
Eesti Keemiatööstuse Liidu

ÜLDKOOSOLEK
22.11.19 

ChemiPharm AS, Tänassilma tee 11, Tänassilma

ChemiPharm tehase lugu

Üldkoosolek  

Tegevuskava 2020

Vestlusring suupistetega

14.00 - 15.30

15.30- 16:30



5.1.
EKTL 2020 

tegevuskva  
esitamine  

üldkoosolekule

Organisatsioon
Täidab eesmärke: 

Üldkoosolek
22.11.19.CheiPharm

❖ Tunnustatud ja arvestatav partner  
riigiasutustele/ametkondadele

❖ Arvamuste ja ettepanekute esitamine 
õigusaktidesse

❖ Liikmetele - oluline teave kättesaadav 

❖ Infopäevad ja nõustamine 

❖ Sarnaste huvidega liikmete koondumine 
sektoritesse; töögruppidesse 



5.2.
EKTL 2020 

tegevuskva  
esitamine  

üldkoosolekule

2020.aaasta tegevuskava, lähtuvalt 
olemasolevatest ressurssidest 
Prioriteedid

Üldkoosolek
22.11.19

ChemiPharm 

ÕIGUSLOOME

Keskkonnakaitse Kemikaalid 



5.2.
EKTL 2020 

tegevuskva  
esitamine  

üldkoosolekule

Õigusloome

Üldkoosolek
22.11.19

Uus Euroopa Komisjon  



5.2.
EKTL 2020 

tegevuskva  
esitamine  

üldkoosolekule

Õigusloome

Üldkoosolek
22.11.19. ChemiPharn

European Green Deal



5.2.
EKTL 2020 

tegevuskva  
esitamine  

üldkoosolekule

Õigusloome 

Üldkoosolek
22.11.19

European Green Deal
Kliima 
• 100 päeva jooksul  seadustakse eesmärk - 2050 

aastaks saavutada kliima neutraalsus 

• 2030. aasta eesmärgid: kasvuhoonegaaside 
vähendamine 50–55%

ja 

kogu  heitmekaubandus süsteemi reformimine : 

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



5.2.
EKTL 2020 

tegevuskva  
esitamine  

üldkoosolekule

Üldkoosolek
22.11.19 

European Green Deal
0-saaste ambitsioon
Valdkondade vaheline strateegia kaitsmaks kodanike 
keskkonna seisundi halvenemise ja saastamise eest:
• Puhta õhu ja puhta vee tegevuskavad: prioriteediks 

kemikaalide  emissioon vette (pinnasest / 
põllumajandusest)

• 2020.a infovahetus reostuste likvideerimistest  
tekkekohas 

• Uuendatud fookus pärandireostuse heastamisele
• Põhjalik lähenemisviis keskkonnas leiduvate ravimite 

heitkogustele
• Ringmajandus 2.0 – peale 1X plastide - uus tekstiil -

ja heitmed pesupesemisest
• Tugev fookus  transpordi heitkogustele - õhusaaste, 

NOx ja PM 2,5
• IED ja BREF-dokumentide kasutamine innovatsiooni 

edendamise vahendina
• Fookus  ohtlikele kemikaalidele, pestitsiididele, 

sisesekretsioonisüsteemi kahjustajatele



5.2.
EKTL 2020 

tegevuskva  
esitamine  

üldkoosolekule

Üldkoosolek
22.11.19

European Green Deal
Uus kemikaalipoliitika 2030

Uuendatud õiguslik raamistik:
• Suurem fookus  õigusaktide rakendamisele ja 

jõustamisele,
• Üleminek kemikaalide ja toodete ohutu ja säästva 

tootmise suunas tugevate turu- ja regulatiivsete 
stiimulite kaudu,

• ELi kemikaalipoliitika lünkade kõrvaldamine, s.h. 
mõju koosmõjude haldamine (kokteilefekt) , 
sisesekretsioonisüsteemi kahjustajad, haavatavate 
rühmade kaitse, nanomaterjalid, väga püsivad ained 
jne.

Oodata: 
• Info kevad 2020
• REACH revisjon 2022



5.2.
EKTL 2020 

tegevuskva  
esitamine  

üldkoosolekule

Üldkoosolek
22.11.19

European Green Deal

100+

…kõige keerulisemad   ja 
väljakutsuvamad  seadusandluse 
ettepanekud/ kavad , mida tööstus 
pole kunagi varem näinud…

Ja me seisamegi silmitsi kõige 
karmima Euroopa Parlamendiga ...



5.2.
EKTL 2020  

tegevuskva  
esitamine  

üldkoosolekule

Üldkoosolek
22.11.19 

Õigusloome 

Ringmajandus
Kliimaneutraalsus
Kemikaalid

Eestis 2020 prioriteedid: 
 04.07.18 jõustunud 4  uut direktiivi (jäätmepakett) 

Eesti õigusesse üle võtta hiljemalt 5. juuliks 2020
 Jäätmeseaduse uus eelnõu: TKO –d, pakendijäätmed 

100%, müügipakend
 Pakendi- ja pakendiaktsiisi seadus:
 ühekordse plasti piirang, müügipakendi ringlus,
EL pakendimaks EL 800 -1000 EUR/ ringlusse võtmata 

plasti tonnilt - ca 31 milj – KES MAKSAB? 
 Keskkonnatasude seaduse eelnõu  

 Tuleb seista liikmete kulude kasvu vastu

 Rahvatervise arengukavas kemikaalid
 Töö kemikaaliohutuskomisjonis 



5.3.
EKTL 2020 

tegevuskva  
esitamine  

üldkoosolekule

Üldkoosolek
22.11.19 

õigusruumi keskkond

Majandus ja 
konkurentsivõime

Tööstuspoliitika 2030 
Sisend
ekspert
kogule  

Eesti
arengukava
2035

Kemikaalid
vs jäätmed



5.4.
EKTL 2020 

tegevuskva  
esitamine  

üldkoosolekule

Üldkoosolek
22.11.19.

õigusruumi keskkondMajandus
keskkond

Teadus, haridus, karjäär

Teaduse, arenduse, innovatsiooni ja ettevõtluse 
ühendstrateegia

Koostöö ülikoolidega: 

 IVKHK Kutsenõukogu
 TalTecH Programminõukogud  
 TalTech õppejõudude  suveülikool 
 TalTech Ida –Virumaa kolledžis kemikaaliohutuse 

loengud 6EAP mahus
 Teaduse rahastus & teemastamine TAI-s
 Sisend TAN



5.5.
EKTL 2020 

tegevuskva  
esitamine  

üldkoosolekule

www.keemia.ee

 Dünaamiline - mitte  veel max. Uudiskiri : 
seni veel väiksem sagedus

 Kodulehel sündmuse all õigusruumi 
puudutavad teemad –eelnõud/arvamused

liikmete uudised 

Üldkoosolek
22.11.19s



5.6.
EKTL 2020 

tegevuskva  
esitamine  

üldkoosolekule

2020 vertikaalsed teemad:

 Küsimustele vastamine: 
 natuke rohkem aega
 Info liikmetele 
EL/Eesti õigusaktid 
Keemiatööstust puudutvad teemad
 Avalikud arvamusavaldused, artiklid:
Ülevaated  keemiatööstusest 

Üldkoosolek
22.1.1.19



5.7.
EKTL 2020 

tegevuskva  
esitamine  

üldkoosolekule

Hoolime ja 
vastutame

Üldkoosolek
22.11.19

 Responsible Care programm 

 Raporteeritavad näitajad KPI portaali
 UUS: aruandlusesse lisandub järgmisel aastal üks 

uus andmepunkt ehk põhinäitaja -
protsessiohutuse juhtumite arv

 UUS:  Hoolime ja Vastutame“ juhtimise raamistiku 
tõlge 

 UUS:  „Hoolime ja Vastutame“ enesehindamise 
vahend (tööriist):  

 juhendab keemiatööstuse ettevõtteid „Hoolime ja 
Vastutame“ juhtimissüsteemi rakendamisele.



5.8.
Sektorite  ühised 

huvid/teemad

Sektorgruppide 
koosolekuid 1/2 

Üldkoosolek
22.11.19 

• Pakendi-ja pakendijäätmete  
direktiivi ülevõtmine

• Pakendimaks plastile ? 
• CLP art.45 Lisa VIII teave  

MTK –le
• Mikroplast 
• Deteregentide määrus

• Väited tootel
• Pakend
• Mikroplast 

• Kliimapoliitika 
• Keskkonnatasud

• Värvide- ja liimide statistika 
kogumine samas  mahus
• TiO2 edasine tegevus 



5.9.
Osalemine 

rahvusvahelises 
koostöö-

võrgustikus

Üldkoosolek
22.11.19 

 OSLO märts  - Nordic/Baltic
 koostöövõrgustik  kliima- ja 

energiapoliitika ning keskkonna- ja 
kemikaalipoliitika 

Kutse:  Kemikaali tankkonteinerite  
puhastuse konverents 16.04.20  
Moskvas

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



5.10.

Ʃ: 2020 .a 
tegevuskava

Üldkoosolek
22.11.19 

 Koostöö riigiga & huvikaitse
 Õigusloome protsess 
 Info ja nõustamine
 Situatsioonile muutuv- liikmete ühiseid 

huve arvestav

 Liidu eelarve tulud ja kulud on tasakaalus

Kas üldkoosolek kiidab 2020 .a tegevuskava 
heaks? 



Eesti Keemiatööstuse Liit

Peterburi tee 46

+372 613 9775

info@keemia.ee

Lõpetamine


