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Pakendite kogumise ja käitlemise 
süsteem täna, võimalikud 
tulevikulahendused

10.04.2014
Agu Remmelg
EJKL juhatuse aseesimees

Teemad

• 2 põhimõtteliselt erinevat pakendiliiki

• Pakendite käitlemine täna ja pildis

• Millised pakendi taaskasutusnõuded on 

täitmata?

• 2 põhimõttelist lahendusettepanekut 

tulevikuks

1 pakendiliik: müügipakend

• Lõppkasutajale või tarbijale müügikohas 

üleandmiseks määratud müügiühiku osa
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2 pakendiliik: veo- ja rühmapakend

• Rühmapakend – mõeldud teatud hulga 

müügiühikute rühmitamiseks müügikohas

• Veopakend – mõeldud teatud arvu 

müügiühikute või rühmapakendis kaupade 

käsitsemiseks ja veoks, et vältida veol kauba 

füüsilisi kahjustusi (va maantee-, raudtee-, 

mere- ja õhuveokonteinerid).

Põhimõttelised erinevused

• Müügipakend (tekib kodus)
– Materjalid määrdunud ja eri liigid segamini

– Kogumine-käitlemine keerukam ja kallim

– Kogumisele-käitlemisele tuleb TKO-l peale maksta

– TKO-del puudub (majanduslik) huvi 

• Veo- ja rühmapakend (tekib ettevõtetes)
– Materjal puhtas ja sama liiki suurtes kogustes

– Kogumine-käitlemine lihtsam ja odavam

– Käitluskulusid katab materjali müügitulu

– Kogumine-käitlemine toimuks ka vabaturu tingimustes

– TKO-de peamine (majanduslik) huvi
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Taaskasutusnõuded täitmata klaasi 

ja plasti osas

NB! 20% sortimata segaolmejäätmetest on klaas- ja plastpakend!

EJKL 1. ettepanek

• TKO-d peaksid tegelema ainult

keerulisema, s.o. müügipakendite 

kogumisega

• On vaja kehtestada eraldi sihtarvud kodu-

majapidamistest pärit pakendijäätmetele

• Vabastada pakendiettevõtjad veo- ja 

rühmapakendi osas tagasivõtu kohustuse 

täitmisest ehk teisisõnu lubada veo- ja 

rühmapakendi käitlus taas vaba 

konkurentsiga turule

EJKL 2. ettepaneku taust

• 15.03.2010, täiendati pakendiseaduse §

17 lõiget 2 punktiga 21 sõnastusega:

– 21) taaskasutusorganisatsioonis ei tohi selle 

liige, osanik või aktsionär omada üle 25 

protsendi (…) häältest, samuti ei tohi omada 

valitsevat mõju konkurentsiseaduse 

tähenduses isik, kelle põhitegevusalaks on 

jäätmekäitlus jäätmeseaduse § 13 

tähenduses;

Tegelik olukord TKO-dega

• Piirangut pole ette nähtud vastassuunalise 

olukorra jaoks, kus TKO omab valitsevat mõju 

jäätmekäitleja üle.

• Praktikas kontrollivad kaks kolmest TKO-st enda 

või enda juhtidega seotud jäätmekäitlejaid

• Tekkinud olukord takistab TKO poolset teenuste 

ostmist konkurentsi teel

• Ettepanek on piirata seaduses juba kirjeldatud 

põhimõtetel TKO valitsevat mõju jäätmekäitleja

üle

Kokkuvõte

• Seadus ei soodusta müügipakendi kogumist

• Taaskasutusnõuded on täitmata eelkõige 

müügipakendi plasti ja klaasi arvelt

• TKO-d peaksid tegelema ainult 

müügipakendiga

• Veo- ja rühmapakendi käitlusele ei ole vaja 

piiranguid, toimiks vaba konkurents

• Seadusega on vaja piirata TKO-de 

äritegevust omaenda kontrolli all olevate 

jäätmekäitlusettevõtete kaudu
www.ejkl.ee 

TÄNAN!


