide eelnõudesse kooskõlastused koos
märkuste ja ettepanekutega :
RK Keskkonnakomisjoni algatus: Kemikaaliohutuse riiklik strateegia
Veeseaduse eelnõu
„Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (ÜVVKS) seaduse eelnõu
Määrus nr.99: Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise
kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning
nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed –
Määrus nr. 49 Pinnavee keskkonna kvaliteedi piirväärtused ja nende
kohaldamise meetodid ning keskkonna kvaliteedi piirväärtused vee-elustikus
Atmosfääriõhukaitse seaduse eelnõu ja rakendusaktid:
 „Lõhnaaine esinemise hindamise kord, hindamisele esitatavad nõuded ja
lõhnaaine esinemise häiringutasemed“ - aruteludel lahenduseta probleem
puudutab lõhnahäiringu reguleerimist
 „ Müramäärus “ - muutmise arutelud

5.3. Esitatud arvamused :
Ettevõtlusministrile - kuidas muuta riiklikud tugistruktuuride
arenguprojekti osas.
Atmosfääriõhu kaitse seaduse eelnõu arutelule Riigikogu
keskkonnakomisjonis koos Põllumeestega ühine positsioonipaber
Keskkonnaministeeriumile seisukohad heit- ja sademevee nõuete ning
reostusnäitajate piirmäärade osas - kuidas ained ja piirnormid määrati ?
HTM kutseeksamitasude piirmäärade kehtestamise kohta
Arvamus mitteesmatähtsate välisõhu saasteainete projekti kohta
Euroopa komisjoni küsitusel keskkonnaseadusandluse koostamisel
Kaasamise teemal WorL d Bankile vastatud

5. 4. Kohtumised ametnikega/ametkondadega ja
esitatud arvamused/ametlikud pöördumised:
Sotsiaalministeerium
Majandus ja kommunikatsiooniministeerium,
Keskkonnaministeerium
Regionaalminister: maapõue strateegia
Kohtumine 3 ministriga: K. Michal, S. Sester ja J. Ossinovski seoses IdaVirumaa Virumaal tekkinud tööpuuduse kriisiga
Eesti Ametiühingute Keskliidu korraldatud arutelukoosolek „Põlevkivisektori
tulevikuväljavaated ja kriisiolukorrast väljatulek“.
Põlevkivisektori tulevikuväljavaated ja kriisiolukorrast väljatulek, kohtumine
majandusministriga koos Ametiühingute Keskliiduga
Terviseamet: CLP art 45, VIII lisa, ED,
Eesti alaline esindus Brüsselis: keemiatööstuse regulatsioonide kohta
positsioonipaberid
Õigusloome olulised teemad Tööstus -ja Kaubanduskojas

5. 4. Kohtumised ametnikega/ametkondadega ja
esitatud arvamused/ametlikud pöördumised:
Pöördumised TTÜ rektor Jaak Aaviksoo poole :
 põlevkivitehnoloogiate professuuri rahastamist ja loomist TTÜ
Soojustehnika instituudi juurde
 keemiainseneride õpe TTÜ-s
Kohtumine TTÜ rektor professor Jaak Aaviksoo, teadusprorektor
professor Renno Veinthal, õppeprorektor professor Jakob Kübarsepp
Eesti biomajanduse strateegia 2030 koostamise järelepäring
Maaeluministeeriumisse
Kohtumine Nurkse Instituudi Teadus- ja innovatsioonipoliitika seire
programmi läbiviijatega
Kohtumine ETAG – Nutikas spetsialiseerumine
Kohtumine Statistikaamet Andres Oopkaup
Kohtumine KBFI-ga , õhukvaliteedi piirmäärade kehtestamise osas.
Päästeamet: KemS muudatuste (SEVESO) seminaride korraldamine

5. 4. Kohtumised ametnikega/ametkondadega ja
esitatud arvamused/ametlikud pöördumised:
Konkurentsiamet ÜVVKS eelnõu
Fuel Europe/ Concawe kohtumine SoM-as REACH teemal
Liidu ja Terviseameti ühispöördumine SoM poole REACH/biotsiidi
toimikute hindamise ja koostamise alal
Vastus keskkonnaühenduste avaldusele seoses keskkonnatasudega:
avaldatud eksitavate väidete ümberlükkamine meedias
Kohtumine Eesti Standardiametiga ohtlike ainete emissioonide teemal
KeM-s Õhukvaliteedi piirnormide muutmine: nn. esmatähtsuseta
saasteainete „kadumine“ ja ümbernimetamine
Kem-le Eesti põlevkiviõlitööstuse ühised seisukohad ja ettepanekud
muutmaks VV määruse „Lõhnaaine esinemise hindamise kord,
hindamisele esitatavad nõuded ja lõhnaaine esinemise häiringutasemed"
eelnõu.

5.4.Kohtumised organisatsioonide/ametkondadega /
esitatud arvamused:
BEF Ümarlaud: Ohtlike kemikaalide asendamine ohutumatega –
väljakutse ettevõtetele- kas ja kuidas riik saab aidata?
Tööstuse RR - tööversiooni suures mahus muudatusettepanekuid.
Tutvustatud Tallinna Tehnikaülikooli külastanud Hollandi
keemiatudengitele Liidu tegevust ja Eesti keemiatööstuse profiili.
Kohtumine/abistamine Eesti –Jordaania ühisettevõtet ANFISCO
Külastatud ettevõtteid ja tutvustatud Liitu Tallina Farmaatsiatehas ja
Teknos Eesti Jüri Tehnopargis.
Looduskosmeetikaga tegelevad ettevõtted - mida meie teeme ja kuidas
saame neile abiks olla
Ministeeriumite partnerpäevad
Ettevõtete keskkonnapäevad

5.4. Kohtumised organisatsioonide/ametkondadega /
esitatud arvamused
Kohtumine OECD esindajatega Eesti keskkonnaraporti koostamise teemal
Osalemine Paide arvamusfestivali paneelid.
Meelis Eldermann:
 Kas Eesti peaks panustama põlevkivitööstuse arendamisse?
 Keskkonnainnovaatilised lähema ja kaugema tuleviku lahendused Eestis
ja mujal
H. Meybaum:
 Mis kasu on ettevõttel teadusest?“ Liikumine teaduspõhisest
tootmispõhisesse majandusse ja teaduse teemastamine tööstuse
vajadustele

5.5 .Töörühmad /grupid/ komisjonid
Tööstuse Rohelise Raamat
Eesti keskkonnakasutuse välismõjude rahasse hindamise analüüs”
Põlevkivi omanikutulu töögrupp Rahandusministeeriumi juures
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse väljatöötamise töörühm
Kemikaaliohutuse komisjon
Kliimapoliitika põhialuste energeetika ja tööstuse töögrupp
EVEL jätkusuutliku vee-ettevõtja projekti „Kikster“ töörühm
Kaubanduskoda: vee-ettevõtete-, keemiatööstuse ja toiduainetööstuse liitude ÜVVKS
eelnõu töögrupp - eesmärgid suures plaanis samad, kuid valitavate meetmete ja
lahenduste osas erinevad vee-ettevõtete ja tööstusettevõtete arusaamad

Kemikaaliohutuse tehniline komitee : EVS/TK 63 „Ehitusmaterjalides
sisalduvate ohtlike ainete emissiooni hindamine”

5.6. Info ja kommunikatsioon

EKTL koduleht/infokirjad:
• Uudised
• Liidu tegevuste kohta
ülevaate andmine kõigile
• 2016 a. 10 uudiskirja
väljaannet

www.keemia.ee
külastatavus aprill 2016

November 2016

5.7. Koolitused/seminarid
ECHA Sidusgruppide Päev 24-25.05 Helsinki;
Protsessiohutuse teabepäevad ohtlikele ettevõtetele koostöös TJA, PA ja
EKTLi vahel 5. 05 Rakvere/16.06 Tallinna;
EKTL külalisloeng 27. 04. Tartu Ülikoolis „Sissejuhatus kemikaalide
seadusandlusesse“ raames keemia-üliõpilastele - väljakutseid töötamisel
regulatiivse keemia valdkonnas.
Chementor seminar: "Kuidas edukalt läbida keemiliste ainete
registreerimise džungel?” REACHi ja teisi kemikaaliõiguse regulatsioone
tutvustav tasuta seminar - Tallinnas,
Atmosfääriõhu kaitse seaduse eelnõu seminar

Kemikaalide professionaalsele kasutajale
(allkasutajad) suunatud teabepäevad
17.05 Tallinnas: EKTL, SoM ja TA koostöös kemikaalide professionaalsele
kasutajale suunatud teabepäev, mis käsitles vastutuse jagamist
tarneahelas: Kemikaalide regulatsioonid, kemikaaliohutuse alane
kompetents, vastutus ja kommunikatsioon tarneahelas

Kemikaaliohutuse teabepäev ehituskeemia
sektorile
11.10 Tallinnas: SoM, TA; MKM, EETL ja EKTL tutvustati ehitustoodete ja materjalide tootjatele, importijatele ja kasutajatele kemikaaliohutuse
valdkonna regulatsioone - millised kohustused ja nõuded neist tulenevad,
kuidas on need seotud ehitustoodetele kehtivate regulatsioonidega ning
millistele ehitustoodetele ja nende kasutamisele need rakenduvad.

5.8. Nordic/Baltic keemiatööstuse liitude
kohtumine Tallinnas
8.04 Tallinnas Põhja- ja Baltimaade keemiatööstuse liitude esindajad.
Üritust korraldas EKTL koostöös Rootsi liiduga, võttis osa CEFIC
huvikaitse ja strateegilise planeerimise eest vastutav C. Scott-Wilson. Meie
poolt oli palutud kliimapoliitika edasiste arengute teemal esinema
keskkonnaministeeriumi asekantsler M. Münt, kes võttis osa ka hilisemast
kliima ja energeetika sessioonist
CEFIC uus peadirektor M. Mensink tutvustamas oma plaane Euroopa
keemiatööstuste katusorganisatsiooni juhtimisel ja arendamisel

5.9. Avalikud suhted - PR

Arvamusartiklid :
 PM,
 Delfi
 Tööstuse ajakirja kolleegium

5.10. Projektid: Ohtlike kemikaalide
e-arvestussüsteem
Sotsiaaliministeeriumi rahvatervise osakond koos EKTL tegeles ohtlike
kemikaalide e-arvestussüsteemi idee välja töötamisega ekemikaaliprojektiks
Projekti eesmärgiks on luua ühtne elektroonne süsteem ohtlike
kemikaalide arvestuseks, aruannete koostamiseks, järelevalve
parandamiseks ja poliitika kujundamiseks - mida oleks võimalik
integreerida teiste ametkondade infosüsteemidega.
Kavandamisel ärianalüüs ja hange:

5.10.2. EAS „E-tööstus“ tööstuse digitaliseerimist
toetavate teenuste projektikonkurss
EKTL kemikaaliarvestuse digitaliseerimise projektitaotluse
koostamine
30.09. EKTL 10 liikmes-ettevõtte ühine huvi uuringu läbiviimiseks,
mis käsitleks kemikaaliarvestuse digitaliseerimise võimalusi.
7.10. esitatud EAS-l e tööstuse digitaliseerimist toetavate teenuste
läbiviimiseks projektitaotluse:
 „Analüüs ettevõtte kemikaaliarvestuse digitaliseerimise ja selleks
vajaliku IT platvormi loomise võimaluste osas, eesmärgiga tõsta
efektiisust ja ekspordivõimet" toetuse saamiseks.
05.12. EAS hindas projekti abikõlbulikuks
 taotlesime 9980 € , lisandub omafinantseering 30%
 uuringu läbiviijaks Hendrikson ja KO

Projekti eesmärk ja tulemused
Eesmärk on läbi viia uuring (ärianalüüs), kuidas digitaliseerida ettevõtte
kemikaali arvestust, et tarneahelas oleks võimalikult lihtne edastada (ja saada)
teavet kemikaalide koostise ja ohtlikke omaduste kohta.
Kaasnevalt analüüsitakse võimalusi laoarvestuse andmeid viia vastavusse
Tervise- ja tööministri 17.12.2015 määrusega nr 60 „Ohtlike kemikaalide
arvestuse kord“ ja rakendada „ühe akna põhimõtet
Analüüsi tulemuse põhjal hinnatakse ettevõtete vahelise teabevahetuskeskkonna
loomise võimalikkust ja selle mõju ekspordivõimekusele.
Valmib lähteülesanne võimalikult universaalse kemikaaliarvestuse IT-platvormi
loomiseks, mille rakendamine ei eelda ettevõtetes olemasolevate digitaalsete
arvestussüsteemide täielikku või ulatuslikku väljavahetamist
Ühtlasi tehakse ettepanekud ohtlike kemikaalide arvestusega seotud Eesti
õigusaktide muutmiseks.

5.11. Tööjõud
Osalemine OSKA tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteemis
 Uuring: “Tulevikuvaade tööjõu- ja oskuste vajadusele: keemia-,
kummi-, plasti- ja ehitusmaterjalitööstus”
 Kaasatud: EKTL, TTÜ Keemiatehnika instituut –Vahur Oja, Krimelte OÜ
– Anu Ind, VKG AS- Tea Allikmäe, NP Silmet – Kadri Rattasepp
2017.a valmiv raport kirjeldab keemia-, põlevkiviõli- ja
ehitusmaterjalitööstuse valdkonna põhiprotsesside olemust ja nende
protsesside täitmisse kaasatud töötajate põhikutsealade tööülesannete
põhisisu

Põhiprobleemid mida tulevikus vaja
lahendada :
 Keemia ja keemiatööstusega seotud erialade propageerime
 Tööjõuvajadusest suure osa moodustab asendusvajadus, toob 5-10.a aasta
perspektiivis, kaasa sobivate oskustega tööjõupuuduse suurenemise.
 vaja leida kuidas muuta valdkond noortele huvitavaks, keemiaerialad ei ole
noortele piisavalt atraktiivsed.
 väheneb nende noorte osakaal, kes on valmis töötama tööstuses, täitma
tööülesandeid kindlatel kellaaegadel, töötama vahetusega, jms.
 tööandjad ootavad tööturule sisenejatelt huvi valdkonna vastu, soovi tööd
teha ja praktilisi oskusi.

5.12. Haridus
Kutseharidus :
 kutseksamid keemiatööstuse protsessi operaator IV tase
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses, Jõhvis:
 IVKHK Nõukogus: Tea Allikmäe EKTL poolt
Kõrgharidus:
 TTÜ keemiatehnika programminõukogus: Meelis Eldermann ja H.
Meybaum
 TTÜ elukeskkonna materjalide programmi nõukogus: PhD Argo Vonk
Krimelte OÜ
 TTÜ Virumaa Kolledži keemiatehnoloogia programmi nõukogus: H.
Meybaum

Ʃ Õppekavade kooskõlastamine

5.13. Osalemine rahvusvahelises
koostöövõrgustikus
 CEFIC, A.I.S.E ja Cosmetics Europe liikmelisuse kaudu vajalik info
Liidule ja ettevõtetele
- Euroopa keemiatööstuse positsioonid Jobs & Growth:
- Kemikaalid, Energia & Kliima , Tööstus 20/20
 CEFIC AFEM koosolek Dublin
 Nordic/Baltic koostöövõrgustiku koosolekud Tallinnas ja Helsinkis:
teemavaldkonnad jagunevad kaheks – kliima- ja energiapoliitika ning
keskkonna- ja kemikaalipoliitika,

5.14. Sektorgrupid:

Tarbekeemia
Klassifitseerimisega seotud probleemid , DetNet
Allkasutajatele suunatud teabepäeva teemad;
CLP teemad, art. 45. Ohtlikud segud. Teave Mürgistusteabekeskusele, Lisa VIII
REACH 2018 -Kuidas valmistutakse?
Kemikaalide säilivusaja märkimine pakendile
Teave tarneahelas seoses määruse nr 1272/2008 01. juuni jõustumisega
Pesukorra hind
Biotsiidid: Art. 95 aktsepteeritud tarnija, toimeaine konsortsium
Kemikaalide (tarbekeemia) maine
Tarbija teavitamine - Mida saaks Liit ühiselt ära teha

Kosmeetika
Kutsutud sektorisse laiem ring Eestis looduskosmeetikat tootvaid
ettevõtteid - Liidu potentsiaalne koostöö looduskosmeetika tootjatega.
Ohustatud liikidega kauplemise nõudeid kosmeetikatoodete
kontekstis. Nagoya protokoll
CMR koostisained kosmeetikas
Mikroplast kosmeetikas
Väited kosmeetikaktootel
Turujärelevalve
Mõttevahetus Liidu „brändingu“ osas;
Eesti parima kosmeetikatoote konkursi korraldamine – Anne & Stiil
 tunnustada Eesti innovatiivsemat kosmeetikatootjat

Liimid-ja ehituskeemia
Liimide ja värvide statistika 2016.a
Turu-uuringu läbiviimise arutamine/võimalused
Ettevõtetele vajalikud testid ning standardid
CLP teemad, art.45 . Ohtlikud segud. Teave Mürgistusteabekeskusele
Turujärelvalve 2016.
Siseruumides eralduvate ohtlike ainete klassifikatsioonid
Ehitusmaterjalides sisalduvate ohtlike ainete emissioonid
Mõttevahetus Liidu „brändingu“ osas;
TTÜ reform ja keemiainseneride õpe selles kontekstis;
TiO2 võimalik klassifitseerimine kantserogeeniks.

Põlevkivi

Välismõjude (kulude) hindamise töörühm
Ressursi omanikutulu töögrupp
Ressursitasude sidumine nafta hinnaga
Põlevkivigaaside PVT töörühm

5.15. Hoolime ja Vastutame
• Raporteerivaid näitajaid 2016:
• EKTL avaldas Hoolime & Vastutame aastaaruande
• ICCA toetusprojekt Product Stewardship
kemikaaliohutusele:
 vastutus tarneahelas allkasutajatele

2016.a. tegevusaruande kokkuvõte

•
•
•
•

Aluseks liikmete toetus:
Liikmemaksude hea laekumine ja liikmete aktiivsus:
Osalemine sektor- ja töögruppides, koolitustel, üritustel,
Tehtud ettepanekuid seadusloomesse
Suudetud näha Liidu vajalikkust ja leitud endale sobivad huvid
2016a Liidu tegevus on olnud järjepidev, arvestades liikmete huvisid
lähtudes EKTL Põhikirjalistest eesmärkidest

Kas üldkoosolek kiidab 2016.a tegevuse heaks?

