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5 . EKTL 2017 tegevuskava 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 



Kuhu 
kasvada ?  

Uued 
liikmed

2017 
on uue 
juhatuse 
valimise 
aasta
19.05.2017 

Agrokeemia ?



1. Koostöö: 

EL eesistumine 
01.07.2017



2. Õigusloome 

Protsessis osalemine on prioriteet



2.1. Kemikaaliohutus

REACH 2018 
REACH autoriseerimine 
CLP art 45 mürgitusteave  - 2020
Biotsiidid
Mittetoksilise keskkonna strateegia
Kemikaalid ≠ jäätmed chemical waste interface algatus
ED-sisesekretsiooninäärmeid   kahjustavad kemikaalid 
CPR  - ohtlike  ainete emissioonid ehitusmaterjalidest 
EN/ TC351- standardimise tehniline komitee 



2.2. Keskkond 
I Eesti

 Atmosfääriõhukaitse seadus ja alamaktid  
 Veeseadus
(ÜVKS ) eelnõu = veehind 
 ohtlikud ained             määrus nr. 75 
EVEL projektid kikstrar ja BEST
 Jäätmed ja ringmajandus
Keskkonnatasud/välismõjude hindamine 
II Euroopa Liit:  
EL ringmajanduspakett 
EL jäätmedirektiiv –ohtlikud ained jäätmetes 
EL energia ja – kliimapoliitika, ETS



2.3 .Liikmete nõustamine – väärtus 



Millistel maadel on SKP inimese kohta suurim? Kui naftariigid välja arvata, 
siis nendeks on tööstusriigid. Seega, kui tahame Eestis sellist elatustaset 
nagu tööstusriikides, peame ka ise 

tööstusriik olema. 

TP mõjutab tööstusettevõtte  
käitumisviise ja otsuseid.

TP sisaldab  meetmeid,  juhtnööre poliitikutele: 
tööstuse säilitamiseks, kohandamiseks, 

kujundamiseks   ja kasvu toetamiseks
Protsess:    

Eesti Tööstuse Roheline raamat

3. Tööstuspoliitika (TP)  
EL 2020 töötlev tööstus 20% SKP 



4. Infopäevad ja  koolitused, 
projektid 

 Väliskoolitajaid ei planeeri
 E-kemikaal projekt :
 Riik : Ohtlike kemikaalide e-arvestussüsteem  
 Liit EAS taotlus: Analüüs ettevõtte kemikaaliarvestuse digitaliseerimise  

ja selleks vajaliku IT platvormi loomise võimaluste osas, eesmärgiga 
tõsta efektiisust ja ekspordivõimet: 9936 + 4270= 14206 €

 Infopäevad: Allkasutajad/sektorid:
 Kosmeetikatööstusele  infopäev koos SoM

KIK taotlus kemikaaliohutuse koolitusmooduli väljatöötamiseks 
BEF                                        projekt  - ohtlike ainete asendamine      



5. Info ja kommunikatsioon



5.1. Info ja kommunikatsioon



6.Eesti eesistumine & huvikaitse 

Detsembris valmib esialgne Eesti sisuprogrammi eelnõu. VV kinnitab juunis 
2017.Printsiip:  Euroopa Liidu prioriteedid, mitte Eesti

Kõrgetasemelised eksperttaseme üritused ja konverentsid Ʃ 203 üritust

 Huvi 

Anda taustainfot suurendamaks 

arusaama keemiatööstuse võtmerollist

läbi tööhõive; majanduskasvu tekitajana 

ja investeerijana 



7.Sektorgrupid



8.Teadus& arendustegevus 

ETTEVÕTTE 
T &A vajadus 

ÜLIKOOL 
Tugev akadeemiline  

ETTEVÕTE ÜLIKOOL

Maksupoliitika &
Raha jagamine 

&
Teemad





HTM  ja MKM 

a)

b)

c) 

1. tootearendus tehases
2. arendustegevus tehases
3. teadustegevus ülikoolis akadeemilisel teemal 
- 80% juhtudest  ettevõtte tootearendusest

SME programm

"Eesti 2020" T&A
rahastamine
3% SKP
2017.0,75 % SKP-st

s.h. riik 0,89% 



9. Hoolime ja Vastutame 

Hoolime ja Vastutame tugineb üldtuntud standarditele - üks 
ühine juhtimissüsteem, mis aitab ettevõtteid oma 
igapäevaseid protsesse integreerida H ja V-ga:
❖ Kemikaalide ohutu käitlemine protsessis, ladustamisel, 
transpordil
❖Usaldusväärsuse näitamine ja saavutustest teavitamine
❖

2017 Capacity Building: RC, ohutu kemikaalide käitlemine:
 Protsessiohutus 
 CLP koolitus

Hoolime ja Vastutame liitunud 13 liidu liiget



10. Haridus ja tööjõud

Keemiatööstuse protsesside operaatorite kutseeksamite korraldamine 2017    
 Kutseeksamite  prognoos 2017 – 7 õpilast. 2018 HTM rahastus? – IVKHK 
 OSKA programmi tulemus –tööjõu prognoos aastani 2020 
 Vajadus inseneri , tehnoloogi ja operaatori elukutse laialdaseks 

tutvustamiseks
 Keemiainseneri kutsestandard? 
ÕPEKAVAD: 
 TTÜ keemia, keskkonna ja soojustehnika inseneeria programmi nõukogu
 TTÜ elukeskonna( polümeeride programmi nõukogu
 TTÜ I.V. Kolledži keemiatehnoloogisa programminõukogu



11. Välismaailmaga suhtlemine ja info   
vahendamine 

 EL keemia- ja keskkonna regulatsioonide  info vahendamine 
 Osalemine rahvusvahelises koostöös, vähemalt : 

CEFIC AFEM - 1 koosolek 
Cosmetic  Europe/A.I.S.E. – kuni 1 koosolek 
Nordic/Baltic – 1 koosolek 
ECHA sidusgruppide päevad Helsingis  - kuni 2 koosolekut  



Ʃ: 2017.a tegevuskava

1. Koostöö riigiga, eesistumine & huvikaitse
2. Õigusloome 
3. Tööstuspoliitika 

❖ Situatsioonile vastavalt muutuv;
❖Liikmete huve arvestav;
❖Liidu eelarve tulud ja kulud on   …



8. Lõpetamine 

9. Vestlusring suupistetega 

AITÄH! 


