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5.1.
EKTL 2018 

tegevusaruande 
esitamine  

üldkoosolekule

Organisatsioon
Eesti Keemiatööstuse Liidu Konkurentsiõiguse nõuetele 
vastavuse suuniste järgimine kõigil koosolekutel ja üritustel. 
Uued liikmed 

OÜ Havila       Ontic OÜ OÜ TBD-Biodiscovery

Perfect Cosmetics OÜ, 



5.1
Organisatsioon

2017

2 üldkoosolekut
2  juhatuse koosolekut

Juhatuse uued liikmed

Andri Avila 

Peeter Tohver

Uue liikemaksude reglemendi kinnitamine 2017.a 
üldkoosolekul liikmete tagas 2018.a Liidu tegevustele 
jätkusuutlikuse.

Andres Oltjer



5.2
Huvikaitse

2018

2019 riigikogu valimised

Keemiatööstuse Liidu seisukohad parteide 
valimisprogrammi majandusküsimuste osas 

 Juhatuse liikmete kohtumine parteide 
valimisprogrammide koostajatega

Riigikogu Keskkonnakomisjon 3X
• Jäätmeseaduse eelnõu 495 SE - vastuseis



5.3
Õigusloome ja 

arvamused

Õigusloome
Arvamused ja ettepanekud 

 Kemikaalide ja keemiatoodete tootmine: 
 keskkonnakaitse valdkonna projektide 

rahastamise taotluste tingimuste eelnõu -
tööstustel avanes võimalus saada toetust 
eelpuhastite rajamiseks
 Ressurssi tõhususe programmi
 ÜVVKS eelnõu 
 Põlevkivi tasustamise süsteemi muutmise eelnõu

 Jäätmeseaduse eelnõu  495 SE 
- pakend ja pakendijäätmed
- TVO –d

- kohtkogumine
- kontroll kulude üle  





5.3
Õigusloome ja 

arvamused

 Vastuargumentide esitamine  - klassifitseerida 
pulbriline TiO2 sissehingamisel 
kantserogeenseks 
 2018. aasta ringmajandus pakett
Terviseametiga nõuete täpsustamine , mis 

puudutavad registreerimata jäetavate ainete 
laojääkide levitamist ja kasutamist
Täielikult denatureeritud alkoholi siseriiklikud 

meetodid
Arutelu MKM-ga lõhkeainete lähteainete 

määruse rakendamise teemal
Eesti seisukohtade koostamine EK 

ringmajanduse paketi s.h plastistrateegia kohta
Jäätmeseaduse eelnõu kohta ühiskirjad – kriitika
EL kavandatav "plastimaks“
Välisõhu mitteesmatähtsate saasteainete 

piirnormide uue kontseptsiooni välja töötamine“



5.4
Kohtumised 

ametkondadega,
ametlikud 

pöördumised

 Ekspertkohtumine "Eesti keskkonnakasutuse 
välismõjude rahasse hindamise analüüsi" I etapi 
arutamiseks

"Eesti 2020"  uuendatud konkurentsivõime  kava  
koos tegevuskavaga
Terviseametile kosmeetikatoodete väidete kohta 

esitatud küsimus "Ei sisalda..." stiilis väidete kohta 
Terviseametile päring  nõuete kohta, mis 

puudutavad registreerimata jäetavate ainete 
laojääkide levitamist ja kasutamist
EAS- le  tagasiside teenuste vajalikkuse/sobivuse osas. 
Arvamus ühekordse plasti direktiivi eelnõu kohta
EL plastimaksu kava



5.4
Kohtumised 

ametkondadega,
ametlikud 

pöördumised

Nullbürokraatia rakkerühma laiendatud koosolek 
ettevõtjatega 
Tagasiside majandusarengu kantslerile tööstuse 

rohelise raamatu teemal
Rahvatervise arengukavasse ettepanekud, 

kemikaalide, kosmeetikatoodete  ja biotsiide osas
Kohtumine SoM Rahvatervise osakonna 

juhatajaga Kemikaalipoliitika teemal
KeM arvamus EK  avalik konsultatsioon REACH vs 

jäätmed
EK avalik konsultatsioon CO2 kaubanduse kohta
Tööõnnetuskindlustuse  kohustustlikuks 

muutmise (vastu)argumendid



5.4
Kohtumised 

ametkondadega
ja teiste 

organisat-
sioonidega 

 Ministeeriumite  partnerpäevad
 Ettevõtete  keskkonnapäevad
 Kemikaaliohutuse tehniline komitee : EVS/TK 63 

„Ehitusmaterjalides sisalduvate ohtlike ainete 
emissiooni hindamine” 

 Terviseameti uues kontorihoones Paldiski mnt 
MTK- ga arutelu CLP määruse VIII lisa 
rakendamisest 

 Tarbijakaitseametilt küsitud seisukohta 
kosmeetikatoodete märgistuse kohta

 Pakendijäätmete ümaralauad
 Keskkonnakahjude hüvitamise paremaks 

reguleerimiseks  uuringugrupiga kohtumine 



5.4
Kohtumised  EAS-s Carbon Black Limited esindajatega 

investeerimis teemal

 CEFIC H2SO4 sektorgrupiga Tallinnas 

 Õigusloome olulised teemad Tööstus- ja 
Kaubanduskojas



5.5
Töörühmad,
komisjonid

KOOSTÖÖKOGU  TÖÖSTUS 2030 ARENGUGRUPP 
Tööstuspoliitika strateegia:

 Tööjõud ja oskused
 Tark tööstus  
 Toote-, protsessi- ja tehnoloogiaarendus  
 Rahvusvahelistumine
 Ringmajandus
 Taristu, logistika
 Maksud ja tasud
 Majanduskeskkond 



5.5
Töörühmad,
komisjonid  Ressursitõhususe meetme töörühm

 Kemikaaliohutuse komisjon – koos ei 
käinud

 "Eesti 2020" uuendatud
konkurentsivõime kava töörühm
Riigikantselei juures



5.6
Info ja

kommunikatsioon

 Liikmetele vajaliku info sõelumine ja edastamine

 EKTL koduleht/infokirjad 
 Liidu tegevuste kohta ülevaate andmine - 6  

uudiskirja väljaannet 
 Kodulehe täielik uuendamine veebruar - nov.
Kujundus- tekstid - platvorm



5.6
Info ja

kommunikatsioon
VEEBILEHT

2018 www.keemia.ee 
külastused riigiti



5.6
Info ja

kommunikatsioon
VEEBILEHT

www.keemia.ee külastused riigiti 
01.01.2018 - 31.12 2018

~6000 külastust aastas



5.7.
Avalikud suhted:

meediakanalid
ja artiklid

 Äripäev: keemiatööstuse 2017.a ülevaade

 TööstusEST ajakirja kolleegium

 Keit Pentus Rosimannusele PÕXIT 
arvamusartiklile vastus  Päevalehes 

 "Suud puhtaks“: kust tuleb ja kuhu läheb Eesti 
teadusraha



5.8
Haridus

Kutseharidus

 Kutseksameid ei toimunud

 Keemiaprotsessi operaatorite kutse andmise 
õigused anti üle Ida-Virumaa 
Kutsehariduskeskusele

 Liit ja ettevõtted on jätkuvalt esindatud 
Kutsekomisjonis 

 OSKA ekspertkogu



5.8
Haridus
Kõrgharidus 

 TalTech keskkonna-, soojus- ja keemiatehnika  
programminõukogu koosolekud

 TTÜ  materjalide tehnoloogia (elukeskkonna) 
programmi nõukogus: PhD Argo Vonk; Krimelte OÜ

 TalTech Virumaa Kolledži keemiatehnoloogia 
programmi nõukogu

 Loeng Taltech keskkonna- ,soojus- ja 
keemiatehnika 1 kursuse sissejuhatava ainena: 

„ Ülevaade keemiatööstusest ja millised on 
karjäärivõimalused keemiatööstuses“

 Jäi ära suveülikool TalTech keskkonna- , soojus- ja 
keemiatehnika õppejõududele 



5.12
Osalemine 

rahvusvahelises 
koostöö-

võrgustikus

 Nordic/Baltic koostöövõrgustik 
koosolek Vilniuses : 
• teemavaldkonnad: kliima- ja energiapoliitika 

ning keskkonna- ja kemikaalipoliitika

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



5.9
Sektorgrupid

 TARBEKEEMIA ja
 KOSMEETIKA

 LIIMID JA EHITUSKEEMIA

 PÕLEVKIVI



5.10
Hoolime ja 
vastutame

 Raporteerivaid näitajaid 2017

 Kogumine

 KPI raporteerimine ICCA portaali



5.10
Hoolime ja 
vastutame



5.10
Hoolime ja 
vastutame



5.10
Hoolime ja 
vastutame



5.10
Hoolime ja 
vastutame



5
EKTL aruandlus

2018.a.
tegevusaruande 

kokkuvõte

Aluseks liikmete toetus:
 Liikmemaksude hea laekumine  ja liikmete 

aktiivsus: 
 Osalemine sektor- ja töögruppides, üritustel,
 Tehtud ettepanekuid seadusloomesse
 Suudetud näha Liidu vajalikkust ja leitud 

endale sobivad huvid

2018 a  Liidu tegevus on olnud järjepidev, 
arvestades liikmete huvisid lähtudes EKTL 
Põhikirjalistest eesmärkidest  

Kas üldkoosolek kiidab 2018.a tegevuse 
heaks? 

Üldkoosolek
24.05.19   Krimeltes 


