
  

 

 

 

2019. a. tegevuskava 



  

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  
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2019.aaasta tegevuskava, lähtuvalt olemasolevatest 
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Õigusloome 
 

Ringmajandus  
 

Euroopa Komisjoni 2019 prioriteedid: 
 

• Veemajandus ja kemikaalid vees, fitness check 

• THS –BREF dokumentide täiendamine 

Jätkuteemad: 

• REACH vs jäätmed 

• Mikroplast  

• SUP direktiiv  
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Õigusloome  

Ringmajandus  

 
Eesti 2019 prioriteedid  

 
04.07.18 jõustunud 4  uut direktiivi 
(jäätmepakett) Eesti õigusesse üle võtta hiljemalt 5. juuliks 
2020 

 Rahvatervise arengukavas kemikaalid 

 Jäätmeseadus 

 Pakendi- ja pakendiaktsiisi seadus 

 Ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete nimekiri 
ja piirnormid 

 Kemikaaliohutuskomisjon  
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5.3. 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 



 Tööstuspoliitika 2019  Ekspertgrupi hinnangud 

õigusloome protsessi 

 Ringmajanduse protsess  Eesti keskkonnakasutuse 

välismõjude rahasse hindamise analüüs“ II etapp 

 Koostöö riigiametitega  

 Uus valitsuskoalitsioon - u 
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Teadus, haridus, karjäär 
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Koostöö ülikoolidega 

 Nutikas spetsialiseerumine 

 Fookusgrupis poliitika kujundamine 

 TTÜ õppejõudude  suveülikool  HTM ettepanek 

luua tööstuse erialaliitude juurde 

innovatsiooninõuniku koht- teadlikkuse tõstmine ?  

 IVKHK Kutsenõukogu 

 Teaduse rahastus & teemastamine 

 Emissioonide laboriteema TTÜ-s 
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TTÜ  2019 märts 

Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut, 

Polümeeride ja tekstiilitehnoloogia labor prof. 

Andres Krumme  

Milline on ringlussevõttu mõistes  väärtuslikum ja 
kergemini taaskasutavam  (plast)pakendimaterjal 

Pakendi disain 
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www.keemia.ee 

 Dünaamiline - kuid mitte 

maksimaalselt veel  Uudiskiri uues 
kuues: väiksem sagedus 

 Kodulehel sündmuse all õigusruumi 
puudutavad teemad – eelnõud/arvamused 

 liikmete uudised  
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2019 vertikaalsed teemad: 

Koolitus kevadel 2019 : CLP art 45 Lisa 
VIII teabe esitamine mürgistusteabe 
keskustele  

Koolitus 2019 algul Tööinspektsioonile teadlikkus 
töökeskkonna kantserogeensete ainete olemusest 
efektiivse  järelevalve ja nõustamise tagamiseks 

 Küsimustele vastamine:  

 rohkem aega 

Info liikmetele  

EL/Eesti õigusaktid  

Keemistööstust puudutvad teemad 

Avalikud arvamusavaldused 

 EVEL BEST projekt:  juhend KOV piirnormide  
ohtlike ainetele ühiskanalisatsiooni juhtimiseks  
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 Responsible Care programm  

min. 

 Raporteeritavad näitajad KPI portaali 
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Värvide- ja liimide statistika 
kogumine samas  mahus  

• TiO2  

 
 

Eesti keskkonnakasutuse 
välismõjude rahasse 
hindamise analüüs“ II etapp 

Ühisstend Cosmoproff Bologna 
2020 
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Sektorgruppide 
koosolekuid 2/2  
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Pakendi-ja pakendijäätmete  
direktiivi ülevõtmine 

CLP art.45 Lisa VIII teave   

MTK -le 

 



 

Ettepanek liikmetele 

 TööstusEST 

 2019 II pa 

 Ajakiri TööstusEST mahuga 72+4 lk terve ajakiri 
keemiatööstuse teemadest – Keemiatööstuse ERI  

 Meediapilt sisuloome hind 7500€+km  tavatiraaži 
2500 eksemplari saatmis- ja 
trükikulu kannab 
Meediapilt,  

 lisatiraažile eraldi 

kokkulepe 

 ca 30% reklaampindu  
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Helsinki mai - Nordic/Baltic 

 koostöövõrgustik  kliima- ja energiapoliitika 
ning keskkonna- ja kemikaalipoliitika 

 Helsinki oktoober - CEFIC AFEM ja Global 
Chemical Convention  

CEFIC, A.I.S.E ja Cosmetics Europe 
liikmelisuse kaudu vajalik info Liidule ja 
ettevõtetele  
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Osalemine 
rahvusvahelises 

koostöövõrgustikus 
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30.11.18.Tikkurias 

 



Koostöö riigiga & huvikaitse 

 

 Õigusloome protsess  

 Info ja nõustamine 

 Tööstuspoliitika  

 Situatsioonile muutuv- liikmete ühiseid huve 
arvestav 

 Liidu eelarve tulud ja kulud on tasakaalus 

Kas üldkoosolek kiidab 2019 .a tegevuskava 
heaks?  
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