
EELNÕU 

27.10.2021 

 

Keskkonnatasude seaduse ja pakendiseaduse muutmise seadus 
 

§ 1. Keskkonnatasude seaduse muutmine 

 

Keskkonnatasude seaduses tehakse järgmised muudatused: 

 

1) paragrahvi 5 lõigetes 1, 4 ja 6, § 14 lõikes 2, §-de 18 ja 21 pealkirjades, § 22 punktis 3, 

§ 25 pealkirjas ja tekstis, § 26 pealkirjas ja lõikes 3, § 32 lõikes 6, § 331 lõikes 6 ja § 61 lõike 1 

punktis 1 asendatakse sõna „kõrvaldamine“ sõnaga „käitlemine“ vastavas käändes; 

 

2) paragrahvi 3 lõike 2 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„7) jäätmekäitlus.“; 

 

3) paragrahvi 3 lõike 6 teist lauset täiendatakse pärast sõnu „saasteaine ohtlikkust“ tekstiosaga 

„,jäätmekäitluse eesmärke“; 

 

4) paragrahvi 4 lõikes 1 asendatakse sõnad „jäätmete kõrvaldamisega“ sõnaga 

„jäätmekäitlusega“; 

 

5) paragrahvi 5 lõigete 1 ja 3 lõppu lisatakse sõnad „kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud 

teisiti.“; 

 

6) paragrahvi 14 lõikes 1 asendatakse sõnad „kõrvaldatakse jäätmeid“ sõnadega „käideldakse 

jäätmeid käesolevas seaduses sätestatud juhtudel“; 

 

7) paragrahvi 14 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „nõuta“ tekstiosaga, „kui käesolevas  

seaduses ei ole sätestatud teisiti,“; 

 

8) paragrahvi 18 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses: 

„(3) Saastetasu rakendatakse plastpakendijäätmetele, mida ei ole taaskasutatud jäätmeseaduse 

§ 15 lõigete 3 ja 4 tähenduses ja mille kohta on kohustus esitada andmed pakendiregistrisse. 

 

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud saastetasu rakendatakse pakendiseaduse §-s 10 või 

§-s 101 nimetatud isiku suhtes, kes vastutab pakendiseaduse § 121 lõigete 1 või 2 kohaselt 

plastpakendijäätmete käitlemise eest.“; 

 

9) paragrahvi 21 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„1) ohtlikud ja tavajäätmed, välja arvatud käesoleva lõike punktides 2–5 nimetatud jäätmed, – 

60 eurot;“; 

 

10) paragrahvi 21 lõiget 1 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses: 

„5) olmejäätmed – 90 eurot“; 

 

11) paragrahvi 21 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses: 

„(4) Saastetasumäär jäätmetonni kohta plastpakendjäätmetele, mida ei ole taaskasutatud 

jäätmeseaduse § 15 lõigete 3 ja 4 tähenduses, on 370 eurot.“; 

 

12) paragrahvi 25 lõike 1 punktis 1 ja § 26 lõike 3 punktis 1 asendatakse tekstiosa „punktides 

1, 3 ja 4“ tekstiosaga „punktides 1, 3, 4 ja 5“; 



 

13) paragrahvi 31 lõike 1 esimest lauset täiendatakse pärast tekstiosa „§ 5“ tekstiosaga „või 

§ 18 lõike 4“; 

 

14) paragrahvi 32 lõike 61 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„3) jäätmete keskkonda viimisel käesoleva seaduse § 21 lõikes 1 sätestatud juhul jäätmete 

kõrvaldamiskohtade kaupa;“; 

 

15) paragrahvi 32 lõiget 61 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses: 

„4) plastpakendijäätmete kohta, mida ei ole taaskasutatud jäätmeseaduse § 15 lõigete 3 ja 4 

tähenduses, käesoleva seaduse § 18 lõikes 4 nimetatud isikute kaupa.“; 

 

16) paragrahvi 32 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses: 

„(8) Käesoleva seaduse § 18 lõikes 3 nimetatud saastetasu arvutatakse pakendiseaduse § 24 

alusel pakendiregistrisse esitatud turule lastud plastpakendi ning jäätmeseaduse § 15 lõigete 3 

ja 4 tähenduses taaskasutatud plastpakendijäätmete andmete alusel.“; 

 

17) seadust täiendatakse §-ga 322 järgmises sõnastuses: 

„§ 322. Käesoleva seaduse § 18 lõikes 3 nimetatud saastetasu arvutamine 

 

(1) Käesoleva seaduse § 18 lõikes 3 nimetatud saastetasu arvutatakse aruandekvartalis turule 

lastud plastpakendi ning jäätmeseaduse § 15 lõigete 3 ja 4 tähenduses taaskasutatud 

plastpakendijäätmete koguse vahe alusel. 

 

(2) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud arvutuse koguse vahe on negatiivne, siis 

toimub tagasimakse käesoleva seaduse § 431 lõikes 2 sätestatud korras.“; 

 

18) paragrahvi 56 lõike 1 teise lausesse lisatakse pärast sõnu „vee erikasutusõiguse tasudest“ 

tekstiosa „ja käesoleva seaduse § 21 lõike 1 punktis 1 sätestatud ohtlike jäätmete käitlemise 

saastetasust“; 

 

19) paragrahvi 56 lõike 11 viimane lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„Teised sihtasutuse nõukogu liikmed nimetab asutajaõiguste teostaja, sealhulgas ühe liikme 

riigivaraseaduse § 81 lõikes 4 sätestatut arvestades.“; 

 

20) paragrahvi 56 lõikes 2 asendatakse sõnad „projektipõhiselt keskkonnakaitse valdkondade 

rahastamise“ sõnadega „keskkonnakaitse valdkondade rahastamise või keskkonnaprojektide 

elluviimise“; 

 

21) paragrahvi 59 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„§ 59. Keskkonnakaitse valdkondade rahastamine ja taotluste hindamine 

 

(1) Keskkonnakaitse valdkondade rahastamiseks esitatud taotluste hindamise korraldab 

Keskkonnaministeerium. Keskkonnaministeerium võib keskkonnakaitse valdkondade 

rahastamiseks esitatud taotluste hindamise korraldamise käesoleva seaduse § 56 lõikes 2 

nimetatud halduslepinguga osaliselt või täielikult üle anda § 56 lõikes 1 nimetatud 

sihtasutusele.“; 

 

22) paragrahvi 59 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses: 

„(11) Käesoleva seaduse § 56 lõikes 1 nimetatud sihtasutus teeb hindamistulemustele tuginedes 

taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse ning teeb järelevalvet toetuse kasutamise 

tingimuste täitmise üle.“; 



 

23) paragrahvi 59 lõikes 4 asendatakse sõna „lepingu“ sõnaga „selle“; 

 

24) paragrahvi 59 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(5) Rahastamiseks esitatud taotlus jäetakse rahuldamata, kui taotlus või taotleja ei vasta 

käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud alustele või lõike 4 alusel kehtestatud nõuetele või 

kriteeriumidele.“;  

 

25) paragrahvi 59 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses: 

„(6) Toetus jäetakse välja maksmata või välja makstud toetus nõutakse osaliselt või täielikult 

tagasi, kui toetuse saaja on rikkunud toetuse kasutamise tingimusi.“; 

 

26) seadust täiendatakse §-ga 591 järgmises sõnastuses: 

„§ 591. Toetuse tagasinõudmine 

 

(1) Toetus tuleb tagastada 60 kalendripäeva jooksul toetuse tagasinõudmise otsuse tegemisest. 

Toetuse tagasinõudmise otsuse võib teha kümne aasta jooksul toetuse andmise otsuse tegemise 

päevast arvates. 

 

(2) Toetuse tagasinõudmise otsus on täitedokumendiks täitemenetluse seadustiku § 2 lõike 1 

punkti 21 tähenduses. 

 

(3) Kui toetuse saaja ei ole tagastanud toetust tähtajaks, on ta kohustatud maksma tähtpäevaks 

tasumata summalt viivist 0,06 protsenti iga toetuse tagasimaksmisega viivitatud kalendripäeva 

eest, kuid kogusummas mitte rohkem kui tagasinõutava toetuse summa. 

 

(4) Toetuse tagasimaksmisel laekunud maksetest loetakse kõigepealt tasutuks viivis, seejärel 

tagastamisele kuuluv toetus. 

 

(5) Riigiabi tagasinõuetele kohaldatakse riigiabi tagasinõudmist reguleerivaid Euroopa Liidu 

õiguse sätteid.“; 

 

27) paragrahvi 681 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses: 

„(9) Käesoleva seaduse § 18 lõikes 3 nimetatud saastetasu arvutatakse esmakordselt 2025. aasta 

esimese kvartali kohta.“. 

 

§ 2. Pakendiseaduse muutmine 

 

Pakendiseaduses tehakse järgmised muudatused: 

1) paragrahvi 19 lisatakse pärast sõna „tagatisraha“ tekstiosa „, keskkonnatasu“; 

 

2) seaduse 4. peatükki täiendatakse §-ga 221 järgmises sõnastuses: 

„§ 221. Keskkonnatasu 

 

Keskkonnatasude seadusega sätestatakse saastetasumäär plastpakendijäätmetele, mida ei ole 

taaskasutatud jäätmeseaduse § 15 lõigete 3 ja 4 tähenduses.“. 

 

§ 3. Seaduse jõustumine 

 

(1) Käesoleva seaduse § 1 punktid 23 ja 26 jõustuvad 2022. aasta 1. jaanuaril. 

 

(2) Käesoleva seaduse § 1 punktid 9 ja 10 jõustuvad 2022. aasta 1. juulil. 



 

(3) Käesoleva seaduse § 1 punkt 18 jõustub 2023. aasta 1. jaanuaril. 

 

 

 

…………………………….. 

Riigikogu esimees 

 

 

Tallinn, “…..” ………………. 2021. a 

 

Algatab Vabariigi Valitsus 

“.....” ....................... 2021. a nr…. 


