
1. Mõjutada pakendiettevõtteid/pakendajaid /tootjaid 
kasutama pakendit väiksemas ulatuses ja 
olemasolevat pakendit tootma keskkonda vähem 
koormaval viisil;

2. Soodustada pakendite/toodete kasutajatel lihtsalt ja 
selgelt vabanema oma pakendistest;

3. Tekkivat jäätmemassi suunata võimalikult palju 
taaskasutamisele.

Pakendiseaduse eesmärgid



1. Koormus keskkonnale pakendite näol ei ole 
vähenenud;

2. Aastate lõikes suureneb pidevalt jäätmete teke ühe 
inimese kohta;

3. Tekkivatest jäätmetest kogutakse kokku pakendid, 
kuid see mass ei ole  suurem, kui aasta keskmine 
jäätmete juurdekasv. 

Kas eesmärgid on saavutatud?



1. Peab rakenduma pakendijäätmete liigiti kogumine;

2. Tuleb tõsta taaskasutatavate pakendijäätmete 
sihtarve;

3. Vajalik on muuta suhtumist - värvilisem ja mullilisem 
pakend on ainus moodus toodet müüa.

Mis siis tuleks teha?



Osaliselt aitavad eesmärkide saavutamisele 
kaasa pakendiseaduse muudatused

Kevadel jõustunud seadusemuudatused näevad ette: 

- rangemaid sihtarve

- pakendijäätmete liigiti kogumist ja taaskasutamist



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 niikuinii prügilasse”; 

-teadlikult aetakse segamini mõisted “tagasivõtmine” ja 
“taaskasutus”.



Tavakodaniku probleemide seosed KOV 
ülesannetega

KOV Jäätmekava
- käsitleb pakendijäätmete käitlemist

KOV Jäätmehoolduseeskiri

- pakendite kogumisviisid 
- pakendite kogumiskohad
- konteinerite arv ja tühjendamine



KOV ülesannete seos jäätmehooldus-
eeskirjaga

- 5% KOV-st puuduvad jäätmehoolduseeskirjad;

- ca 30 % KOV-st ei vasta jäätmehoolduses
kehtestatud nõuetele;

- KOV tasemel puudub järelevalve
jäätmehoolduseeskirjaga kehtestatud nõuete osas.



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

Heakorra-alane järelevalve (millega ongi tegemist  
konteinerite ümbruses vedelevate jäätmete näol) on KOV 
ülesanne. Seda peab suutma teostada kohalik 
omavalitsus. 

Järelevalve korraldusest



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 
(kliendi) huvidega



- Sihtarvude tõstmine ja jäätmete tagasivõtukohtade 
täpsem asukoht ja paigutus peaksid suurendama seda 
pakendijäätmete hulka, mis läheb taaskasutamisele.

- Aktsiisi määramisala laiendamine.

- Aruandluse ja arvestuse pidamise korra läbipaistvus ja 
audiitori kontroll tagavad taaskasutatavate jäätmete 
õiged kogused. 

Pakendiseaduse muud positiivsed muutused



Seadust täita on lõppkokkuvõttes odavam, kui rikkuda. 

Pakendiseadus näeb karistusena ette trahvi kuni 50 000 
EEK

MTA poolt määratav aktsiis taaskasutamata jäetud 
pakendijäätmete osas.

Mõjutusvahendid õiguskuulekale 
käitumisele suunamisel



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.

TKO-de kohta levib kuuldus, et kogu info on peidetud, 
otsuseid tehakse kitsas ringis. Selline läbipaistmatus on 
peletanud eemale nii mõnegi  pakendiettevõtja TKO-st 
ning põhjustanud selle, et püütakse süsteemis ise 
hakkama saada või jätta üldse kohustused täitmata. 

TKO



TKO-de akrediteerimise menetlus ja tingimuste 
täiendamise protsess  võiks / peaks olema paindlikum. 

Kui tekib alternatiivne tagasivõtusüsteem, mis on 
olemuselt kasutajasõbralikum, siis peaks olema võimalik 
samasuguse alternatiivse tagasivõtu süsteemi 
kehtestamine ka TKO-le.

Alternatiivne süsteem



Pakendisüsteemi puhul peab rakenduma 
tootjavastutuse süsteem. 

Ei tohi segamini ajada “saastaja maksab”
printsiibiga.  

“Tootja vastutus” versus “saastaja maksab”.



Tänan tähelepanu eest!
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