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SISUKORD

Puudelt langeb lehti, teie lauale aga 

langeb seekord eelnevatest EKJA tea-

belehtedest märksa mahukam – jär-

jekorras juba kaheksas – teabeleht. 

Sama mahukad tõotavad tulla vähe-

malt neli järgmist teabelehte. Selle 

eest tuleb tänada Euroopa Liidu 

Leonardo da Vinci programmi raames 

läbiviidavat rahvusvahelist HERMES 

II projekti, mille eesmärk on tagada 

ettevõtetele keskkonnajuhtimisalase 

teabe parem kättesaadavus. Projekti 

üks tegevus on EKJA teabelehega 

integreeritud keskkonnajuhtimisalase 

teabelehe väljaandmine (vt lk 3).  

Käesolevast teabelehest alates hak-

kab ilmuma rubriik EKJA ettevõte, mille 

eesmärk on tutvustada ühe EKJA liik-

mesettevõtte keskkonnaga seotud 

tegevust. Seekord tutvustatav ette-

võte on Eesti Energia Iru Elektrijaam 

ning nende EMAS-i määruse kohase 

Euroopa keskkonnajuhtimis- ja -audi-

teerimissüsteemi registreeringu saa-

mine. EKJA õnnitlused Eesti teisele 

EMAS-i ettevõttele!

Käesolevas ja ka järgmistes numbrites 

pöörab teabeleht enam tähelepanu 

Euroopas toimuvale keskkonnajuhti-

misalasele tegevusele, mis mõjutab ka 

meie ettevõtjaid. Saame lühiülevaate 

keskkonnatehnoloogiate tegevuska-

vast (ETAP), muutuvast kemikaalide 

Sügisesed tervitused! 

Valdur Lahtvee
EKJA juhatuse esimees

klassifitseerimise korraldusest, arute-

ludest taastuvenergiaallikate teemal, 

Euroopa keskkonnsõbralike ettevõtete 

konkursi 2006 tulemustest ja muust-

ki. Pikem ülevaade antakse Euroopa 

Ühenduse ökomärgise taotlemise või-

malusest Eestis. Igas teabelehes hak-

kab ilmuma ka rubriik, kus tutvustatak-

se uusi Eesti keskkonda ja ettevõtteid 

puudutavaid õigusakte, eelnõusid, 

arengu- ja tegevuskavasid.

Ise võtan sõna südamelähedasel ener-

geetikateemal, arutledes võimalike 

energiaallikate kasutuselevõtu plussi-

de ja miinuste üle ning pakkudes oma-

poolse visiooni energiaallikate mõistli-

ku jaotuse kohta Eestis.

Edumeelse ettevõtte juhtimisega seo-

ses ei räägita ammu enam ainult kva-

liteedist ja/või keskkonnajuhtimisest. 

Oluline on kogu ettevõtte tasakaalus-

tatud toimimine, arvestades majan-

dus-, keskkonna- ja sotsiaalküsimusi. 

Ettevõtete juhid on oodatud osalema 

21. novembril toimuvale jätkusuutliku 

ettevõtte seminarile, mis peaks andma 

häid ideid jätkusuutliku ettevõtte juhti-

miseks (lk 11).

Põnevat lugemist!

Trükitud looduslike õlide ja vaikude  baasil valmistatud värvidega 100% taastoodetud paberile 
Cyclus Offset, millele on omistatud Euroopa Ühenduse ökomärgis. ©Triip 2006

n o v e m b e r  2 0 0 6 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 e e s t i 	 k e s k k o n n A j u h t i m i s e 	 A s s o t s i A t s i o o n 	 	 1

LK 2 

EKJA ETTEVÕTE
 Sirje Siim. Eesti Energia iru 

Elektrijaam sai teise ettevõttena Eestis 
EMaS-tunnistuse

ISO 14001 STATISTIKA

LK 3

 Keskkonnajuhtimisalase teabe ettevõ-
tetele parema kättesaadavuse tagamise 
projekt HERMES ii

LK 4–6

UUDISEID EUROOPAST 

LK 7

 Valdur Lahtvee. Eesti lähiaja energia-
tulevik – taastuv või radioaktiivne?

LK 8–9 

 Viire Viss. Euroopa Ühenduse öko-
märgise taotlemine Eestis

LK 10

 Keskkonnavastustuse seaduse eelnõu. 
Uued keskkonnaalased õigusaktid

LK 11

 Evelin Urbel-Piirsalu. Jätkusuutlik 
ettevõtlus – ainuke võimalus püsima 
jääda. Jätkusuutliku ettevõtluse kooli-
tus 21. novembril

LK 12

TRÜKISED

 Ülevaade keskkonnamõju hindamise 
praktikast Eestis

MIS TEHTUD, MIS TEOKSIL



2. oktoobril väljastas Keskkonnaministee-

rium OÜ-le Iru Elektrijaam keskkonnajuh-

timis- ja -auditeerimissüsteemi (EMAS) re-

gistreerimistunnistuse. Iru Elektrijaam on 

teine Eesti ettevõte, kellele taoline tunnis-

tus väljastati.

Euroopa Liidu keskkonnajuhtimis- ja  

-auditeerimissüsteem (EMAS) on kesk-

konnajuhtimisvahend, mille eesmärk on 

motiveerida organisatsiooni parandama 

oma keskkonnategevuse tulemuslikkust. 

EMAS-i alus on Euroopa Liidu määrus, 

mis põhineb suures osas rahvusvahelisel 

keskkonnajuhtimissüsteemi standardil 

ISO 14001.

Iru EJ registreerimisinfo avaldatakse pea-

gi Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehno-

keskuse keskkonnainfo veebilehel ning 

andmed saadetakse ka Euroopa Komisjo-

nile, kes omakorda lisab Iru EJ üleeuroopa-

lisse andmebaasi.

EMAS-i tõendamise viis Iru Elektrijaamas 

läbi AS Metrosert. Selle töö tulemusena 

Sirje Siim, Eesti Energia keskkonnakaitse 
osakonna spetsialist

Eesti Energia Iru Elektrijaam sai teise 
ettevõttena Eestis EMAS-tunnistuse

toimus tõendaja AS Metrosert edukas ak-

rediteerimine. EMAS-i tõendamine koos-

nes keskkonnajuhtimissüsteemiga seotud 

dokumentide läbivaatamisest ja keskkon-

naaruandes esitatud andmete põhjalikust 

kontrollist. Elektrijaama ülevaatus toimus 

eelnenud ISO 14001:2004 järelevalveaudi-

ti käigus.

Lisaks standardi nõuete täitmisele koos-

tati elektrijaama keskkonnaaruanne 

2004–2005 majandusaasta kohta. Aruan-

de kinnitas tõendaja ja registreeris pädev 

asutus – Keskkonnaministeeriumi Info- ja 

Tehnokeskus. Aruanne avalikustatakse Iru 

EJ internetilehel http://www.iruenergia.ee. 

Keskkonnaaruannet ajakohastatakse ja kin-

nitatakse igal aastal.

Seoses EMAS-i tunnistuse saamisega  

ütles Iru Elektrijaama direktor Toomas Nii-

nemäe: “Iru EJ keskkonnakaitseline ees-

märk on tagada ettevõtte stabiilne areng, 

järgides säästva arengu põhimõtteid. Oma 

tegevuse keskkonnamõju püüame vähen-

dada avatud ja usaldusväärses koostöös 

kõigi huvitatud osapooltega. Keskkon-

nakaitse on integreeritud ettevõtte ma-

jandustegevusse ning kuulub võrdväärse 

osana ettevõtte juhtimissüsteemi.”

EKJA ETTEVÕTE
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Karin Kilk, Säästva Eesti Instituut, keskkonnakorralduse programm

KESKKOnnAJUHTIMISALASE TEABE ETTEVÕTETELE PAREMA 
KäTTESAADAVUSE TAgAMISE PROJEKT HERMES II
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Ettevõtted peavad suutma sammu pida-

da kiirelt uuenevate keskkonnanõuetega 

ning tulema toime piirangutega õigusloo-

mes. Selleks et püsida konkurentsivõi-

melisena, on ülimalt tähtis, et ettevõtted 

teaksid, millised keskkonnakorraldusli-

kud võimalused ja õigused neile avanevad. 

Kui suured rahvusvahelised ettevõtted 

saavad mitmekülgset koolitust kallitelt 

konsultantfirmadelt või ülikoolidelt, siis 

väikesed ja keskmise suurusega ettevõt-

ted (VKE-d) ei saa seda tihtipeale endale 

lubada. Samal ajal kui Euroopa Liidus nõu-

takse keskkonnakaitse eesmärgil pidevat 

keskkonnaõigusloome karmistamist, ei 

panda pahatihti piisavalt rõhku ettevõte-

te abistamisele parimate võimalike lahen-

duste otsimisel. Kahjuks kannatavad selle 

all peamiselt uued liikmesriigid ja VKE-d.

2005. aasta novembris algas Euroopa  

Liidu Leonardo da Vinci programmi  

rahastatav rahvusvaheline projekt HER-

MES II (Health-Environment-Risk Mana-

gers Educational Support), mille eesmärk 

on aidata kaasa ettevõtete ja huvigruppi-

de keskkonnateadlikkuse tõstmisele. Pro-

jekti läbiviija Eestis on SEI-Tallinn ning 

partnerid Poola, Tšehhi, Läti, Leedu ja  

Iirimaa organisatsioonid. Projekt kestab 

2007. aasta lõpuni.

Projekti eesmärgini jõudmiseks viiakse 

läbi neli olulist tegevust: luuakse interne-

tiportaal, antakse välja keskkonnajuhti-

misalast teabelehte, koostatakse interneti-

põhine e-õppe programm ning levitatakse 

keskkonnajuhtimisalast infot kõigile huvi-

rühmadele kogu projekti jooksul. Ettevõt-

teid on vaja pidevalt teavitada ja keskkon-

naalase teabega kursis hoida. 

Projekti sihtgrupp on ettevõtted, eelkõige 

väikese ja keskmise suurusega ettevõtted. 

Suur osa projekti tulemustest võib osu-

tuda kasulikuks nii ametnikele, üliõpilas-

tele kui ka tööotsijaile, kes soovivad end 

tööturul konkureerimise eesmärgil harida. 

Traditsioonilise haridussüsteemi kitsasko-

had täiendõppe puhul on nt aja- ja ressur-

sinappus ning distants õpiasutusest. Ette-

võtete töötajad on sageli hõivatud oma 

igapäevatööga ning vajavad täiendõppeks 

ja teabe kättesaamiseks paindlikumaid 

mooduseid. HERMES II projekt püüab oma 

tegevuses neid kitsaskohti leevendada.

Projekti käigus loodud inetrnetiportaal 
www.eco-net.ee kätkeb ülevaadet olu-

listest keskkonnateemadest, viitab asja-

kohastele õigusaktidele ja uudistele ning 

jagab teavet toimuvatest koolitustest, se-

minaridest, trükistest jms. Samuti toimib 

foorum, mille eesmärk on anda portaali-

külastajatele võimalus omavahel suhelda 

ja seeläbi tekkinud küsimustele hõlpsa-

mini vastuseid leida. Teemad, mida por-

taal lihtsalt ja praktiliselt lahtiseletatuna 

sisaldab, on tootega seotud keskkonna-

juhtimisvahendid (olelusringi hindamine, 

ökomärgised, keskkonnadeklaratsioonid), 

keskkonnajuhtimissüsteemid (ISO 14001, 

EMAS), keskkonnaload (liht-, kompleks-,  

eri-, erakorralised load), keskkonnaaru-

andlus. Lisaks viidatakse sertifitseerijate-

le ja konsultatsioonifirmadele, kelle teenu-

seid ettevõtjad võivad kasutada. Portaal 

on mõeldud eelkõige ettevõtetele ja kesk-

konnajuhtimisega seotud huvilistele, kuid 

vajalikku infot leiavad sealt ka teised hu-

virühmad. Portaal koondab ka muud HER-

MES II projekti tulemused – teabelehed ja 

ligipääsu e-õppe programmile. Samasu-

gused portaalid on loonud ka Poola, Läti, 

Leedu ja Tšehhi partnerid.

E-õppe programm käivitub 2007. aasta 

mais. E-õppe programmi eesmärk on või-

maldada internetipõhist täiendõpet iga-

ühele, kes soovib laiendada oma kesk-

konnajuhtimisalaseid teadmisi. Programm 

koosneb kolmest õpimoodulist, mida saab 

läbida eraldi, kuid mis koos moodustavad 

terviku keskkonnajuhtimissüsteemi raken-

damiseks ettevõttes. Esimene moodul 

annab juhiseid, kuidas alustada keskkon-

najuhtimissüsteemi loomist ettevõttes 

ning kuidas koostada esmane keskkonna-

ülevaatus. Teine moodul annab ülevaate 

keskkonnajuhtimissüsteemi rakendami-

sest. Kolmas moodul tutvustab ettevõt-

te keskkonnaaruande koostamist ja selle 

elemente. Õpimoodulite loomisel on jär-

gitud ISO 14001 ja EMAS-i keskkonnajuh-

timissüsteemide ülesehitust. Õpimoodu-

lid sisaldavad ülesandeid, harjutusi, linke, 

interaktiivseid lahendusi jms, et muuta 

õpiprotsess atraktiivseks ja huvitavaks. 

Õpimoodulite valmimisel viiakse läbi kat-

seõpikursus, et veenduda moodulite kva-

liteetsuses.

Nii nagu portaali puhul, on ka kord kvar-

talis ilmuva teabelehe eesmärk levitada 

keskkonnajuhtimisteavet ja suunata see 

projektis määratud sihtgruppidele – ette-

võtetele, erialaliitudele, ametkondadele. 

Erinevus portaaliga võrreldes seisneb eel-

kõige selles, et kui viimast kasutatakse pi-

gem konkreetse info otsimiseks-leidmises, 

siis teabelehe kaudu jõuab lugejani laiem 

teave. Teabeleht ilmub integreeritult koos 

Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioo-

ni (EKJA) teabelehega, milles avaldatakse 

nii kohalikku kui rahvusvahelist keskkon-

najuhtimisalast teavet. Eraldi sektsiooni-

na hakkavad ilmuma nn Euroopa uudised, 

mis annavad ülevaate olulistest keskkon-

na ja ettevõtlusega seotud tegevusest Eu-

roopa Liidus (vt lk 4–6). 

Projekti tegevuste ja tulemuste pidev le-
vitamine loob eelduse keskkonnajuhti-

misalaste teadmiste paranemiseks et-

tevõtetes ja kogu ühiskonnas ning aitab 

keskkonnaküsimustega edukamalt hakka-

ma saada. Projekti edukuse mõõt on por-

taali pidevalt kasutajate arv ning e-õppe 

programmi läbinud täiendõppurite rahul-

olu.

HERMES II
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EUROOPA LIIDU 
KESKKOnnATEHnOLOOgIATE 
TEgEVUSKAVA

2003. aasta oktoobris võttis Euroopa Nõu-

kogu kohustuse muuta Euroopa Liidu 

majanduskasv sõltumatuks keskkonna-

ressursside kasutamisest ja keskkonna-

seisundi halvenemisest, kasutades selle 

eesmärgi saavutamiseks keskkonnateh-

noloogiaid. Euroopa Komisjon võttis 2004. 

aasta 28. jaanuaril vastu keskkonnateh-

noloogiate tegevuskava (Environmental 

Technologies Action Plan, ETAP), mis vas-

tavalt Lissaboni strateegiale arendaks ja 

edendaks tehnoloogiate kasutamist ette-

võtte konkurentsivõime tõstmiseks ning 

samas parandaks ka Euroopa keskkonna-

seisundit. 

ETAP-i edukamaks rakendamiseks asu-

tati töörühm (High Level Working Group, 

HLWG), mis juhib koostööd kavas osaleja-

te vahel. Töörühm koosneb liikmesriikide 

esindajatest ning ETAP-i rakendamise eest 

vastutavate Euroopa Komisjoni teenistus-

test (Keskkonna Peadirektoraat ja Teadus-

UUDISEID EUROOPAST

uringute Peadirektoraat).

ETAP sisaldab üheksat peamist tegevust, 

mis on koondunud kolme põhisuuna alla:

• teadusuuringute tulemuste jõudmine 

ettevõtlusse ja turule

• turusituatsiooni parandamine

• üleilmne lähenemine

Euroopa Liidu liikmesriike kutsuti üles 

koostama nn rahvuslikke teekaarte, mis 

looksid aluse strateegiate ja tegevuska-

vade muutmiseks keskkonnatehnoloogia-

te edendamise osas. Teekaartide eesmärk 

on keskkonnatehnoloogiate alase teabe, 

uuenduste ja parima praktika kogumuste 

vahetamine teiste liikmesriikidega. Vana-

des liikmesriikides valmisid rahvuslikud 

teedekaardid 2005. aasta lõpuks ning 

need on avaldatud ETAP-i koduleheküljel. 

Eestis on keskkonnatehnoloogilise tege-

vuskava väljatöötamise algatusrühm tööd 

alustanud ning Eesti on esindatud Euroo-

pa Komisjoni kõrgtaseme ETAP-i töörüh-

mas.

Euroopa Komisjon annab välja ETAP-i 

teabelehte, mis sisaldab valikut viimas-

test ETAP-i uudistest, mainib toimuvaid 

asjakohaseid üritusi ning kutsub üles 

ettepanekute tegemisele. Infoleht kes-

kendub liikmesriikide keskkonnatehno-

loogiate algatuste tutvustamisele Eu-

roopa tasandil. Uudislehe tellimine on 

tasuta, kontaktaadress ja registreerumine:  

env-technology@ec.europa.eu.

Lisateave:
Euroopa Liidu EtaP koduleht: 
http://ec.europa.eu/environment/etap/index_en.htm
Eestis: Jüri truusa, Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse 
ja -tehnoloogia osakonna nõuniku kt, juri.truusa@envir.ee, tel: 626 2981

UUDISEID EUROOPAST UUDISEID EUROOPAST

EUROOPA LIIDU ARUTELU 
TAASTUVATE 
EnERgIAALLIKATE TEEMAL

Pärast EL-i biomassi tegevuskava ning bio-

kütuste direktiivi loomist (praeguseks mõ-

lemad lõpetatud) on Euroopa Liit algatanud 

avaliku arutelu taastuvenergiat tarbivate 

kütte- ja jahutussüsteemide propageeri-

miseks. Avaliku arutelu eesmärk on leida 

ja rakendada kõigis poliitikates ja stratee-

giates uusi ja uuenduslikke ideid, et taga-

da kütte- ja jahutussüsteemide päritolu 

taastuvatest energiaallikatest. Vaatluse 

all on kõik võimalikud taastuvad energia-

allikad, mida saab kasutada kütmiseks ja 

jahutamiseks: päikeseenergia, geotermili-

ne energia ja soojuspumbad, biomass jms, 

lisaks ka meetmed ja poliitikad, et hinnata 

nende potentsiaali. Kaasatud on nii avalik 

sektor, tööstus, energiatootjad ja -levitajad, 

kolmas sektor kui ka kodumajapidamised. 

Hinnatakse erinevate taastuvate energiaal-

likate kasutuse mõttekust ning tõhusust.

Avaliku arutelu käigus on oodatud igasu-

gused ettepanekud ja näited, mis annaksid 

võimlikult palju informatsiooni taastuva-

te energiaallikate kasutuselevõtu kulude, 

kasu, takistuste, võimaluste jms kohta. 

Samuti on oodatud ettepanekud meetme-

te rakendamise taseme kohta seal, kus  

rakendus peaks aset leidma (kohalik, piir-

kondlik, liikmesriigid, EL).

Lisateave:
Euroopa Liidu uute ja taastuvate ener-
giaallikate koduleht: 
http://ec.europa.eu/energy/res/consulta-
tion/heating_cooling_en.htm

EUROOPA ÜHEnDUSE öKOMäRgISE – LILLEKESE – näDAL

9. kuni 15. oktoobrini toimusid 8 Euroo-

pa Liidu liikmesriigis Euroopa Ühenduse 

ökomärgise nädala üritused. Kampaanias 

osalesid Tšehhi, Malta, Itaalia, Taani, Por-

tugal, Hispaania, Soome ja Läti. Terve sü-

gise jooksul on samasuguse tegevusega 

seotud mitmed teised riigid, nagu Belgia, 

Prantsusmaa, Holland, Ungari, Inglismaa. 

EÜ ökomärgist propageeriva nädala üritu-

sed hõlmasid nii seminare, ajakirjade välja-

andmist, võistlusi Internetis, moeetendusi, 

ettevõtete külastusi kui ka muid tegevusi. 

Näiteks Maltal viidi poodides läbi ökomär-

gist tutvustav kampaania ning Lätis korral-

dati internetipõhine võistlus “Leia ökomär-

gis!”. Ökomärgise nädala peamine eesmärk 

oli huvirühmade – tootjate, jaemüüjate, tar-

bijate, keskkonnaorganisatsioonide kaasa-

mine ökomärgisega seotud diskussiooni-

desse.

Lisateave: EÜ ökomärgise koduleht: 
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
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UUDISEID EUROOPAST UUDISEID EUROOPAST UUDISEID EUROOPAST

VESI KUI ELULISELT TäHTIS KAUP

Enne Stockholmi Maailma Veenädalat 

2006 koostasid tööstuse ja keskkonnaor-

ganisatsioonide esindajad kaks raportit, 

milles kutsuti ettevõtteid ja valitsusi üles 

arvestama oma strateegiates ja poliitikas 

vee suurt majanduslikku väärtust.

Maailma säästva arengu nõukogu (World 

Business Council for Sustainable Develop-

ment, WBCSD) esimese raporti  – vee tu-

levikustsenaariumid aastaks 2025 – ko-

haselt põhjustab vee nappus tõsiseid 

kliimamuutusi. Vaatluse all on kolm võima-

likku tulevikustsenaariumi. Käsitletakse 

ettevõtluse jätkusuutliku veemajanduse 

võimalusi, sealhulgas pööratakse tähele-

panu uuenduslikele veesäästumeetmete-

le ning veevarustuse ja vee kasutusõigus-

te tagamisele.

Maailma Loodusefondi (World Wildlife  

Federation, WWF) avaldatud teises rapor-

tis “Rikkad riigid, vaene vesi” jõuti sama-

suguste järeldusteni. Autorid väidavad, et 

veega seotud kriisid ei piirdu vaid arengu-

maadega. Kliimamuutused ja veeressurs-

side ebaperemehelik kasutamine võib ka 

jõukamates riikides põuda põhjustada.

Raporti kohaselt peavad arenenud riigid 

rinda pistma järgmiste väljakutsetega: 

• vett tuleb väärtustada

• leida tasakaal veesäästu ja -tarbimise 

vahel

• tulla toime looduslike tulvavetega

• muuta või parandada vananevaid infra-

struktuure

• suunata vee kasutust põllumajanduses

• vähendada vee saastumist

• koguda teadmisi veeringlusest ja -süs-

teemidest

Samal ajal näitab Hispaanias hiljuti teh-

tud uuring, et ainuüksi Madridis on 19 000 

ebaseaduslikku kaevu, mis moodustab 

üle 10% pealinna kogu veetarbest. Ilmsel-

gelt seisab linn suure kriisi ees, sest veere-

servuaarid on juba rohkem kui pooltühjad. 

Vastavalt Londoni Ülikooli tehtud ülemaa-

ilmsele põuaseirele (UCL Global Drought 

Monitor), on käesoleval hetkel üle 10 mil-

joni inimese üle kogu Euroopa, alates Lõu-

na-Iirimaast kuni Balti riikideni, pidanud 

viimaste aastate jooksul toime tulema ta-

vapäratute põuaperioodidega.

Lisateave: 
Maailma Veenädala koduleht: 
http://www.worldwaterweek.org/ 
WBCSd koduleht: www.wbcsd.org
Maailma Loodusefondi koduleht: 
http://assets.panda.org/downloads/rich_
countries_poor_water_final_170706.pdf

EUROOPA LIIT VÕTAB OMAKS ÜLEMAAILMSED KEMIKAALIDE KLASSIfITSEERIMISE REEgLID

Euroopa Komisjon on levitanud uut EL-ile 

esitatava määruse kavandit, mille ees-

märk on ühtlustada Euroopa Liidu kemi-

kaalide klassifikatsiooni ja märgistust 

vastavalt Ühendatud Rahvaste Organi-

satsiooni (ÜRO) poolt välja töötatud üle-

maailmselt harmoneeritud standardiga 

(Globally Harmonized Standard). Johan-

nesburgi tippkohtumisel 2002. aastal olid 

maailma valitsused nõus võtma GHS-i ka-

sutusele aastaks 2008.

Uus regulatsioon asendab Euroopa Liidu 

ohtlike ainete klassifikatsiooni, paken-

damise ja märgistamise 40 aasta vanuse  

direktiivi 67/548/EMÜ ning vastava val-

mististe kohta käiva direktiivi (1999/45/

EÜ). Plaanitav  regulatsioon täiendab ka uut  

REACH-poliitikat (Registration, Evaluation 

and Authorisation of Chemicals), mis kä-

sitleb kemikaalide ohutuse hindamist. Eu-

roopa Komisjon tegi ettepaneku luua uus 

Euroopa Liidu kemikaalipoliitika (REACH) 

loomiseks juba 2003. aasta oktoobris. 

REACH-i eesmärk on luua tõhusam keemi-

liste ainete omaduste kindlaksmääramise 

süsteem, mille laiem eesmärk on paranda-

da inimtervise ja keskkonna kaitset. GHS 

ja REACH on plaanis kehtestada üheaeg-

selt.

Käesoleva aasta 21. augustil algatati mää-

ruse kavandi üle kaks kuud vältav avalik 

arutelu. Pärast arutelu hindab Komisjon 

uue määruse õiguslikku mõju ning koos-

tab lõpliku määruse ettepaneku. Uuele 

määrusele peavad enne kehtimahakka-

mist oma heakskiidu andma nii liikmesrii-

kide valitsused kui ka Euroopa Parlamendi 

liikmed. 

Uute eeskirjade kohaselt muudetakse vä-

hesel määral ainete ning valmististe oht-

likkuse hindamise kriteeriume. Muutuste 

poolt mõjutatud ainete hulk peaks jääma 

samaks, kuid tõenäoliselt on mõju suurem 

valmististele. Osa aineid ja valmistisi tu-

leb tõenäoliselt ümberklassifitseerida.

Kavandatud määrus täiendab küll REACH-i, 

kuid komisjoni sõnul ei too see ettevõtete-

le lisakohustusi. Teisi EL-i õigusakte muut-

ma ei pea, välja arvatud Seveso direktiiv 

(ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste 

ohu ohjeldamise kohta), mis vaadatakse 

üle.

Lisateave: 
Euroopa Liidu REaCH-i koduleht: 
http://ec.europa.eu/enterprise/reach/
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EUROOPA EnERgIASääSTU VÕISTLUS

Euroopa Komisjoni on algatanud Euroopa 

säästva energia kampaania 2005–2008, 

mille eesmärk on propageerida säästva 

energia tootmist ja kasutust ning tõsta 

sellega seotud teadlikkust kõigi huvirüh-

made – kodanike, organisatsioonide, era-

ettevõtete, riigiametite, omavalitsuste, 

energiaettevõtete, tööstusliitude, valit-

susväliste organisatsioonide seas. Kam-

paania raames viiakse läbi mitmeid te-

gevusi, üks neist on igaaastane Euroopa 

säästva energia kampaania võistlus.

Võistluse eesmärk on tuua esile, premee-

rida ja tunnustada kõige väljapaistvamaid 

ja uudsemaid programme, projekte või 

tegevusi, mida organisatsioonid on ener-

giasäästuks ette võtnud. Taoline võistlus 

UUDISEID EUROOPAST UUDISEID EUROOPAST UUDISEID EUROOPAST

Maanteetransport tekitab rohkem kui 

ühe viiendiku Euroopa Liidu CO
2
  heit-

kogusest. Sellest 50% põhjustavad 

omakorda erasõidukid. Maanteetrans-

pordist tulenev emissioon on võrreldes 

1990. aastaga kasvanud 22%. Põhju-

seks on ilmselt nii suurem autode arv 

teedel kui ka aastas läbisõidetavate 

vahemaade pikenemine.

Tuleb siiski täheldada, et tänu mitme-

le algatusele on alates 1995. aastast 

uute autode heitmed vähenenud. Vas-

tavalt Euroopa Komisjoni igaaastasele 

raportile (august 2006) on 2005. aas-

tal uute autode CO
2
-heitmed vähene-

nud keskmiselt 12,4% võrreldes 1995. 

aasta tasemega (2003. aastal oli see 

11,8%). Raport kiidab sellise edenemi-

se heaks, kuid rõhutab, et autotööstus 

peab tegema lisapingutusi, et pidada 

kinni kohustusest vähendada aasta-

teks 2008/2009 heitkoguseid 25% võr-

reldes 1995. aastaga. Eesmärk on viia 

keskmine CO
2
  emissioon 140 g/km ta-

semeni.

Euroopa Liidus autodest tuleneva-

te CO
2
-heite vähendamise strateegia 

toetub kolmele põhisambale. Kõige 

tähtsam neist on Euroopa, Jaapani ja  

Korea autotootjate lubadused raken-

dada keskkonnatehnoloogiaid ja vä-

hendada oma autode CO
2
-heidet. See-

juures püüavad Euroopa tootjad jõuda 

140 g/km emissiooni tasemeni 2008. 

aastaks ning Jaapani ja Korea autoval-

mistajad 2009. aastaks. Teine sammas 

on tarbijatele pakutav teave (nt kütust 

säästvate autode märgistamine). Kol-

mas sammas on majandusmeetmete 

kasutamine keskkonnasõbralike auto-

de eelistamiseks (nt kütuse hind, auto-

maks, CO
2
 maks). 

Lisateave:
Euroopa Komisjoni autodest tuleneva 
Co2 emissiooni vähendamise stratee-
gia koduleht:
http://ec.europa.eu/environment/
co2/co2_home.htm

EUROOPA LIIDUS On 
VäHEnEnUD UUTE 
AUTODE CO2 EMISSIOOn

EUROOPA ETTEVÕTLUSAUHInnAD KESKKOnnAALAL 

Euroopa keskkonnasõb-

ralike ettevõtete konkurs-

si on korraldatud juba 

1987. aastast ning see 

toimub üle aasta. Konkur-

si eesmärk on tõsta esile 

ettevõtteid, kes paista-

vad silma oma suurepära-

se keskkonnategevusega ning on sellega 

eeskujuks teistele ettevõtetele. Konkurss 

innustab Euroopa ettevõtteid üksteisega 

mõõtu võtma ja sellel on positiivne tule-

mus ka keskkonna jaoks.

2006. aastal osales üleeuroopalisel kon-

kursil rekordarv ettevõtjaid – 139 ette-

võtet 23 riigist. Eesti eelvooru võitjatest 

kasutasid võimalust Euroopa konkursil 

osaleda Eesti Energia AS ja Paekivitoode-

te Tehase OÜ. Kahjuks ei jõudnud kumbki 

meie ettevõtetest 12 finalisti hulka. Fina-

listide hulka kuulusid seekord ettevõtted 

Austriast, Soomest, Saksamaalt, Ungarist, 

Itaaliast, Hollandist, Hispaaniast ning Su-

urbritanniast. Nende seast selgitati väl-

ja võitja neljas kategoorias: 1) juhtimine,  

2) toode, 3) tootmisprotsess ja 4) rahvus-

vaheline koostöö. Neli õnnelikku ettevõtet 

said teenitud autasud kätte 1. juunil 2006 

Brüsselis toimunud Rohelise Nädala raa-

mes. Võitjateks osutusid vastavalt kate-

gooriatele: 1) Sotral SpA (Itaalia) ökoefek-

tiivse toitlustusteenuse pakkumise eest, 

2) Windsave Ltd (Suurbritannia) tuule-

energialüliti Plug’n’Save eest ja DTS OABL 

SL (Hispaania) keskkonnasõbraliku putu-

katõrjelaki eest, 3) Volkswagen AG (Sak-

samaa) autode lammutamisel tekkivate 

purustijäätmete kasutamise tehnoloogia 

eest, 4)ID-L inspired innovations (Holland) 

Ragbag® ümbertöödeldud plastist kotid 

India kaltsukaupmeestele ja YIT Rakennus 

Oy (Soome) Peterburi reoveepuhastusjaa-

ma ehitamise eest.

Üritusel jäi kõlama lause, et jätkusuutli-

kud ettevõtted mitte ainult ei kaitse kesk-

konda, vaid panustavad uuendustesse ja 

majanduskasvu suurenemisse.

Lisateave: Eesti Keskkonnaministeeriu-
mi koduleht: 
http:/www.envir.ee/ippc/tipp.htm, 
Euroopa Liidu keskkonnasõbralike ette-
võtete konkursi koduleht: 
http://ec.europa.eu/environment/awards/
entries_2006nom_en.htm

motiveerib edasistele tegudele, et energiat 

kui ülimalt olulist ressurssi säästa. 2006. 

aasta auhindade kättejagamise tseremoo-

nia toimub 29. jaanuarist kuni 4. veebrua-

rini Euroopa Liidu energiasäästunädala 

raames Brüsselis. 2006. aasta võistlusel 

osalemise dokumentide esitamise tähtaeg 

on 3. november 2006. Võistlusel osalemi-

seks peab olema Säästva Energia Kam-

paania partner. 

infot kampaania partneriks saamise 
ning võistluse kohta leiab Euroopa Ko-
misjoni Energia ja transpordi Peadirek-
toraadi kodulehelt www.sustenergy.org.
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EESTI LäHIAJA EnERgIATULEVIK – TAASTUV VÕI 
RADIOAKTIIVnE?

Ekspertide, sealhulgas ka Eesti Energia 

spetsialistide arvates vajab Eesti küm-

ne aasta pärast oma elektritarbe rahul-

damiseks tootmisseadmeid võimsusega 

ligikaudu 1800–2200 MW. Kaks aastat 

tagasi Riigikogu heakskiidu saanud kütu-

se- ja energiamajanduse arengukavas sä-

testatud ja 2006. aasta jaanuari alguses 

Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud elekt-

ritootmise arengukavas ülekorratuna 

on Eesti energiapoliitikal kaks põhiees-

märgki: tagada energiatootmise varus-

tuskindlus kodumaiste jõujaamade abil 

ning keskkonnahoidu ja varustuskind-

lust silmas pidades põlevkivi osakaalu 

sammsammuline vähendamine energia-

bilansis. Et peagi rakenduvaid Euroopa 

Liidu keskkonnanõudeid järgides saavad 

Narva elektrijaamad pärast 2015. aastat 

toota elektrit vaid 400 MW võimsusega 

(aastatel 2002–2004 uuendatud kahe põ-

levkivi kasutava keevkihtplokiga), siis on 

juba täna väga oluline teada vastust kü-

simusele, millist kütust kasutades, milli-

se raha eest ja kes rajab “puudujäävad” 

1400–1800 MW. Uue jõujaama ühe mega-

vati ehitamise maksumus tuleb gaasküt-

tel töötaval elektrit ja soojust koos toot-

val jaamal umbes 12 miljonit, tuulejaamal 

12–14 miljonit, biomassi põletaval koos-

tootmisjaamal 25 miljonit, veejõujaamal 

25–30 miljonit ja tuumajaamal 60 miljo-

nit krooni. Samas maksab põlevkivielekt-

ritootmisseadmete uuendamine Narva 

elektrijaamades ligi 9 miljonit krooni me-

gavati kohta. Katlakütuste hinnad ener-

gia tootmisel (keskmised hinnad 1 MWh 

kohta, käibemaksuta, Eesti Energeetika 

2004 andmetel) on täna järgmised: tuul 

ja veejõud tasuta, põlevkivil 53,5; tükk- 

turbal 99,7; hakkepuidul 100,8; maagaa-

sil 144,3; raskel kütteõlil 172,2; põlevkivi-

õlil 168,9 ja kergel kütteõlil 400,9 krooni. 

Et taasiseseisvunud Eesti kõik valitsused 

on paraku riigi energiapoliitika rakenda-

Valdur Lahtvee, EKJA juhatuse esimees

misel läbi kukkunud, on tänaseks põlev-

kivi osakaal elektritootmisel kasvanud 

95%-ni ja siit tasemelt alternatiividega 

rakendamisega homme alustada on loo-

mulikult ülimalt raske.

Kõige odavama investeeringumaksu-

muse tõttu soodsaimana näiv  võimalus 

– uuendada põlevkivikatlad kogu vajami-

neva võimsuse ulatuses – polegi nii at-

raktiivne, sest põlevkivi kasutamisega 

kaasnevad keskkonnakahjud on muu-

dest kütustest/tehnoloogiatest ulatusli-

kumad ja üha enam arvestatakse ja lüli-

tatakse neid kahjusid elektrihinna sisse. 

Samuti on põlevkivivarud piiratud ja naf-

ta maailmaturuhinna tõusuga kaasneva 

õlitootmisbuumi edenemisega võib põ-

levkivi kodumaise elektritootmise tar-

beks nappima hakata juba 25 aasta pä-

rast – kiiremini kui ammenduksid täna 

põlevkivist elektriajamiseks ehitatavate 

seadmete tehniline ressurss. Tootmis-

seadmete ehitamise hinna odavuse poo-

lest järgmise – maagasi kasutuselevõttu 

piiravad impordisõltuvusega kaasnevad 

julgeolekuriskid. Nii arvavad valdav osa  

majandus- ja julgeolekuspetse, et enam 

kui viiendiku kodumaise elektritarbimise 

sõltuvusse seadmine imporditavast Vene 

gaasist on Eestile kindlasti hukutavam 

kui muudele Euroopa Liidu liikmesriikide-

le, sest väliskaubanduse bilanss on Eestil 

juba täna liiga suurelt negatiivne. 

Jäävadki järele taastuvallikad (biomassi 

ja tuule energeetilist varu jätkub siinmaal 

ka 10-kordses mahus elektritarbimise 

katteks, veejõudu Eestis napib), põlevki-

vi ja tänaseks meedia ja üksikute tuuma-

energiapooldajate üles haibitud tuuma-

energeetika.

Tuumaenergeetika vastu räägib tänaste 

turul olevate tootmisseadmete liiga suur 

ühikvõimsus (1000 MW ja enam), mis ei 

sobi Eesti suvise madala tarbimiskoor-

muse tipuga (450 MW) ja mille hind on 

liiga kõrge. Tuumareaktorite turuhind 

on umbes 60 miljonit krooni megavati 

võimsuse kohta, kusjuures sellele hin-

nale lisanduvad kulud, mida tuumaener-

giatootjad siiamaani on püüdnud maksu-

maksjate kanda jätta – nimelt kasutatud 

tuumakütuse ja tootmise käigus kasuta-

tavate seadmete käitamisel, remondil ja 

väljavahetamisel tekkivate kõrge radio-

aktiivsusega jäätmete keskkonnaohutu 

säilitamine ja eluea lõpetavate jaamade 

sulgemisega seotud kulud. Nii tuleks Lee-

du Ignalina AEJ esimese reaktori sulge-

miskulude (930 MEUR) näitel tuumajaa-

ma hinnasildile panna ühikmaksumuseks 

vähemalt 72 miljonit krooni MW eest. Ka 

20 aasta tagune Tšernobõli AEJ katastroof 

või 11. septembri 2001 New Yorgi sündmu-

sed on kogu maailmale selgeks teinud, et 

vaatamata ohutusabinõudele ei saa ühtki 

tuumajaama pidada õnnetuste ja avariide 

suhtes riskivabaks just inimeste tehtava-

te vigade ja tahtliku käitumise (terroris-

mi) tõttu. Tuumajaama, nii nagu ka kõiki-

de muude suurte kondensatsioonirežiimil 

töötavate elektrijaamade häda on see, et 

2/3 primaarenergiast läheb korstnasse 

(või soojendab veekogusid) ja nii on neis 

jaamades elektritootmise tõhusus vaid 

25–35%. Lisanduvad suured kaod elektri-

energia kauge maa taha ülekandmisel.

Energiabilansis kodumaiste ja impordi-

tavate kütuste tasakaalu otsides, kodu-

maiste olemasolevate ressursside kätte-

saadavust ja hinda ning võimalikke riske 

arvestades olen seisukohal, et Eestile 

sobilik elektritootmiskokteili retsept lä-

hema 15 aasta perspektiivis oleks 50% 

põlevkivist, 20% gaasist, 20% tuulest ja 

10% biomassist toodetud elektrit. Tuuma-

energial Eestis selle elektritootmisviisi 

liigse kalliduse ja kõrge riski tõttu ruumi 

pole. Järgnevatel aastatel on mikroener-

geetikaseadmete hinnalangust ja vesini-

kuenergeetikalahenduste küpsemist eel-

dades võimalik põlevkivi põletamisega 

elektritootmisest loobuda biomassi gaa-

sistamisele ja vesinikuküttele rajatud ha-

jutatud tootmise osakaalu suurendades. 
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EUROOPA ÜHEnDUSE
öKOMäRgISE TAOTLEMInE 
EESTIS

Euroopa Ühenduse ökomärgis 

– Lilleke – võeti kasutusele 1992. 

aastal. Praegu on jõus Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määrus 

(EÜ) nr 1980/2000. Üleeuroopalise ökomärgi-

se loomist ajendas ühtse ökomärgise andmi-

se süsteemi loomine kõikidele liikmesriikidele. 

Enamikus vanades ja ka uutes liikmesriikides 

on olemas rahvuslik ökomärgise andmise süs-

teem, kuid EÜ ökomärgise eelis rahvuslike öko-

märgiste ees on EÜ ökomärgise ühtsete kritee-

riumide kehtimine kõigis liikmesriikides. EÜ 

ökomärgise tooterühmade kriteeriumide loo-

misel osalevad kõik liikmesriigid ja huvirüh-

mad (teadusasutused, ametkonnad, tootjad, 

tarbijaühendused, keskkonnaorganisatsioo-

nid jt) ja need kinnitatakse komisjoni otsuste-

ga. EÜ ökomärgise kriteeriumidele vastavust 

hindavad ja kasutusõiguse annavad riigi poolt 

määratud pädevad asutused (Eestis Keskkon-

naministeeriumi Info- ja Tehnokeskus). 

EÜ ökomärgise tootekriteeriumid vaadatakse 

regulaarselt üle, et võtta arvesse tehnoloogia 

ning teaduse arengut. Üldjuhul luuakse seda-

võrd ranged kriteeriumid, et turul vastavad 

nendele ligikaudu 1/3 tooterühma toodetest. 

See tagab, et ökomärgisega tooted on tõe-

poolest teistest sama funktsiooni ja kvalitee-

diga toodetest keskkonnasõbralikumad ning 

ei teki olukorda, kus kõigil tooteil võib olla 

ökomärgis.

Mis on ökomärgis?
Turul on toodetel sadu märke, osa neist on 

seotud keskkonnaga. Kõik keskkonnaga seo-

tud märgised ei ole veel ökomärgised. Öko-

märgised ei ole nt kohustuslikud hoiatavad 

märgised (nt “Söövitav”, “Mürgine”), informa-

tiivsed (nt “Viska prügikasti”, Maailma Loo-

dusefondi pandamärgis), jäätmekäitlusega 

seotud (nt “Roheline Punkt”, “Möbiuse leht”) 

või isedeklareeritavad märgised (nt Eesti Ener-

gia Rohelise energia märk).

Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon  

(ISO)1 jagab keskkonnaga seotud märgised 

kolme tüüpi: I tüüp on ökomärgised (ISO stan-

dard 14024), II tüüp isedeklareeritavad märgi-

sed (ISO 14021) ja III tüüp keskkonnateatised 

(ISO 14025). Kahest viimasest seekord juttu ei 

1  International Standardization Organization, 
http://www.iso.org

Viire Viss, Säästva Eesti Instituut, 
keskkonnakorralduse programm

tule.

Ökomärgist (I tüüp) peetakse kõige range-

maks keskkonnamärgiseks. See on vabataht-

likkuse alusel taotletav ning toodetele ja tee-

nustele erapooletu institutsiooni poolt antav 

märgis. Ökomärgist saab taotleda toodetele 

või teenusele, millele on kehtestatud kritee-

riumid. Kriteeriumeid töötavad välja huvirüh-

made esindajad (tööstus, ametkonnad, tead-

lased, tarbijad jne). Kriteeriumid toetuvad 

teadusuuringutele ning arvesse võetakse 

kogu toote olelusringi jooksul tekkivat kesk-

konnamõju. Teave toote või teenuse keskkon-

nasõbralike omaduste kohta antakse edasi 

sümbolina, mida võib kasutada tootel, toote 

pakendil, etiketil, tootega kaasnevates doku-

mentides, reklaamis. 

Praegu on üle maailma umbes 40 ökomärgi-

seskeemi. Kõige tavalisemad on riigisisesed 

skeemid, millega võivad ühineda ka teiste rii-

kide tootjad ja teenusepakkujad. Välja on töö-

tatud ka kaks regionaalselt kasutatavat öko-

märgise andmise skeemi: Euroopa Ühenduse 

ökomärgise andmise süsteem ja Põhjamaade 

Luigemärgise süsteem.

Milleks ökomärgis?
Euroopa Ühenduse ökomärgise eesmärk on 

propageerida keskkonda vähem mõjutavate 

toodete arendamist, tootmist, reklaamimist 

ja kasutust. Samas pakub see tarbijatele pa-

remat teavet toote keskkonnamõju kohta ning 

lihtsustab valikute tegemist.

Peale keskkonna säästmise on tootjal öko-

märgise taotlemiseks veel mitmeid (majan-

duslikke) põhjusi:

•	 Ökomärgis tõestab tarbijale, et tema oste-

tud toode on keskkonnasõbralikum kui tei-

sed samasse tooterühma kuuluvad tooted.

•	 Ökomärgis on usaldusväärne, kuna selle 

annab välja sõltumatu organisatsioon, toe-

tudes adekvaatsele teabele ja teadusuurin-

gutele.

•	 Ökomärgis teavitab tarbijat, et tootja hoolib 

keskkonnast ning tõstab ettevõtte mainet. 

Keskkonnateadlikud tarbijad jäävad ena-

masti truuks ökomärgisega toodetele.

•	 Ökomärgis eristab toote teistest samaväär-

setest ning annab turueelise. 

•	 Ökomärgise kriteeriume võidakse kasutada 

(riigi)hankedokumentides, seega on lihtne 

tõestada ökomärgisega toote keskkonna-

näitajaid.

•	 Toote keskkonnamõju hindamine ökomärgi-

se taotlemise protsessis toob esile parenda-

mise võimalused (nt tehnoloogia muutmine) 

ning üldjuhul tõhustab ka ressursikasutust 

(s.t hoiab kokku raha).

EÜ ökomärgise taotlemine
Euroopa Ühenduse ökomärgise kriteeriumid 

on välja töötatud 23 tooterühmale ning välja-

töötamisel on 4. Kuna ökomärgis on suunatud 

tavatarbijale, siis on kriteeriumid kehtestatud 

peamiselt majapidamistoodetele – nõudepe-

suvahenditele, pesupulbritele, pehmepaber-

toodetele, külmikutele, jalanõudele, arvutitele, 

sisevärvidele ja -lakkidele jne. EÜ ökomärgist 

on võimalik taotleda kahele teenusele – maju-

tusteenusele ja puhkekülale või -laagrile. 

Ökomärgise taotlemine hõlmab kahte etappi: 

taotluse koostamine ja esitamine ning taotlu-

se hindamine. Taotlusi hindavad igas riigis pä-

devad asutused, Eestis Keskkonnaministee-

riumi Info- ja Tehnokeskus (ITK).

Kes võivad ökomärgist taotleda?

Euroopa Ühenduse ökomärgist võivad taot-

leda ja kasutada kõik tööstus- ja teenin-

dusettevõtted, s.t tootjad, importijad, tee-

nuseosutajad, hulgi- ja jaemüüjad, kelle 

tootele/teenusele on loodud keskkonnakri-

teeriumid. Importijad, hulgi- ja jaemüüjad või-

vad taotleda ökomärgist toodetele, mida nad 

turustavad oma kaubamärgi all. EÜ ökomärgis 

on Euroopa-keskne, seega taotlevad märgist 

peamiselt 25 Euroopa Liidu liikmesriigi ette-

võtted. Samas on märgist võimalik taotleda ka 

Norra, Islandi ja Liechtensteini, aga ka mitte-

Euroopa ettevõtetel.

Taotluse esitamine

Enne taotluse esitamist tuleb hinnata, kas et-

tevõte saab ökomärgist taotleda ja kas tema 

toode/teenus kuulub tooterühma, millele on 

loodud ökomärgise kriteeriumid. Kui nendele 

kahele tingimusele vastatakse, tuleb ettevõt-

tel võtta ühendust pädeva asutusega – ITK-ga. 

Pädev asutus pakub teavet ökomärgise taot-

lemise protseduuri kohta ning annab teada, 

millised dokumendid tuleb ökomärgise taotle-

miseks esitada. Pädev asutus annab teada va-

jadusest teha katseid aktsepteeritud laborites 

või esitada teatud sertifikaate.

Taotluse hindamine ja ökomärgise saamine

Taotlust hindab ITK, kes vajaduse korral kaa-

sab eksperdid. Taotlus peab sisaldama täi-

detud vorme ning kohustuslikke sertifikaa-

te, katsete tulemusi (vastavalt tooterühma 

kriteeriumide nõudmisele), toote näidist (pa-

kend/etikett) jne. Kui taotluses esineb puudu-

si, määrab pädev asutus tähtaja puuduste kõr-

valdamiseks ja teavitab sellest taotlejat. Soovi 

korral võib pädeva asutuse esindaja (või neid 

esindav ekspert) ettevõtet külastada ja kont-

rollida andmete õigsust, teavitades ettevõtet 

sellest eelnevalt.

Pädev asutus teeb endast oleneva, et taga-



sest lihtsam oleks kasutada ökomärgise kri-

teeriumeid juba tootearendusprotsessis, s.t 

uute toodete loomisel.

Projekti eesmärk ei olnud viia ettevõtteid öko-

märgise taotlemiseni, kuid siiski olid kõik kolm 

ettevõtet väga edukad ning ökomärgise taot-

lemist pooldavad. Loodetavasti esitavad nad 

taotlused EÜ ökomärgise saamiseks, olles 

sellega esimesed Eestis. Projekti tulemusena 

valmis ettevõtetele ka juhendmaterjal EÜ öko-

märgise taotlemiseks.

Lisateave:
Euroopa Ühenduse ökomärgise ametlik 
koduleht: 
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/

Euroopa Ühenduse ökomärgise andme-
baas: http://www.eco-label.com

Eesti Keskkonnaministeeriumi koduleht: 
http://www.envir.ee/emas

taotlemine:

Eesti Keskkonnaministeeriumi info- ja 
tehnokeskus: http://www.keskkonnainfo.ee

Hedi Leomar, EMaS-i ja ökomärgise spet-
sialist
hedi.leomar@ic.envir.ee , tel: 673 7596

ökomärgised ei ole:

Mahepõllumajandusmärgised

KRAV. Rootsi mahemärk 

http://www.krav.se

Luomu. Soome mahemärk 
http://www.luomu.fi

Eesti mahemärk

Hoiatusmärgised (kohustuslikud)

Mürgine / Väga tuleohtlik

Jäätmekäitlusega seotud märgised

Roheline Punkt. Toode kuulub 
Rohelise Punkti pakendikogumis-
süsteemi

Möbiuse leht. Toode või pakend on 
taaskasutatav (valge) või taaskasu-
tatud (must)

Isedeklareeritavad märgised

Roheline Energia. Märgist võib tootja 
oma pakendil kasutada juhul, kui ta 
on ostnud Rohelise Energia sertifi-
kaadi, http://roheline.energia.ee

Roheline Trükis. Trükifirma Triip 
keskkonnasõbraliku trükise kauba-
märk, http://www.triip.ee

Informatiivsed märgised

Astma ja allergia märk. Tootes 
pole kasutatud lõhnaaineid ega 
valgendeid

WWF. Maailma Loodusefondi märgis 
nendele, kes fondi toetavad

Loodussõbralik toode. Eesti Rohelise 
Liikumise märgis tõmbamaks tähele-
panu keskkonnasõbralikele toodetele 
kaubanduses
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da talle usaldatud andmete ja dokumentide 

kaitsmine võltsimise ja väärkasutamise eest.

Ökomärgise kasutamise õiguse saab taotleja 

pärast kõigile kriteeriumidele vastavuse tões-

tamist ja lepingu sõlmimist.

Ökomärgise kasutamine (lepingu sõlmimine)

Enne märgise andmist ei tohi ökomärgist ka-

sutada ega sellele reklaamis viidata. Pärast 

märgise andmist tohib seda teha ainult seoses 

konkreetse tootega, millele märgis on omis-

tatud. Igasugune vale või eksitav reklaam ja 

märgise kasutamine on keelatud. Pädev asu-

tus sõlmib iga ökomärgise taotlejaga lepingu 

märgise kasutustingimuste kohta. 

Pärast lepingu sõlmimist saab ettevõte õigu-

se kasutada ökomärgise sümbolit oma tootel, 

toote pakendil, etiketil, tootega kaasnevates 

dokumentides ja reklaamis. Ökomärgis esita-

takse koos lillekese logo, litsentsi registreeri-

misnumbri ja vähemalt ühe (aga mitte rohkem 

kui kolme) mõjuga keskkonnale.

Ökomärgisega toodete ja ökomärgise kasuta-

mise õigust omavate isikute andmed avalda-

takse Euroopa Komisjoni ökomärgise registris. 

Ökomärgis on kehtiv nii kaua, kuni tooterüh-

male pole kehtestatud uusi kriteeriumeid. Ta-

valiselt vaadatakse kriteeriumid üle iga 3–5 

aasta järel.

Ökomärgise kasutamist kontrollib pädev asu-

tus, kellel on õigus tootjalt igal ajal küsida 

tõendeid ökomärgise vastavuse kohta kritee-

riumidele. 

ökomärgisega seotud kulud
Ökomärgise taotlemise, saamise ja kasutami-

sega kaasnevad taotlejale alljärgnevad kulud.

•	 Tööajakulu

 Tööajakulu ökomärgise taotlemise läbivii-

miseks sõltub ettevõtte ja toote omapärast, 

andmete olemasolust ja kättesaadavusest, 

kaasatud inimeste arvust (nii ettevõtte töö-

tajate kui väliste ekspertide omast) jne. 

•	 Katsetamis- ja kontrollimiskulud

 Taotlejad maksavad kriteeriumidele vasta-

vuse kontrollimis- ja katsetamiskulud ise.

•	 Vajadusel	 seadmete ja tootmise ümbersea-

distamise kulud, lisainvesteeringud

•	 Taotlemise menetluskulud (riigilõiv)

 Ökomärgise taotluse eest tuleb tasuda taot-

luse menetluslõiv. Ühe taotluse menetlemi-

se riigilõiv on 5000 krooni. Väike- ja kesk-

mise suurusega ettevõtetel vähendatakse 

taotluse esitamise lõivu 25%.

•	 Ökomärgise kasutamise aastamaks

 Iga taotleja, kellele on antud ökomärgis, ta-

sub ökomärgise andnud pädevale asutu-

sele märgise kasutamise eest aastamaksu. 

Aastamaks on 0,15% ökomärgisega toote 

aastasest käibest või alammäär (500 eurot). 

Väike- ja keskmise suurusega ettevõtetel 

vähendatakse aastamaksu 25%. Taotlejad, 

kes on EMAS-registreeritud või ISO 14001 

standardi kohasel sertifitseeritud, võivad 

saada aastamaksu lisavabastust kuni 15%. 

Esimesel kolmel ökomärgist taotleval ette-

võttel võib vähendada aastamaksu määra 

veel 25%. Kõik mainitud soodustused on 

kumulatiivsed, kuid üle 50% aastamaksu 

vähendada ei tohi. Majutusteenuste ning 

puhkeküla ja -laagri tooterühmades võib pi-

siettevõtete (alla 10 inimese) taotluse esita-

mise lõivu vähendada kuni 75%.

EÜ ökomärgise rakendamise projekt Eestis
2006. aastal viis SEI-Tallinn Keskkonnaminis-

teeriumi tellimusel läbi projekti EÜ ökomär-

gise rakendusest Eestis. Projekti eesmärk oli 

hinnata osalevate pilootettevõtete valitud 

toodete vastavust EÜ ökomärgise kriteeriu-

midele ja saada kogemusi ökomärgise taotle-

miseks Eestis. Hetkel ei ole ühelgi Eesti tootjal 

või teenusepakkujal EÜ ökomärgist.

Pilootettevõtteid oli kolm – professionaal-

seid puhastusaineid tootev ja müüv AS Estko, 

kes valis hindamiseks käsinõudepesuvahen-

di tooterühma kuuluva toote. Teine ettevõtte 

oli värve, lakke, pahtleid, liime jms tootev ja 

müüv Eskaro AS (valis hindamiseks sisevär-

vide ja -lakkide tooterühma kuuluva AKRIT ja 

SYMPATHIA sarja tooted). Kolmas ettevõte oli 

teenindussektorisse kuuluv Soomaa hostel 

(majutusteenuse tooterühm). Kahe esimese 

ettevõtte toodetele on kehtestatud suhteliselt 

konkreetsed nõudmised toote koostisele ja 

kasutuskõlblikkusele, millele peab 100% vas-

tama. Majutusteenusele esitatavad nõuded 

sisaldavad nii kohustuslikke kui ka valikulisi 

kriteeriumeid ning puudutavad lisaks ener-

gia- ja veesäästule, jäätmekorraldusele ja pü-

sitoodetele esitatud nõuetele üldise juhtimise 

ja klientide teavitamisega seotud nõudeid. Va-

likuliste kriteeriumide seast peab ettevõte ko-

guma kindla punktisumma.

Kolme pilootettevõtte kogemus näitas, et ei 

olegi nii raske kriteeriumidele vastata, kui al-

gul võis tunduda. Andmete oli üldjuhul lihtne 

koguda, kuna nõuded ühtivad muude EL nõue-

tega. Probleemsemaks osutus tõendusmater-

jalide kogumine (nt tooraine tootjalt) või vaja-

like katsete läbiviimine (Eestis ei ole sobivad 

laboratooriume). Kohati tekkis raskusi nõuete 

tõlgendamisel või terminite mõistmisel. Suuri 

muudatusi toodetes/tootmisprotsessides ei 

olnud vaja teha, seega oleksid lisakulud öko-

märgise taotlemisel minimaalsed (lisatööaeg, 

katsed, uued etiketid). Nii Estko kui ka Eskaro 

mainisid, et olemasoleva tootmise muutmi-
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KESKKOnnAVASTUTUSE 
SEADUSE EELnÕU

Keskkonnavastutust reguleerivad praegu 

mitu keskkonnaalast eriseadust ja põgu-

salt võlaõigusseadus. Keskkonnavastutu-

se alaseid üldsätteid sisaldavat seadust 

veel ei ole. Mis tahes eriseaduses sisaldu-

va normi rakendamisel tekib aga mitmeid 

põhimõttelisi küsimusi (nt kas isik vas-

tutab, kui kahju on tekitatud tegevusega, 

milleks on olemas luba; kuidas hinnatak-

se kahju suurust; kuidas tekitatud kesk-

konnakahju heastatakse; millised kulud 

kannab kahju tekitaja). Alati ei ole ka sel-

ge, millist seadust tuleb keskkonnakah-

ju osas kohaldada. Kas näiteks pinnases 

olevate saasteainete suhtes, mis on juba 

jõudnud ka põhjavette, kohaldub veesea-

dus või jäätmeseadus? Euroopa Parlamen-

di ja nõukogu direktiivi 2004/35/EÜ kesk-

konnavastutusest keskkonnakahjustuste 

ärahoidmise ja parandamise kohta (edas-

pidi direktiivi) ülevõtmine eeldab kas olu-

lisi täiendusi olemasolevatesse seadustes-

se või uue keskkonnavastutust reguleeriva 

seaduse väljatöötamist. Töörühm leidis, et 

otstarbekam on töötada välja uus terviklik 
keskkonnavastutust reguleeriva seaduse 
eelnõu.

Keskkonnavastutuse seaduse väljatööta-

mine võimaldab ühtlasi koondada kesk-

konnavastutuse norme ning seeläbi üht-

lustub keskkonnavastutuse regulatsioon 

tervikuna (kui tulevikus töötatakse välja 

keskkonnakoodeks, moodustaks keskkon-

navastutust reguleeriv osa ühe tervikliku 

osa koodeksist). Tulevikus on võimalik teha 

seadusesse ka muudatusi ning hõlmata 

valdkonnad, mis käesolevast eelnõust on 

välja jäänud. Keskkonnavastutuse seadu-

se eelnõu väljatöötamine on seega vajalik 

nii direktiivi ülevõtmiseks kui ka keskkon-

naalase vastutuse siseriiklikuks reguleeri-

miseks ja olemasoleva regulatsiooni kor-

rastamiseks. Keskkonnaalase vastutuse 

süsteemsem ja põhjalikum reguleerimine 

võimaldab tõhusamalt rakendada saasta-

ja maksab põhimõtet ning tõhusamalt rea-

geerida keskkonna kahjustamisele, mis 

omakorda peaks tagama puhtama elukesk-

konna ning elurikkuse säilimise. 

Keskkonnavastutuse seaduse eesmärk 

on luua keskkonnakahju heastamise re-

gulatsioon, mis tagaks kahjustatud kesk-

konna taastamise või asendamise kahju 

tekitaja poolt. Seeläbi rakendub “saasta-

ja maksab”-põhimõte, mis on ka üks EL 

keskkonnapoliitika aluspõhimõtteid ning 

vaadeldava direktiivi peamine eesmärk. 

Väljatöötatud eelnõusse peaks Keskkon-

naministeeriumi üle võtma mitte üksnes 

keskkonnavastutuse direktiivi miinimum-

nõudeid, vaid kasutama liikmesriikidele 

antud otsustusõigust regulatsiooni direk-

tiiviga võrreldes laiendada (nt kahju tekita-

ja mõiste osas).

“Saastaja maksab”-põhimõtte kohaselt 

peab kõik tegevusega kaasnevad kulud 

kandma saastaja  ning tuleb vältida kesk-

konna kahjustamisega kaasnenud kulutus-
te panemist ühiskonnale. Kui saastaja kõik 

tegelikud kulutused (sh keskkonnakah-

ju tekitamisega seotud) kajastuvad tema 

toodete või teenuste hinnas, siis kaotab 

keskkonda kahjustav ettevõtja konku-

rentsieelise võrreldes keskkonnakaitse-

meetmetesse investeerinud ettevõtjatega. 

Kokkuvõtlikult võib märkida, et “saastaja 

maksab”-põhimõtte rakendamise eesmärk 

on vältida olukorda, kus keskkonnakaitse 

arvelt säästva isiku pakutavad teenused 

või tooted saavad hinnaeelise, võrreldes 

keskkonnasõbralikumalt käituvate (ja see-

UUSI ÕIgUSAKTE  
SEPTEMBRIS–OKTOOBRIS

Mahepõllumajanduse seadus võeti riigiko-

gus vastu käesoleva aasta 20. septembril. 

Seadusest saab informatsiooni ettevõtete 

tunnustamise tingimustest, mahepõlluma-

janduse registri toimimisest ning põlluma-

jandussaaduste ja -toodete märgistamisest, 

tootmisest ja impordist. Samuti loodi pea-

Mahepõllumajanduse seadus

tõttu sageli keskkonnakaitselisi investee-

ringuid tegevate) isikute teenuste või too-

detega. Saastajana tuleb käsitleda kahju 

tekitajat. Tavapäraselt kasutatakse termi-

nit „saastaja“ seoses saasteainete või jäät-

mete keskkonda viimisega. “Saastaja mak-

sab”-põhimõtte kontekstis on „saastajal“ 

siiski laiem tähendus. Saastajaks võib olla 

mis tahes isik, kes oma tegevusega teki-

tab keskkonnakahju. Kohandades saasta-

ja maksab põhimõtet keskkonnavastutu-

se regulatsiooniga, võiks rääkida pigem 

“kahju tekitaja maksab”-põhimõttest.

Seega keskendub keskkonnavastutuse 

seadus (nagu ka keskkonnavastutuse di-

rektiiv) keskkonnale (s.t ökosüsteemile) 

tekitatud kahju heastamisele ning on suu-

natud eelkõige avalike huvide kaitsele. 

Keskkonnavastutuse seadus ei reguleeri 

(analoogselt direktiiviga) isikule tekitatud 

tervisekahju ning varale tekitatud kahju 

hüvitamist. Samuti on oluline lähenemi-

ne, et saastaja ei tohiks teenida tekitatud 

keskkonnakahju arvelt, mille maksab kinni 

kogukond ehk üldsus (ehk maksumaksja).

Keskkonnavastutuse seadus valmib ning 

saadetakse Vabariigi Valitsusele ülevaata-

miseks detsembris 2006.

Keskkonnavastutuse seaduse eelnõu töö-

tas välja töörühm järgmises koosseisus: 

Evelin Lopman (Keskkonnaministeeriumi 

õigusosakond), Indrek Tamberg ja Marii-

na Hiiob (Keskkonnaministeeriumi vee-

osakond), Kadri Möller, Kadri Alasi, Lilika 

Käis (Keskkonnaministeeriumi looduskait-

seosakond), Irma Pakkonen (Keskkon-

naministeeriumi keskkonnakorralduse 

ja -tehnoloogia osakond), Toomas Liid-

ja (Keskkonnainspektsioon), Rita Annus 

(Maa-amet), Kaarel Relve (TÜ keskkonna-

õiguse õppetool), Valdur Lahtvee (Eesti 

Keskkonnaühenduste Koda).

kükid riikliku järelevalve ning mahepõlluma-

janduse valdkonnas tegutsejate vastutuse 

kohta. Seadus jõustub 1. jaanuaril 2007. 

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.
jsp?id=749997

Ehitusseaduse, hooneühistuseaduse, korte-
riomandiseaduse, korteriühistuseaduse ja 
seadmete energiatõhususe seaduse muut-
mise seadus
Seadus võeti riigikogus vastu käesoleva 

aasta 27. aprillil. Ehitusseadust täiendati 

muuhulgas hoone energiamärgise ja ener-

giaauditi koha pealt. Hooneühistuseaduse 

majanduskavasse lisati kaks uut punkti 

ning oluline lõige, mis on seotud hoone-

ühistute valitsemisega ning kõlab järgmi-

selt: energiamärgise hoonele tellib hoone-

ühistu juhatus omal algatusel või vähemalt 

ühe hooneühistu liikme nõudmisel ühe kuu 

jooksul nõude esitamisest arvates. Hoo-

neühistu juhatusel on kohustus hoonele 

väljastatud energiamärgise koopia anda 

üle kõigile hooneühistu liikmetele. Korte-

riomandiseadust ja korteriühistuseadust 

täiendati punktidega, mis puudutavad  

jällegi energiamärgist ja energiaauditit. 



JäTKUSUUTLIK ETTEVÕTLUS – AInUKE VÕIMALUS PÜSIMA 
JääDA

Evelin Urbel-Piirsalu, 
Säästva Eesti Instituut, keskkonna-
korralduse programm

Tänapäeval on ettevõtluse roll ning vastu-

tus jätksuutlikku arengu eest muutunud 

väga oluliseks. Seetõttu on vältimatuks 

muutunud ka säästva arengu põhimõtete 

võtmine ettevõtte äristrateegiasse. Samu-

ti on oluline mõista, et keskkonnategevu-

se eesmärk pole ainult nõuetele vastamine 

ning keskkonnaprobleemidega toimetulek, 

vaid keskkonnakasutuse pööramine kasu-

mi allikaks.

Säästva Eesti Instituut korraldab koostöös 

organisatsiooniga The Natural Step (TNS) 

seminari ettevõtete tipp- ja keskastmejuh-

tidele eesmärgiga muuta nende mõtteviisi 

ning tõsta teadlikkust ettevõtluse jätku-

suutlikkuse vajadusest, tähtsusest ja kasu-

likkusest. Eesmärk on arendada teadmisi ja 

oskusi keskkonna- ja ühiskonnahoidliku ot-

sustamise vallas, et suunata tehnoloogilisi 

ja organisatsioonilisi muutusi jätkusuutlik-

kuse poole. Seminar ühendab endas sääst-

va arengu neli dimensiooni – keskkonna, 

majanduse, ühiskondliku ja poliitilise di-

mensiooni. Antakse ülevaade säästva aren-

gu alustest ning praktiliste näidete ja juh-

tumanalüüside kaudu näidatakse juhtidele 

ja otsusetegijatele, kuidas organisatsioone 

jätkusuutlikult juhtida. Tutvustatakse ka 

süsteemset lähenemist, mis on vajalik olu-

korra ja tegevuse analüüsimisel, stratee-

gilisel planeerimisel ning säästva arengu 

näitajate väljatöötamisel. Seminaril kasu-

tatakse maailmas populaarsust kogunud 

TNS meetodit, mida on paljud ettevõtted 

üle maailma oma äristrateegia kavanda-

misel rakendanud. Seminar toimub inter-

aktiivses vormis, mis võimaldab kõikidel 

osalejatel kaasa mõelda, rääkida ja mõista, 

kuidas õpitut ka ellu viia.

Seminar on suunatud eelkõige tippjuhtide-

le, kuna nende otsustada on ettevõtte üldi-

ne suund ja strateegia. Seminar aitab ette-

võtete juhtidel:

•	 Tõsta teadlikkust ja arusaamist jätku-

suutlikkusest seoses ettevõtte  stratee-

giliste võtmeküsimuste ning võimaluste-

ga globaalses ning kohalikus kontekstis.

•	 Mõista, mis on ettevõtte juhile ja tema 

organisatsioonile oluline, et tagada ette-

võtte jätkusuutlik areng kiirelt muutuvas 

maailmas.

•	 Suhelda ning arutleda tunnustatud sääst-

va arengu ekspertidega ja teiste tippjuh-

tidega jätkusuutlikkuse teemadel.

Seminar toimub 21. novembril 2006 Laulas-

maa puhkekeskuses, mis asub looduskau-

nis kohas 35 km Tallinnast. Seminar algab 

9.00 ning lõpeb 18.00. Pärast seminari toi-

muval õhtusöögil on võimalik jätkata päe-

vaseid arutelusid. Seminaril ja õhtusöögil 

osalemine on tasuta. Seminar toimub eesti 

ja inglise keeles (ilma suulise tõlketa, kuid 

materjalid on tõlgitud).

Esinejad ja läbiviijad on säästva arengu alal 

tuntud eksperdid Säästva Eesti Instituudist 

ja organisatsioonist The Natural Step. 

Säästva Eesti Instituudi tegevuse põhiees-

märk on suunata ühiskonna arengut ja kesk-

konnaseisundit mõjutavaid otsuseid tasa-

kaalustatuse ja jätkusuutlikkuse poole. 

The Natural Step on rahvusvaheliselt tun-

tud organisatsioon, kelle eesmärk on eden-

dada globaalset jätkusuutlikkust juhtides 

ühiskondi ökoloogilise, majandusliku ning 

ühiskondliku jätkusuutlikkuse rajale ette-

võtete, kogukondade ning riigivalitsuste 

koolitamise kaudu.

Seminar toimub Leonardo Da Vinci projekti 

“Sustainability Vocational Training for Deci-

sion Makers and Managers” raames. 

Projekti eesmärk on parandada teadmisi 

ettevõtete seotusest ja rollist jätkusuutli-

ku arengu tagamisel ning rakendada neid 

teadmisi praktikas. Lisaks käesoleva semi-

nari korraldamisele viiakse projekti käigus 

läbi ka kursus üliõpilastele ning koostatak-

se koolitusmaterjalid (nt ettekanded, käsi-

raamatud, juhendmaterjalid koolitajatele), 

multimeedia õpivahend ning interneti-põ-

hine arutelufoorum. 

Projekti sihtrühma kuuluvad ülikoolid ja ka 

teised kõrgharidust andvad asutused, sa-

muti ettevõttejuhid, keskkonnaspetsialis-

tid, otsusetegijad, kes on huvitatud oma 

keskkonnajuhtimis- ja jätkusuutliku aren-

gu alaste teadmiste parandamisest ning 

nende teadmiste rakendamisest.

Projekti partnerid on SEI-Tallinn, The Natu-

ral Step (Rootsi), Ungari Keskkonnajuhtimi-

se Organisatsioon (KÖVET). 

Kontakt:
Evelin Urbel-Piirsalu
Säästva Eesti instituut
tel: 6276 109
Faks: 6276 101
E-post: evelin.urbel@seit.ee

Seadmete energiatõhususe seadus regu-

leerib nüüd muuhulgas seadmete regist-

reerimist ja nõustamist nende asendamise 

korda. Peale muude paranduste muudeti 

neljanda peatüki pealkiri pöörates tähele-

panu seadmete registreerimisele ja nõus-

tamisele seadmete valikul. Seaduste muut-

mise seaduse lõiked jõustuvad vastavalt 

2008. ja 2009. aasta algul. 

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.
jsp?id=12740126

Määruse “Veeuuringut teostava proovi-
võtja atesteerimise kord” muutmine
Määrus võeti vastu käesoleva aasta 7. sep-

tembril. Selles täiendati keskkonnaminist-

ri 11. jaanuari 2002. aasta määruses nr 3 

“Veeuuringut teostava proovivõtja atestee-

rimise kord” sisalduvaid nõudeid atestee-

ritavatele ning atesteerimise käiku. Muu-

hulgas lisati, et atesteeritav asutus või isik 

määratakse keskkonnaministri käskkirjaga 

kuni viieks aastaks. 

https://www.riigiteataja.ee/ert/
act.jsp?id=12733236
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TRÜKISED

Ülevaade  
keskkonnamõju 
hindamise  
praktikast Eestis

Ilmunud on “Üle- 

vaade keskkonnamõ-

ju hindamise prakti-

kast Eestis”, mis on 

järjekorras üheksas 

trükis sarjas “SEI-Tallinna väljaanded”.

Trükisesse on koondatud aastatel  

2005–2006 tehtud uuringute tulemused 

ja see koosneb kuuest peatükist: 1) kesk-

konnamõju hindamise üleeestiline üle-

vaade, 2) 27 KMH menetluse valikuuringu  

tulemused, 3) keskkonnamõju hindamine 

Euroopa kohtu ja Eesti kohtute praktikas, 

4) KMH menetluse uuringu tulemused,  

5) KMH aruannete kvaliteedi uuringu tu-

lemused ja 6) kohalike omavalitsuste 

keskkonnaspetsialistide tööülesannete ja 

tööks ettevalmistuse uuringu tulemused. 

Autorite hulgas on K. Peterson, P. Kuld-

na, H. Poltimäe, L. Keerberg ja M. Uustal.  

Uuringuid ja trükise väljaandmist rahasta-

sid Keskkonnaministeerium ja Phare prog-

ramm.  

Esimene peatükk käsitleb keskkonna-

mõju hindamist üleeestilises plaanis nn 

vana keskkonnamõju hindamise seaduse  

(KeHAS) kehtivuse ajal (1. jaanuar 2001 

kuni 2. aprill 2005). Nimetatud perioo-

dil algatati üle Eesti 633 KMH-d, mis täis-

aastaid arvestades tegi 151 KMH-d aastas, 

varieerudes 95 ja 238 KMH vahel aastas. 

Oli ootuspärane, et sellistes suurima aren-

dustegevusega piirkondades nagu Harju-

maa ja Virumaa algatati tol perioodil vas-

tavalt 35% ja 22% kõigist KMH-dest. Kõige 

vähem (2%) algatati KeHAS-i kehtivuse 

ajal KMH-sid Viljandimaal, Raplamaal, Jär-

vamaal ja Põlvamaal. Valdkondade lõikes 

algatati enim KMH-sid sadamate, jäätme-

käitluse ja tööstusobjektidega seoses. 

KMH algatamise motiiv oli 90%-l juhtu-

dest seadusest tulenev kohustus algata-

MIS TEHTUD? MIS TEOKSIL?

7. septembril toimus Keskkonnaminis-

teeriumis seminar “Terviklik on kasulik“. 

Seminari eesmärk oli selgitada, mis pei-

tub sõnakombinatsiooni “terviklik toote-

poliitika“ taga ning miks ja kellele seda 

vaja läheb. Seminaril anti ülevaade tervik-

likust tootepoliitikast (IPP) ning nimeta-

tud poliitika kolme keskkonnajuhtimisva-

hendi arengust Eestis. Need vahendid on 

Euroopa keskkonnajuhtimis- ja -auditee-

rimissüsteem (EMAS), Euroopa Ühenduse 

ökomärgis ning keskkonnahoidlikud riigi-

hanked. 

Seminari ettekanded on kättesaadavad 
aadressil www.envir.ee/emas (uudised ja 
üritused).

da KMH, ülejäänud juhtudel tegi otsustaja 

kaalutletud otsuse. Litsentseeritud kesk-

konnaekspertide töökoormus oli uuritaval 

perioodil küllaltki erinev, 26% eksperti-

dest oli juhteksperdi rollis 1–5 KMH-s, pea 

sama palju (30%) oli neid eksperte, kes 

osalesid enam kui 20 KMH-s, 44% juhteks-

pertidest osales 6–20 KMH-s. Üleeestiline 

uuring näitas, et keskmiselt vältas KMH 

menetlus KMH algatamisest kuni KMH 

aruande heakskiitmiseni 6,3 kuud, variee-

rudes maakonniti keskmiselt 4,5 kuust 

kuni 8,8 kuuni. 

Väljaanne on mõeldud kasutamiseks kõi-

gile KMH menetluses osalejatele, aga ka 

üliõpilasetele ja teistele keskkonnamõju 

hindamise vastu huvi tundjatele, kes soo-

vivad oma teadmisi täiendada või võrrelda 

oma töö tulemusi teiste samas valdkonnas 

tegutsejate omadega. 

trükist saab mahalaadida aadressilt: 
www.seit.e/failid/37.pdf

25. ja 26. oktoobril käisid 14 EKJA liiget 

külas Budapestis Ungari Keskkonnatead-

liku Juhtimise Organisatsioonil (KÖVET, 

www.kovet.hu). Kahepäevase külastusrei-

si jooksul tutvuti KÖVET-i tegevusega ning 

külastati Paksi tuumaelektrijaama ja Du-

napacki paberitööstusettevõtet. Reisimul-

jeid jagatakse järgmises teabelehes.

21. novembril korraldab Säästva Ees-

ti Instituudi (koostöös organisatsiooni-

ga The Natural Step) seminari ettevõtete 

tipp- ja keskkastmejuhtidele eesmärgiga 

muuta nende senist mõtteviisi jätkusuut-

likumaks ning suurendada teadlikkust et-

tevõtluse jätkusuutlikkuse vajadusest, 

tähtsusest ja kasulikkusest. Eesmärk on 

arendada teadmisi ja oskusi keskkonna- ja 

ühiskonnahoidliku otsustamise vallas, et 

suunata tehnoloogilisi ja organisatsiooni-

lisi muutusi jätkusuutlikkuse poole. 

Vt artikkel lk 11.

27. novembril korraldab Eesti Standar-

dikeskus koostöös SEI-Tallinna ja ELLE-ga 

ISO 14001 1-päevase koolitusseminari et-

tevõtetele. 

Lisateave: Lilian Rückenberg, 
Eesti Standardikeskus, lilian@evs.ee, 
tel 605 5053.

4. detsembril viibib Eestis Euroopa Liidu 

energeetikavolinik Andris Piebalgs. Euroo-

pa Komisjoni Eesti esinduse algatusel kor-

raldatakse konverents taastuvate ja alter-

natiivenergiaallikate arengu võimalustest 

Eestis ja Euroopas. Konverentsi päevaka-

va täpsustub. 

Lisateave: toivo Klaar, Euroopa Komis-
joni esinduse juht, 
e-post: toivo.klaar@cec.eu.int, 
tel 626 4400.

7. detsembril toimub EKJA seminar 

“Jäätmeloast aruandluseni”, kus antak-

se ülevaade jäätmeloa taotlemisest ning 

tutvustatakse jäätmearuandluse juhend-

materjali. Seminar on mõeldud EKJA liik-

metele ja teistele teemast huvitatud ette-

võtetele.

LIIKMED
Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni liikmeskond koosneb tegevliikmetest ja toetajaliikmetest. Tegevliige 
on ettevõtlusega tegelev juriidiline isik, riigiasutus või omavalitsus, kes tunnistab ja järgib assotsiatsiooni põhi-
kirja ning maksab liikmemaksu. Tegevliikmel on üldkoosolekul hääleõigus.

Toetajaliige on juriidiline või füüsiline isik, kes on huvitatud assotsiatsioonis aktiivselt või passiivselt tegutsemi-
sest ja osalemisest ühisüritustel. Toetajaliikmel ei ole üldkoosolekul hääleõigust, kuid ta maksab liikmemaksu. 
Liikmeks astumise infot leiab EKJA kodulehelt.

Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni liikmed
TEGEVLIIKMED: AS Kunda Nordic Tsement*; AS Eesti Raudtee*; YIT Ehitus*; AS EKSEKO*; AS Eesti Energia*; ELLE 
OÜ*; AS Tallinna Vesi*; Cleanaway Eesti AS*; AS Tallinna Sadam*; Langham OÜ*; Ragn-Sells AS; Bureau Veritas 
Eesti OÜ; Dulevo OÜ; Riigimetsa Majandamise Keskus; maxit Estonia AS; AS Irbistero; OÜ J. R. Technoconsult,  
Integre OÜ, AS Teede REV-2, AS Rakvere Lihakombinaat, Elcoteq Tallinn AS*, Stoneridge Electronics AS, AS Enpri-
ma Estivo, Det Norske Veritas Eesti OÜ, Tallinna Prügila AS

TOETAJALIIKMED: ABB AS*; SEI-Tallinn*; Kertu-Liisa Terk*; Olavi Tammemäe*, Eike Riis; OÜ Hendrikson & Ko;  
AS TALTER; AS ELTEK; Alexander Efremov; AS K&H, Aleksandra Betmanova, OÜ TJO Konsultatsioonid, Kalev 
Lindal, Leelo M. Umbsaar, Ants Tammepuu, Anni Turro, AS ASPI, AS JALAX, Peeter Saks, AS ORTO, AS Mistra- 
Autex, Lembit Lait, AS ESTKO, Peep Pobbul, Rein Hunt, Celander Ehitus, AS Metrosert

* Asutajaliikmed


