
Kontroll 
pakendiettevõtete ja 

taaskasutusorganisatsioonide
üle

KESKKONNAINSPEKTSIOON



Pakendiettevõtja

PakS § 10: pakendiettevõtja on isik, kes 
majandus- või kutsetegevuse raames 
pakendab kaupa, veab sisse või müüb 
pakendatud kaupa. 

Seega on pakendiettevõtjad nii 
pakendatud kauba maaletoojad, tootjad 
kui ka edasimüüjad (kauplused).



Taaskasutusorganisatsioon
PakS § 10 prim lg 1: taaskasutusorganisatsioon on 

keskkonnaministri poolt akrediteeritud juriidiline isik, mille 
asutajad ja liikmed on pakendiettevõtjad või nende moodustatud 
juriidilised isikud, mille liikmed, osanikud või aktsionärid on 
pakendiettevõtjad.

PakS § 10 prim lg 2: taaskasutusorganisatsiooni ülesanne on 
korraldada talle kohustused üle andnud pakendiettevõtjate 
pakendi ja pakendijäätmete üleriigilist kogumist ja taaskasutamist 
ning arendada edasi taaskasutussüsteemi eesmärgiga tagada 
pakendijäätmete taaskasutamine vähemalt  taaskasutuse 
sihtarvude ulatuses.

Eestis on akrediteeritud taaskasutusorganisatsioonideks:

* Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ (ETO) http://www.eto.ee/

* Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (TVO) http://www.tvo.ee/

* Eesti Pakendiringlus MTÜ (EPR) 
http://www.pakendiringlus.ee/web2/

* Eesti Pandipakend OÜ – tagatisrahaga pakend 
http://www.eestipandipakend.ee/



Taaskasutusorganisatsioon (2)

Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ (ETO):

- liitunud pakendiettevõtjate arv 2012.a – 824; 

Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (TVO):

- liitunud pakendiettevõtjate arv 2012.a – 619 ;

Eesti Pakendiringlus MTÜ (EPR)

- liitunud pakendiettevõtjate arv 2012.a – 1 957;

Eesti Pandipakend OÜ (EPP):

- liitunud pakendiettevõtjate arv 2012. a – 168;

Kogumiskohti Eestis:

Avalikke konteinereid - ca 5400

Tagastusautomaate - ca 600



Kohustused

PakS § 16 lg 1: pakendiettevõtja peab 
turule lastud pakendatud kauba pakendi 
ja sellest tekkinud pakendijäätmed 
koguma ja taaskasutama selliselt, et 
taaskasutuse sihtarvud oleksid täidetud, 
ning kandma sellest tulenevad kulud.



PakS § 36 lg 2: pakendijäätmeid tuleb taaskasutada järgmiselt:

1) kogumassist vähemalt 60% kalendriaastas;

2) ringlussevõetuna vähemalt 55 ja mitte rohkem kui 80% kalendriaastas.

PakS § 36 lg 3: eraldi pakendimaterjali liikide järgi tuleb taaskasutada:

1) 70% klaasijäätmete kogumassist ringlussevõetuna;

2) 70% paberi- ja kartongijäätmete kogumassist, kusjuures 60% 
kogumassist ringlussevõetuna;

3) 60% metallijäätmete kogumassist ringlussevõetuna;

4) 55% plastijäätmete kogumassist, kusjuures 45% plastijäätmete 
kogumassist ringlussevõetuna ja 22,5% plastijäätmete kogumassist 
uuesti plastiks töödelduna;

5) 45% puidujäätmete kogumassist, kusjuures 20% kogumassist 
ringlussevõetuna.

PakS § 36 lg 4: nimetamata muu pakendimaterjal tuleb taaskasutada 
võimalikult suures koguses vastavalt olemasolevatele tehnilistele 
võimalustele ja majanduslikule põhjendatusele.

Taaskasutamise sihtarvud



PakS § 20 lg 1: pakendiettevõtja on kohustatud tasuta tagasi võtma
oma kauba veo- ja rühmapakendi.

PakS § 20 lg 2: pakendiettevõtja, kes müüb pakendatud kaupa 
lõppkasutajale või tarbijale, on kohustatud lõppkasutajalt või 
tarbijalt tasuta tagasi võtma müüdud kauba müügipakendi ja -
pakendijäätmed. Tagasivõtmise nõue hõlmab vaid pakendit, mille 
tüüp, kuju ja suurus vastavad selles müügikohas müüdava kauba 
pakendile ja selle kauba müüja poolt üleantava kauba pakendile.

PakS § 20 lg 2 ülamärge 2: pakendiettevõtja, kes laseb turule 
pakendatud kaupa, on kohustatud pakendiettevõtjalt, kes müüb 
pakendatud kaupa lõppkasutajale või tarbijale, tasuta tagasi 
võtma enda poolt turule lastud kauba pakendi ja pakendijäätmed.

PakS § 20 lg 7: kohustustest on vabastatud pakendiettevõtjad, kes 
lasevad turule kaupa plastist pakendis, mille mass on alla 10 kg 
aastas, ja muust materjalist pakendis, mille mass on alla 20 kg 
aastas. Samuti ei pea ettevõte esitama andmeid pakendiregistrile.

Kohustustest: pakendi 
tagasivõtmine



PakS § 20 lg 2 prim: pakendiettevõtja, kes müüb pakendatud kaupa 
lõppkasutajale või tarbijale, informeerib pakendi tagasivõtmise kohast 
müügikohas nähtavale kohale seatud arusaadava kirjaliku teatega. Kui 
pakendiettevõtja, kes müüb pakendatud kaupa, ei ole müügipakendi ja -
pakendijäätmete tagasivõtmist korraldanud lepingu alusel 
taaskasutusorganisatsiooni kaudu, on ta kohustatud müügipakendi ja -
pakendijäätmed vastu võtma müügikohas või müügikoha vahetus 
läheduses asuvas selleks otstarbeks kohandatud punktis.

PakS § 20 lg 3: postimüügiga tegelev pakendiettevõtja peab teavitama 
lõppkasutajat ja tarbijat tema õigusest tagastada pakend ja 
pakendijäätmed kauba üleandjale.

Hulgi- ja/või jaemüüjatel (näiteks kauplused) on kogumise ja taaskasutamise 
kohustus nende pakendite osas, mida nad on kasutanud ise kaupade 
pakendamisel (näiteks kulinaariatoodete pakkimiseks salati- jm karbid, 
kaubaga kaasa antavad kile- jm kotid).

PakS § 20 lg 4: pakendiettevõtja võib nimetatud kohustused üle anda 
kirjaliku lepingu alusel ainult taaskasutusorganisatsioonile. Kui 
pakendiettevõtja annab nimetatud kohustused üle 
taaskasutusorganisatsioonile, siis vastutab nimetatud kohustuste täitmise 
eest taaskasutusorganisatsioon.

Tagatisrahaga pakendit lõppkasutajale või tarbijale müüv pakendiettevõtja ei 
saa tagatisrahaga pakendi tagasivõtmise kohustust 
taaskasutusorganisatsioonile üle anda.



PakS § 24 lg 4: pakendiettevõtja, kes laseb turule pakendatud kaupa 
ega ole kohustusi üle andnud taaskasutusorganisatsioonile, on 
kohustatud kalendriaasta kohta esitama pakendiregistrisse 
kandmiseks järgmised audiitori kontrollitud andmed pakendi ja 
pakendimaterjali liikide kaupa, sealhulgas eraldi pakendiaktsiisi 
seaduses sätestatud pakendite osas:

1) korduskasutuspakendi mass;

2) turule lastud kauba pakendi mass;

3) andmed pakendijäätmete taaskasutamise kohta.

Eelmise kalendriaasta kohta esitatakse andmed hiljemalt käesoleva
aasta 30. juuniks.

PakS § 24 lg 5: pakendiettevõtja, kes on oma kohustused üle andnud 
taaskasutusorganisatsioonile, esitab nimetatud andmed 
kalendriaasta kohta taaskasutusorganisatsioonile.

PakS § 24 lg 6: taaskasutusorganisatsioon esitab kalendriaasta kohta 
pakendiregistrisse kandmiseks nimetatud andmed iga temale 
kohustused üle andnud pakendiettevõtja kohta. Esitatud andmed 
peab olema kinnitanud audiitor.

Pakendi ja pakendijäätmete 
arvestuse pidamine



PakS § 25 lg 1: pakendiregister on riigi infosüsteemi kuuluv 
andmekogu, kuhu kantakse ning kus hoitakse ja töödeldakse 
andmeid turule lastud pakendatud kauba pakendite, tekkinud 
pakendijäätmete, pakendi korduskasutuse, pakendijäätmete 
taaskasutamise ning taaskasutamise sihtarvude täitmise kohta.

PakS § 25 lg 4: pakendiregistri vastutav töötleja on 
Keskkonnaministeerium

PakS § 25 lg 5: pakendiregistri vastutaval töötlejal, 
Keskkonnainspektsioonil ning Maksu- ja Tolliametil on õigus 
tutvuda neile seadusega pandud ülesannete täitmisel nimetatud 
arvestuse algdokumentide ja nende alusel koostatud 
koondandmetega.

Pakendiregister: pakend.keskkonnainfo.ee

Kontaktisik: Cäthy Kuusik

telefon 6 737 578

cathy.kuusik@keskkonnainfo.ee

Pakendiregister



PakS § 26 lg 1: järelevalve pakendiseaduse nõuete täitmise 
üle toimub keskkonnajärelevalve seadusega ja 
tarbijakaitseseadusega sätestatud korras.

PakS § 26 lg 2: järelevalvet käesoleva seaduse täitmise üle 
teostavad Keskkonnainspektsioon, Tarbijakaitseamet, 
Maksu- ja Tolliamet, Veterinaar- ja Toiduamet ning valla- ja 
linnavalitsused.

PakS § 26 lg 3: Keskkonnainspektsioonil ning Maksu- ja 
Tolliametil on õigus kontrollida pakendiettevõtjate ning 
pakendi ja pakendijäätmete kogumise ja taaskasutamisega 
tegelevate isikute tegutsemiskohti.

PakS § 26 lg 5: valla- ja linnavalitsus on kohustatud teostama 
järelevalvet oma haldusterritooriumil pakendi ja 
pakendijäätmete tagasivõtmise, kogumise ja 
taaskasutamise üle. Valla- või linnavalitsus teostab pidevat järelevalvet 
jäätmehoolduseeskirja täitmise üle kohaliku omavalitsuse üksuse 
haldusterritooriumil. (jäätmeseadus § 119 lg 3)

Järelevalve



Seega: Riiklik järelevalve peab toimima süsteemi-üleselt ja 
eelkõige keskkonda mõjutava tegevuse üle. 

Heakorra-alane järelevalve on KOV ülesanne. Seda peab 
suutma teostada kohalik omavalitsus. 

Järelevalve korraldusest









Pakendijäätmetega seonduv tavakodaniku 
seisukohast

- pakendikonteinerid asuvad kaugel jäätmete tekkekohast;

- tihti esineb pakendikonteineritel eksitav informatsioon;

- pidevalt muutub konteinerite asukoht ja kuju (erinevad liigid);

- valdavalt on levinud arvamus – segapakend = segajääde;

- konteinerite tühjendamine on reguleerimata;

- avalikkus on hädas eksitava infoga  – “pakendeid peab 
pesema”, “kilet pole mõtet sorteerida, sest seda niikuinii ei 
saa taaskasutada ning see ladestatakse prügilasse”;                        



Asukoht, konteinerite arv ja maht iga kogumiskoha kohta 
ning nende tühjendamissagedus lepitakse kokku 
taaskasutusorganisatsiooni ja kohaliku omavalitsuse organi 
vahel. 

Avalikkust ja tarbijaid tuleb teavitada pakendi ja pakendi-
jäätmete tagastamise korrast ja nõuetest. 
Teavitusele tehtavad kulutused vähemalt 1% kalendriaasta 
käibest.

Pakendiseadusest seonduvalt tavakodaniku 
huvidega



Keskkonnainspektsiooni ning Maksu- ja Tolliameti 
peadirektorite vahel sõlmitud koostöökokkulepe NR 1.1-
2/9 moodustatakse Poolte ametnikest ajavahemikuks 
töögrupp, kelle eesmärgiks on tagada pakendijäätmete 
ettenähtud määras kogumiseks ja taaskasutamiseks 
soodsa keskkonna loomine. 

Järelevalve korraldusest (2)



Vastutus:

§ 27. Pakendi valmistamise ja kasutamise nõuete täitmata jätmine

§ 28. Pakendi raskmetallide sisalduse piirangute eiramine

§ 29. Pakendijäätmete taaskasutamise kohustuse täitmata jätmine

§ 30. Pakendi ja pakendijäätmete tagasivõtmise kohustuse täitmata jätmine ja 
tagasivõtmise nõuete rikkumine

§ 31. Nõuetekohase märgistuseta pakendis kauba müük

§ 32. Pakendi ja pakendijäätmete kohta arvestuse pidamise ja andmete 
esitamise kohustuse täitmata jätmine

Karistusmäärad:

füüsiline isik - karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

juriidiline isik – karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot

PakS § 26¹. Ettekirjutus:

Järelevalvet teostaval isikul on õigus PakS täitmise tagamiseks teha 
ettekirjutusi. Ettekirjutuse täitmata jätmisel võib rakendada sunnivahendeid 
asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras. Sunniraha 
ülemmäär on 32 000 eurot.

Järelevalve (2)



KKI- MTA massteavitus:

2012.a teavituskiri 300 ettevõtjale

2013.a teavituskiri 2000 ettevõtjale

Pehmete meetmete tulemusena:

Pakendiaktsiisi laekus  
2011 aastal 196 530 eur  (kavandatud 31 956) täituvus 615,0%
2012 aastal 275 984 eur (kavandatud 100 000 eur) täituvus 276,0%
2013 aastal 374 006 eur (kavandatud 350 000 eur ) täituvus 
106,9%

„Pehmed“ meetmed:



Harju maakonnas toimus pakendireid, mis näitas, 
et kaupmehed eiravad pakendiseaduse nõudeid.

Kontrolliti 120 kauplust, reidipäeva tulemusena 
tuvastati 11 suuremat rikkumist. 

Eiratakse seadusest tulevaid kohustusi, ei võeta vastu 
pandipakendit, puuduvad teavitavad sildid. 

Järelevalve (3)





Taaskasutamist tõendav dokument peab kajastama andmeid
pakendijäätmete liigi, taaskasutamise toimingu ja koguste kohta.
Kui olulised andmed puuduvad, ei saa lugeda pakendiettevõtte
poolt korraldatud pakendijäätmete käitlemist sihtaarvude
täitmiseks.

Praktika näitab, et KKI seisukohta on arvestatud ning
taaskasutustõendid vastavad meie poolt esitatud soovitustele.
Selle põhimõtte on üle võtnud ka MTA ning kohus.

Kohtuotsus 3-13-1605 (Tartu Halduskohus Tartu kohtumaja)

Kontrollitavad teevad parandusi pakendiregistrisse, põhjuseks
erinevad „näpuvead“, „arvuti ei eksportinud kõiki andmeid“, mina
olen andmed registrile esitanud, küsige registrist“ jne

Taaskasutamise tõendamine



Kuidas vastutab Taaskasutusorganisatsioon?

§ 39¹. Nõuded akrediteeritud taaskasutusorganisatsioonile

(1) Akrediteeritud taaskasutusorganisatsioon, mis ei vasta PakS § 17 
lõike 2 punktis 21 nimetatud tingimustele, viiakse vastavusse PakS 
§ 17 lõike 2 punktis 21 nimetatud tingimustega hiljemalt 2010. 
aasta 1. juuliks.

(2) Kui akrediteeritud taaskasutusorganisatsiooni ei viida vastavusse 
PakS § 17 lõike 2 punktis 21 nimetatud tingimustega hiljemalt 2010. 
aasta 1. juuliks, tunnistab keskkonnaminister akrediteerimise 
otsuse kehtetuks.

Taaskasutusorganisatsioon



Lisada pakendiseadusesse vastutussäte, millega saab 
vastutusele võtta ka taaskasutusorganisatsiooni, kui viimane ei 
täida talle pandud ülesandeid.

Akrediteeritud taaskasutusorganisatsiooni ülesanne on tagada:
1) üleriigiline pakendi ja pakendijäätmete kogumine;
2) kogutud korduskasutuspakendi korduskasutus ja pakendijäätmete taaskasutus;
3) kõigile pakendiettevõtjatele juurdepääs taaskasutusorganisatsiooni teenustele;
4) oma kohustused üle andnud pakendiettevõtjatelt võrdsetel tingimustel tasu kogumine ja neile 
teenuste pakkumine, lähtudes pakendiettevõtjate poolt turule lastud pakendatud kauba 
pakendijäätmete massist ja taaskasutusorganisatsiooni avalikustatud teenustasu määradest;
5) pakendi ja pakendijäätmete käitlemisega seotud teenuse ostmine konkurentsi alusel;
6) oma kohustused üleandnud pakendiettevõtjate ning pakendi ja pakendijäätmete kogumise ja 
taaskasutamisega seotud andmete kättesaadavus Keskkonnaministeeriumile ja järelevalve õigust 
omavale isikule;
7) taaskasutusorganisatsiooni kasumi reinvesteerimine taaskasutusorganisatsiooni tegevusse;
8) taaskasutusorganisatsiooni ning tema liikmete, osanike või aktsionäride vaheliste finantssuhete 
läbipaistvus.
9) avalikkuse ja tarbijate teavitamine pakendi ja pakendijäätmete tagastamise korrast ja nõuetest;
10) keskkonnaministrile iga aasta 31. märtsiks kirjaliku ülevaate esitamine oma eelmise kalendriaasta 
tegevusest.

Taaskasutusorganisatsioon (2)



Probleemid?

Pakendiettevõtjad leiavad, et kui kohustused on üle 
antud TKO-le, siis sellega on kõik vajalik tehtud. 
Kontrollimiste praktika näitab, et päriselt see nii ei ole. 
Tihtipeale jäetakse mõned olulised ahelad 
deklareerimata või deklareeritakse valeandmeid.

Taaskasutusorganisatsioonide vahel tihe konkurents 
turu kontrollimiseks.

Taaskasutusorganisatsioon (3)



Pakendiseaduses on põhimõte, et pakendiregistrisse esitatud andmed peab

kontrollima või kinnitama audiitor.

Praktika on näidanud, et nimetatud seadusesätted ei ole rakendunud vajalikul

tasemel, mis tagaks esitatavate andmete õigsuse. Üks võimalik põhjus võib olla, et

kehtiv seadus on üldsõnaline ja ei ole täpsustatud, mis andmeid tuleb auditeerida,

Millistele auditeerimisstandarditele vastavalt tuleb auditeerida, millistele nõuetele

audiitor peab vastama jne.

Vastav tähelepanek sisaldub ka Riigikontrolli kontrolliaruandes „Pakendijäätmete
kogumise ja taaskasutamise tulemuslikkus“ ning KKI poolt tellitud analüüsis, kus sõnastati 

probleem selliselt :
kohati on pakendiseaduse nõuded üsna üldsõnalised ning lakoonilised jättes ruumi 

laiadeks ja mitmekesisteks tõlgendusteks. Suuremate probleemidena võib välja tuua 
pakendijäätmete taaskasutamise tõendamise ebaselguse (taaskasutustõendid, 
kinnitused taaskasutuse kohta) ja pakendiauditi. /…/ Pakendivaldkonna keerukus, 
õiguslike nõuete mitmeti tõlgendamise võimalused ja sisuliselt mittetoimiv pakendiaudit 
raskendavad oluliselt ka Keskkonnainspektsiooni poolt teostatavat järelevalvet. Mida 
keerukam süsteem ja rohkem üksikasju, mida kontrollida, seda rohkem ressursse, nii 
ajalisi, finantsilisi kui inimressursse,on vaja.

Pakendiregistri audiitor?



Tänan tähelepanu eest!


