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9. EKTL 2021.a  tegevuskva  esitamine
üldkoosolekule

9.1. Organisatsioon 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 



9. 2. EKTL 2021.a tegevuskava
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9.2.  Euroopa rohepööre – Liidu  prioriteedid ja edasised 
tegevused

Täiesti uus paradigma - majanduskasv seotakse lahti fossiilse energia 
kasutamisel tekkivatest heitmetest. 

Peamised komponendid:
Kliima ambitsioonid aastateks 2030-2050 

• Kliimaneutraalsus 2050. aastaks 
• ELi kliimamuutustega kohanemise strateegia. 
 Kõrgem eesmärk vähendada ELi kasvuhoonegaaside heitkoguseid 

(2030. aastaks 43% asemel vähemalt 50–55% -ni)

• saastekvootidega kauplemise süsteemi ülevaade, energia maksustamine, 
kütuse maksustamine, kütusesubsiidiumid, CO2 piiril maksustamise 
meetmed, heitkogustega kauplemise süsteemi laiendamise ettepanek 
transpordi-, lennundus- ja merendussektorile



9.2 Euroopa rohepööre – Liidu  prioriteedid ja edasised 
tegevused

Puhas & ringmajandus 
• EU tööstusstrateegia 
• Suunatud  rohelise ja digitaalse ümberkujundamise väljakutsetele 
• Fookus majanduslikult elujõuliste ja jätkusuutlike toodete, protsesside 

ja ärimudelite väärtusahelatele
Uus ringmajanduse tegevuskava 
Eesmärk: vähendada kogu ELi tootmise ja tarbimise keskkonna- ja 
ressursijalajälge; mittetoksilised ringlusse võetavad tooted; 
• Nullreostuse ambitsioon mürkide vaba ( non-toxic)  keskkonna jaoks
• Kemikaalide jätkusuutlikkuse strateegia: „üks aine - üks hinnang”, 

ohtlikud kemikaalid, sealhulgas ambitsioonikas seadusandlik ettepanek, 
et vähendada 2020. aasta suveks ED - eriti kosmeetikas, 
mänguasjades ja toidus 

• Nullreostus (õhu, vee ja pinnase tegevuskava, 2021)



Rohepööre  -Säästvad tooted poliitika: 

Ringdisain kõigile toodetele - põhineb ühisel metoodikal ja 
põhimõtetel; 
Fookus  kestlikele materjalidele; pakend; jäätmete teke;  jäätmete 

liigiti kogumise ELi mudel;
 Tugevdada laiendatud tootja vastutust; 
Laiemad piirangud (ühekordseks kasutamiseks) plastidele ja 

mikroplastidele; 
Taaskasutatud materjalidele ühised kvaliteedistandardid;  
Biolagunevate ja bio- põhiste  plastide õigusraamistik; tugevad öko

disaini / ökomärgise programmid aastast 2020
Jäätmetekke vältimine (seadusandlikud jäätmereformid, alates 2020. 

aastast) - kõik ELi turule lastud pakendid oleksid hiljemalt 2030. 
aastaks taaskasutatavad või ringlusse võetavad; 



Rohepööre - Tarbijate õiguste suurendamine teabe kaudu 

• Uus tarbijakava - 2020.a lõpp
• Läbipaistev, võrreldav ja ühtlustatud teave toodete kohta 

(sealhulgas toote keskkonnajalajälg) 
- märgistamine aitab  tarbijatel teha tervislikumaid ja      

säästvamaid valikuid ning edendada säästvat tarbimist (nt toote 
kasutamine ja utiliseerimine)
• Regulatiivsed ja mitteregulatiivsed meetmed   võitluseks 

valeroheliste väidetega – standardne  metoodika keskkonnamõju 
hindamiseks

• Digitaliseerimine parandab ELis müüdavate toodete omaduste 
kohta teabe kättesaadavust. 

• Bioloogilise mitmekesisuse strateegia aastani 2030 



9.3. 2021 tegevuskava
Eesti 2021 prioriteedid: 

Ringmajandus;  s.h plastpakendi 100% ringlussevõtt 2030 
Kliimaneutraalsuse eesmärgid 2030 
Kemikaalide jätkusuutlikkuse strateegia
CO2 - EL süsiniku kvoodikaubanduse süsteemi asendamine  

järk-järgult nn süsiniku piirimeetmega
Kemikaalid sh. biotsiidid
Ida –Virumaa õiglane üleminek
Jäätmeseaduse ja Pakendiseaduse muudatused
Plastimaks - pakendijäätmete arvutamise metoodikast
Keskkonnatasude seaduse muudatused
Ühekordse plasti direktiiv (SUP) 



9.4. Majandus ja konkurentsivõime - Ringmajandus

Tööstus 2030 koostöökogu MkM-s
• EL taastumiskavas tööstusel keskne koht
• EL tööstuse ümberkorraldamise meed
• Energiamahukate tööstuste konkurentsivõime tagamine (toiduaine-,

keemia-, ehitusmaterjalide tööstus)
• Tööstuspoliitika osa: teadus, innovatsioon, koolitus
• Ringmajandusalase teadlikkuse tõstmine ja tarbimisharjumuste

muutus
• Keskkonnakasutuse mõjutamise majanduslik raamistik
• Arengukoostöö; globaalne ringmajanduse tooteahel
• Biomajandus
• Jäätmehierarhiapõhine majandus

ja jäätmekäitlus
• Pakendiringluse edendamine
• Ringmajanduse rakendamine
• kohalikul tasemel
• Plasti keemiline ringlussevõtt ?



9.5.Teadus, haridus, karjäär

TalTecH Programminõukogud 
TalTecH loeng ülevaade keemiatööstusest
TalTech Ida –Virumaa kolledžis kemikaaliohutuse loengud 
 IVKHK Kutsenõukogu



9.6. https://www.keemia.ee/

Dünaamiline 
Uudiskiri 
 Kodulehel sündmuse all õigusruumi puudutavad teemad –

eelnõud/arvamused/ 
materjale ECHA ja Chemical Watch kemikaalialaste töötubade ja 

veebiseminaride kohta 
liikmete uudised 



9.7. Info ja kommunikatsioon –IT   



9.10 Responsible Care/Hoolime ja Vastutame

 Raporteeritavate näitajate kogumine ka edastamine  näitajad KPI 
portaali

 ICCA   „Hoolime ja Vastutame“ enesehindamise vahendi  
rakendamine  (tööriist) 

 juhendab keemiatööstuse ettevõtteid „Hoolime ja Vastutame“ 
juhtimissüsteemi rakendamisele.



9.11. Sektorgrupid 

Sektoritesse koondunud  ettevõtete   ühised huvid/teemad 
Sektorgruppide koosolekud; info jagamine 

• Värvide- ja liimide statistika kogumine
• Pakendi-ja pakendijäätmed; pakendamine 
• CLP  Lisa VIII 
• Pakendimaks plastile 
• Mikroplast 
• Biotsiidid/desovahendid
• Detergentide määrus
• Tarbija teavitamine 
• Väited tootel
• Roheliste väidete põhjendamine 
• Kliimapoliitika 
• Keskkonnatasud
• Ringmajandus 
• Põlevkiviõli standardi koostamine
•



 Koostöö riigiga & huvikaitse

 Õigusloome protsess 

 Info ja nõustamine

 Situatsioonile muutuv- liikmete ühiseid huve arvestav

 Liidu eelarve tulud ja kulud on tasakaalus

Kas üldkoosolek kiidab 2021 .a tegevuskava heaks? 

Ʃ 9. 2021 .a tegevuskava


