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Arvamuse esitamine pakendiregistri põhimääruse  
muutmise eelnõu kohta 
 
Lugupeetud Rene Kokk! 
 
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda (edaspidi: Kaubanduskoda) pöördub 
Keskkonnaministeeriumi poole seoses Vabariigi Valitsuse määruse „Vabariigi Valitsuse 
9. augusti 2018. a määruse nr 72 „Pakendiregistri põhimäärus“ muutmise“ eelnõuga. 
Järgnevalt esitame oma muudatusettepanekud eelnõu kohta. 
 
1. Eelnõu § 1 punkt 10 on sõnastatud järgmiselt:  

„10) paragrahvi 11 lõiked 1–3 sõnastatakse järgmiselt: 
„(1) Paragrahvi 9 punktides 1 ja 2 nimetatud andmeandja esitab eelmise kalendriaasta 
kohta § 7 lõike 1 punktides 1–6 nimetatud andmed digitaalselt veebipõhisesse registrisse 
hiljemalt 31. jaanuaril. 
(2) Paragrahvi 9 punktides 4 ja 5 nimetatud andmeandja esitab eelmise kalendriaasta 
kohta § 7 lõike 1 punktis 7 nimetatud andmed digitaalselt veebipõhisesse registrisse 
hiljemalt 31. jaanuaril. 
(3) Paragrahvi 9 punktis 3 nimetatud andmeandja esitab eelmise kalendriaasta kohta §-
s 8 nimetatud andmed digitaalselt veebipõhisesse registrisse hiljemalt 31. jaanuaril.“ 

Kaubanduskoda on saanud oma liikmetelt tagasisidet, et kõikidel pakendiettevõtjatel ei 
ole võimalik pakendiregistri põhimääruse § 7 lõike 1 punktides 1–6 nimetatud andmeid 
esitada 31. jaanuariks. Praegu on andmete esitamise tähtaeg 1. september ning meie 
hinnangul ei ole hetkel võimalik seda tähtaega lühendada seitsme kuu võrra. Samas 
nõustume, et mõnevõrra on võimalik andmete esitamise tähtaega ettepoole tuua. 

Lisaks juhime tähelepanu sellele, et igas olukorras ei ole pakendijäätmeid taaskasutaval 
ettevõtjal ja pakendijäätmete taaskasutamist vahendaval ettevõtjal võimalik 
pakendijäätmete taaskasutamise kohta taaskasutamise tõendit esitada 31. jaanuariks. 
Problemaatiliseks võib see osutuda eelkõige olukordades, kus taaskasutustõendid 
tulevad teistest ELi riikidest või kolmandatest riikidest. 

Kaubanduskojale jääb ebaselgeks, miks on eelnõuga lühendatud ka õhukeste 
plastkandekottide tarbimise andmete esitamise tähtaega. Seletuskirjas puudub selle 
kohta põhjendus.  

Eelnevast tulenevalt teeme ettepaneku sõnastada eelnõu § 1 punkt 10 järgmiselt:  
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„10) paragrahvi 11 lõiked 1–3 sõnastatakse järgmiselt: 
„(1) Paragrahvi 9 punktides 1 ja 2 nimetatud andmeandja esitab eelmise 
kalendriaasta kohta § 7 lõike 1 punktides 1–6 nimetatud andmed digitaalselt 
veebipõhisesse registrisse hiljemalt 31. maiks. 
(2) Paragrahvi 9 punktides 4 ja 5 nimetatud andmeandja esitab eelmise 
kalendriaasta kohta § 7 lõike 1 punktis 7 nimetatud andmed digitaalselt 
veebipõhisesse registrisse hiljemalt 31. maiks. 
(3) Paragrahvi 9 punktis 3 nimetatud andmeandja esitab eelmise kalendriaasta 
kohta §-s 8 nimetatud andmed digitaalselt veebipõhisesse registrisse hiljemalt 1. 
märtsiks.“ 

 

Loodame, et peate võimalikuks meie ettepanekuid arvesse võtta. 

 
Lugupidamisega 
 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
Mait Palts 
Peadirektor 
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