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Pakendijäätmete
taaskasutustõendite koostamine
uues pakendiregistris
Andres Rattur

Muudatused õigusaktides

Muudatused 2018.aastal:
 Pakendiseadus <= muudatusi ei ole toimunud
 Pakendiregistri registrikaardi vormid <= tunnistati kehtetuks
 Pakendiregistri põhimäärus <= uuendati
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Õigusaktid: Pakendiseadus

Õigusaktid: Pakendiregistri põhimäärus
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Pakendiregistri keskkonnad
 Uus LIVE keskkond: https://pakis.envir.ee
 Vana ehk senine kasutusel olnud keskkond: https://pakend.keskkonnainfo.ee
 Uue süsteemi DEMO keskkond testimiseks: https://pakisdemo.envir.ee

Arhitektuur
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PAKISe funktsionaalsus 1
 Autentimine: AUP + SSO
 Esindusõiguse päring äriregistrist
 Süsteemisisene volitus
 Kontaktandmed
 Kasutajate haldamine (uute volituste lisamine ja olemasolevate muutmine)
 Süsteemi üldine funktsionaalsus:


Pakendiaruande sisestamine



Plastkandekottide aruande sisestamine



Pakendijäätmete taaskasutustõendite sisestamine

PAKISe funktsionaalsus 2
 Kes saavad taaskasutustõendit (edaspidi PJT) PAKISesse sisestada?




PJT-d saavad sisestada vaid jäätmekäitlejad (st ettevõte kellele oli tõendil näidatud
käitlusperioodil KLIS2/KOTKAS andmetel kehtiv jäätmealane luba:
registreerimistõend, jäätmeluba või kompleksluba);
Erandjuhtudel registripidaja;

 Kes omab ligipääsu PJT-le?








PJT koostaja omab ligipääsu kogu tõendile;
Pakendiettevõtja (edaspidi PE) või taaskasutusorganisatsioon (edaspidi TKO)
kellele tõend on väljastatud omab ligipääsu kogu tõendile;
Tõendile kantud lõpp-jäätmekäitleja omab ligipääsu vaid temaga seotud andmetele,
st näeb käitlussektsioonis vaid endaga seotud ridu;
Registripidaja ja inspektorid omavad ligipääsu kogu tõendile;
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PJT olekud
 Sisestamisel – PJT on muutmiseks avatud
 Kinnitatud – PJT on muutmiseks suletud
 Kustutatud – PJT ei ole süsteemis nähtav

PAKISe funktsionaalsus 3
 PJT sisestamine ükshaaval:




PE/TKO valimine tõendile


Otsitakse äriregistrist üle x-tee



Soovitatav otsida registrikoodi alusel, kuna kiirem ja tagastatakse 1 vaste



Nimeosa alusel otsing on aeglasem ja tagastatakse piiratud arv kirjeid



Kustutatud ettevõtet (nt liitunud vahepeal) otsi registrikoodi alusel

PJT käitlussektsioonis lõppjäätmekäitleja valimine:






EESTI: Pakutakse registrikoodi/nimeosa alusel tippimise peale jäätmekäitlejaid
(KLIS2/KOTKAS andmetel oli kehtiv jäätmealane luba käitlusperioodil)
VÄLISMAINE: Pakutakse registrikoodi/nimeosa alusel tippimise peale PAKISesse
eelnevalt registripidaja poolt sisestatud selliseid välismaiseid ettevõtteid, millest on
jäätmekäitleja registripidajat eelnevalt teavitanud!
Registripidaja teavitamiseks saada e-kiri välismaise käitluspartneri andmetega: riik,
ärinimi, registrikood, aadress
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PAKISe funktsionaalsus 4
 PJT sisestamine ükshaaval:




Taaskasutatud kogus tonnides ja kuni 3 komakoha täpsusega ning 0-kogust ei
sisestata



NB! Vali korrektne taaskasutustoiming!



Tõendi number:


Eesti korral on kohustuslik tekstiväli



Välismaal taaskasutatud jäätmete korral on vabatahtlik

Andmekvaliteedi tagamiseks ja vigade vältimiseks on süsteemis realiseeritud mitmeid
automaatkontrolle:


SALVESTAMISE käigus käivituvad



KINNITAMISE käigus käivituvad



KINNITUSE tühistamisel käivituvad



CSV IMPORTIMISE käigus käivituvad

PAKISe funktsionaalsus 5
 SALVESTAMISE automaatkontrollid:


TVR-534 PJT SALVESTAMISEKS peab sellele olema kantud PE/TKO kelle kohta
PJT esitatakse



TVR-538 PJT SALVESTAMISEL dulbeeriva kirje kontroll



TVR-535 PJT SALVESTAMISEL võimaliku dubleeriva taaskasutustõendi kontroll





TVR-402 PJT SALVESTAMISEKS peavad kogused olema täpsusega kuni 3 kohta
pärast koma
TVR-647 PJT SALVESTAMISEL peab kogus olema positiivne nullist suurem arv
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PAKISe funktsionaalsus 6
 KINNITAMISE automaatkontrollid:






Peavad olema edukalt läbitud kõik SALVESTAMISE automaatkontrollid
TVR-558 PJT KINNITAMISEL peab olema täidetud vähemalt üks jäätmekäitluse rida
TVR-559 PJT KINNITAMISEL peavad Eesti lõppjäätmekäitleja korral olema kõik
jäätmekäitlusrea andmeväljad olema täidetud,
 Lõppjäätmekäitleja peab olema määratud
 Jäätmekood peab olema valitud
 Taaskasutatud kogus peab olema suurem nullist
 Taaskasutustoiming peab olema valitud
 Tõendi number peab olema määratud
TVR-560 PJT KINNITAMISEL peavad Välismaise lõppjäätmekäitleja korral olema
kõik jäätmekäitlusrea andmeväljad (va tõendi number) olema täidetud, sh
 Lõppjäätmekäitleja peab olema määratud
 Jäätmekood peab olema valitud
 Taaskasutatud kogus peab olema suurem nullist


Taaskasutustoiming peab olema valitud

PAKISe funktsionaalsus 7
 KINNITATUD olekus PJT parandamiseks tuleb esmalt kinnitus tühistada. CSV-st
imporditud andmete parandamine käib samuti ükshaaval läbi veebirakenduse (st
üleimportimine jmt ei ole toetatud)
 KINNITUSE TÜHISTAMISE automaatkontrollid:






PJT kinnitust saab tühistada:
 Vaid PJT koostanud jäätmekäitleja
 Või erandjuhtudel registripidaja
PJT kinnitust saab tühistada vaid sellisel juhul, kui PJT andmeid pole kantud
KINNITATUD olekus pakendiaruandele.
Kui aga on siiski vaja parandada andmeid KINNITATUD olekus pakendiaruandesse
kantud PJT-l siis tuleb esmalt paluda PE/TKO-l pakendiaruande kinnitus tühistada.
Alles seejärel saab jäätmekäitleja PJT kinnitust tühistada. Süsteem kuvab
asjakohase info:
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PAKISe funktsionaalsus 8
 PJT mass-sisestamine ehk IMPORTIMINE CSV failist:


Nõuded CSV failile (lisatakse PAKISe abimaterjalide menüüsaki alla);



Näidis CSV fail (lisatakse PAKISe abimaterjalide menüüsaki alla);



Kasutatavad klassifikaatorid (lisatakse PAKISe abimaterjalide menüüsaki alla);



IMPORTIMISEL käivitatakse PJT ükshaaval sisestamisele analoogsed
automaatkontrollid, pikemalt välja toodud järgmisel slaidil:

PJT IMPORTIMISE AUTOMAATKONTROLLID
TVR-543 PJT IMPORTIMISEL faili sisu lugemise veateade
TVR-542 PJT IMPORTIMISEL CSV failitüübi kontrollimine
TVR-584 PJT IMPORTIMISEL CSV UTF8 kodeeringu kontrollimine
TVR-555 PJT IMPORTIMISEL CSV failis maksimumridade arvu kontroll
TVR-537 PJT IMPORTIMISEL dubleeriva CSV kirje kontroll
TVR-544 PJT IMPORTIMISEL elementide ehk tulpade arvu kontroll
TVR-545 PJT IMPORTIMISEL aastaarvu kontroll
TVR-539 PJT IMPORTIMISEL pakendimaterjali klassifikaatori kontroll
TVR-540 PJT IMPORTIMISEL riikide klassifikaatori kontroll
TVR-553 PJT IMPORTIMISEL pakendiettevõtja registrikoodi kontroll
TVR-541 PJT IMPORTIMISEL pakendiettevõtja registrikoodi mitteleidmine
TVR-546 PJT IMPORTIMISEL taaskasutuskoguse 0 või negatiivse arvu kontroll
TVR-547 PJT IMPORTIMISEL taaskasutatud koguse arvu tüübi kontroll
TVR-548 PJT IMPORTIMISEL taaskasutustoimingute klassifikaatori kontroll
TVR-552 PJT IMPORTIMISEL taaskasutatud koguse komakohtade kontroll
TVR-554 PJT IMPORTIMISEL Eest lõppjäätmekäitleja registrikoodi kontroll
TVR-549 PJT IMPORTIMISEL taaskasutustõendi numbri välja kontroll Eesti lõppjäätmekäitleja korral
TVR-556 PJT IMPORTIMISEL Eesti lõppjäätmekäitleja mitteleidmine äriregistrist
TVR-557 PJT IMPORTIMISEL Välismaise lõppjäätmekäitleja mitteleidmine PAKISest
TVR-423 PJT IMPORTIMISEL peab Eesti lõppjäätmekäitlejana näidatud ettevõttel olema kehtiv
jäätmealane luba PJT-le kantud käitlusperioodil
 TVR-536 PJT IMPORTIMISEL võimaliku dubleeriva taaskasutustõendi kontroll
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PAKISe funktsionaalsus 9
 PJT kustutamine (kustutada saab vaid SISESTAMISEL olekus PJT-d)
 PJT versioneerimine (PJT-st luuakse uus versioon kinnituse tühistamisel)
 PJT versioonide võrdlemine
 PJT andmete ülekandumine PE/TKO pakendiaruandele
 PAKISesse sisestatud PJT otsimine PJT-de nimekirja lehel filtreerimismooduli abil
 PAKISesse sisestatud PJT andmete eksportimine CSV faili

NB! Kõige olulisem
 PJT koostamisel jälgi, kellele tõendi koostad!


Ära märgi tõendile TKO klienti, kui tegelikult koostad tõendi TKO-le

 Kasutada tõendil õigeid taaskasutuskoode!



Veendu, et toimingukood on kantud ettevõttele väljastatud jäätmealasele loale
Pea meeles, et PE/TKO-l on kohustus (PakS §16) turule lastud pakendijäätmed
taaskasutada õigusaktiga kehtestatud taaskasutusmääraga ja taaskasutusviisil (PakS
§36), st PJT-l olevad käitlustoimingu koodid kantakse pakendiaruande käitlemise
tulpadesse järgnevalt:
 Kogu ringlussevõtt: R3o, R3m, R3k, R4, R5m, R5k, R5f
 Sh materjali ringlussevõtt: R3m, R3k, R4, R5m, R5k
 Energiakasutus: R1

 Sisesta tõend õigeaegselt!




PJT koostamisele otsest tähtaega pole küll kehtestatud, kuid PE/TKO-l on kohustus
sisestada eelmise kalendriaasta pakendiaruanne registrisse hiljemalt 02.09.
Seega tuleb nt 01.01.2018-31.12.2018 perioodil taaskasutatud pakendijäätmete
tõendid jäätmekäitlejate poolt sisestada PAKISesse enne 02.09.2019.a.
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