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Kilekotiga 
EPPsse

Kastiga 
tootjale

sELLEs KAstIs
AsuVAD 

KLEEPsuD

647 0010
Klienditeenindus (E-r 8.30-17.00)
tel 647 0010 või 516 1219
info@eestipandipakend.ee
www.eestipandipakend.ee

ärA uNustA
KLEEbIst!

KoNtroLLI 
sAADEtIsI Koos
AutojuhIgA!

täIDA sAAtELEhE
KÕIK VäLjAD!7 8 9

KAUBA TRANSPORDI SAATELEHT NR. 
MARI POOD OÜ
17893 HARJUMAA
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Soovijad saavad tellida taaratagastuspunkti  
kliendialale ja tagaruumi infoplakatid.  
Infoplakatite tellimus tuleb esitada Eesti 
Pandipakendi klienditeenindusele koos 
tarvikute tellimusega ning need väljasta-
takse teile tasuta.

Tasuta 
infoplakatid

Tarbijate soovidele vastu tulles varustas 
Eesti Pandipakend juunikuus ligi 550 taara- 
punkti käte desinfitseerimisvahenditega. 
See on osa suuremast projektist eeskuju-
likumate tagastuspunktide suunas.

Alkoholivaba desinfitseerimisvahendi 
komplekt koos dosaatoriga väljastati kõiki- 
dele soovi avaldanud kauplustele tasuta. 
Tänaseks on 850-st taaratagastuspunktist 
algatusega liitunud enamus ehk ligi 550 
taarapunkti.

„Varasemalt on jaemüüjad katsetanud 
märgade salvrättide kasutamise võima-
lust, samuti kätepuhastusgeele ja uue-
mates tagastuspunktides on olemas ka 
kraanikausid. Viimaseid ei õnnestu aga 
paljudesse kohtadesse paigaldada ning ka 
seniste geelide osas ilmnes ootamatu asja-
olu – nimelt joodi alkoholi sisaldavad gee-
lid ära. Seega tulime jaemüüjatele appi ja 
leidsime parima lahenduse alkoholivaba, 
samas 99,9% mikrobitsiidse toimega de-
sinfitseerimisvahu näol,“ ütles Eesti Pandi-
pakendi tegevjuht Rauno Raal.

Tellimuse  
esitamise info:
Desinfitseerimisvahu täitepakendeid saab 
tellida aadressil tellimus@pireka.ee või  
telefonil 6 799 230. Kauba eest tasumine  
toimub otse jaemüüja ja Pireka Eesti OÜ  
vahel.

Kasutades täitepakkide tellimuse esitamisel 
märksõna „Eesti Pandipakend“, kehtivad teile 
tabelis väljatoodud turu parimad hinnad:

MIS SAAB 
PANDIPAKENDIST?

www.eesti pandipakend.ee

• UUS PLEKKPURK
• AUTOOSA
• EHITUSDETAILID
  JA PALJU MUUD

• UUS PLASTPUDEL
• RIIDEMATERJAL
• KOORMALINT
  JA PALJU MUUD

• KASUTATAKSE KORDUVALT
• UUS KLAASPUDEL
• KLAASPURK 
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Käsivastuvõtt võtab vastu 
pandimärgiga plekkpurgid, plast- 
ja klaaspudelid, mille triipkood on 
kahjustamata.

Plastpudelil tuleb algse kuju 
taastamiseks veidi korki avada,
plekkpurgil suuremad mõlgid 
välja suruda.

Pandiraha eest saad samas 
kaupluses kauba eest tasuda või 
selle sularahaks vahetada.

Palun hoia puhtust. Ära too 
käsivastuvõttu prügi ja mitte 
pandipakendeid, vii need selleks 
ettenähtud kohta.

Tagastatav pandipakend peab 
olema tühi, terve ja sama kujuga 
kui ostuhetkel.

Plastist ühekorrapakend
Kuni 0,5 l (0,5 l kaasa arvatud)
Пластиковая одноразовая упаковка
Oбъемом 0,5 литра или менее

Klaasist ühekorrapakend
Kõik mahud
Стеклянная одноразовая упаковка
Все объемы

Klaasist korduskasutusega pakend
Kõik mahud
Стеклянная многоразовая упаковка
Все объемы

Klaasist korduskasutusega pakend
Kõik mahud
Стеклянная многоразовая упаковка
Все объемы

Plastist ühekorrapakend
Suurem kui 0,5 l (0,5 l välja arvatud)
Пластиковая одноразовая упаковка
Oбъемом более 0,5 литра

Metallist ühekorrapakend
Kõik mahud
Металлическая одноразовая упаковка
Все объемы

PANDIPAKENDI 
TAGASTAMINE

PANDIPAKENDI 
HIND

PANDIPAKENDI ABC
KASUTA ÕIGEID
TARVIKUID!

ÄRA UNUSTA
KLEEBIST!

JÄLGI
PANDIMÄRKE!

LAADI SAADETIS
VEOAUTOSSE KOOS 
AUTOJUHIGA!

KONTROLLI 
SAABUNUD 
TARVIKUD!

KONTROLLI 
SAADETISI KOOS
AUTOJUHIGA!

PANE KOTTI AINULT
PANDIPAKENDID

AUTOJUHT VÕTAB
VASTU VAID 
KORREKTSET 
SAADETIST!

HOIA
KORDA!

TÄIDA SAATELEHE
KÕIK VÄLJAD!

SORTEERI ÕIGESTI, 
JÄLGI ÕISIKU 
SUURUST!

TELLI TRANSPORT
JA TARVIKUD EPP-st!

Taaraautomaadi puhastusvahendite tellimiseks või 
tekkinud tõrgete kõrvaldamiseks helistage oma 
automaadihaldajale numbril 

EPP klienditeenindus

1

7

4

10

2

8

5

11

3

9

6

12

Eesti Pandipakend (edaspidi EPP) saadab pakendite 
kogumiseks tarvikud, milleks on EPP logoga kilekotid või 
konteinerid, nende sulgemiseks ettenähtud sulgurid ja 
kleepsud. NB! Tarvikud on ettenähtud ainult 
pandipaken dite kogumiseks.

Kõik kotid ja konteinerid tuleb 
sulgeda sulguriga, mille peale 
tuleb kleepida kleeps. Ilma 
kleepsuta kotti ja konteinerit ei 
ole võimalik hiljem tuvastada ja 
raha võibjääda saamata. Kleebis 
tuleb panna sulgurile korralikult, 
et välistada selle eemaldumist 
transpordi käigus.

Kõik pakendid pandimärgiga A, B, C, D saadetakse
EPPsse spetsiaalsetes EPP logoga kogumiskottides või 
konteinerites. Klaaspudelid pandimärgiga 
„D korduskasutatav“ ja „K korduskasutatav“
saadetakse tagasi joogitootjale spetsiaalsetes kastides. 

Pakendikottide ja konteinerite laadimine veoautosse 
toimub alati autojuhi ja taaratagastuspunkti töötaja koostöös.

Tarvikutega saabuvad kleepsud on pakitud ainult ühte kas-
ti, millele on kleebitud tähis „Selles kastis asuvad 
kleepsud“. Kontrolli, et saabunud tarvikute kogus vastab 
saatelehele trükitule. Veendu, et kleepsud on õige kliendi
koodiga. Tarvikute purunemisel palume sellest koheselt 
teada!

Pakendikotid ja konteinerid tuleb koos autojuhiga materjali 
tüüpide kaupa (klaas, metall, plastik) üle lugeda ja märkida 
loendatud kogused saatelehele.

Kogumiskottidesse on keelatud panna prügi või pakendeid, 
mis ei kuulu pandi alla.

Autojuhil on õigus keelduda pakendikottide transpordist, 
mis on:

● valesti sorteeritud
● ilma sulguri ja/või kleepsuta
● pooltühjad  
● liialt täis ehk kilekotil 
puudub nõutud õisik

Laialipaisatud tarvikud võtavad laos ruumi ja lähevad 
kaduma. Hoiustage / ladustage tarvikud heapere
mehelikult, mis hõlbustab ka tarvikute inventuuri 
teostamist. 

Saatelehel on kohustuslik täita kõik väljad.

KAUBA TRANSPORDI SAATELEHT NR. 

10 cm õisik – klaaspakend väikeses kotis
10 cm õisik – pressimata plastik ja metallpakend, 
pressitud plastpakend suures kotis
20 cm õisik – pressitud metallpakend suures kotis
Klaasikonteiner –  täidetud äärega tasa

Transpordi või lisatarvikute tellimiseks helistage 
EPP klienditeenindusse E-R 8.30 – 17.00 numbril 647 0010 
või 516 1219. Öelge oma kliendinumber, täitunud 
pakendikottide arv ning milliseid tarvikuid ja kui palju 
juurde soovite. Elektrooniliselt saadetuna ootame tellimusi 
aadressile info@eestipandipakend.ee

Kilekotiga 
EPPsse

Kastiga 
tootjale

SELLES KASTIS
ASUVAD 

KLEEPSUD

647 0010
Klienditeenindus (E-R 8.30-17.00)
tel 647 0010 või 516 1219
info@eestipandipakend.ee
www.eestipandipakend.ee

MARI POOD OÜ
17893 HARJUMAA

pandipakendite  
tagastuspunktid  

sAID KätE  
DEsINfItsEErImIs- 
VAhENDID

Kogus Tüki hind Kasti hind

Desinfitseerimisvaht (1 L) 6 tk ehk 1 kast 6 EUR +km 36 EUR +km

Desinfitseerimisvaht (1 L) 1-5 tk ehk alla kasti 10 EUR +km 10−50 EUR +km  
sõltuvalt kogusest

NB! alla 100 EUR ostu puhul lisandub kulleritasu 10 EUR



 

Alates käesoleva aasta juulist on pakendi-  
ettevõtjatel lubatud korduskasutusega 
klaaspudeleid müüki anda ainult uue 
pandimärgiga „K korduskasutatav“. Pan-
dimärk „K korduskasutatav“ asendab ka-
sutusel olnud märgi „D korduskasutatav“.  
 

Tarbijate ja taaratagastuspunktide jaoks 
klaaspudelitest pandipakendite tagasta-
mises midagi ei muutu, tagastada saab 
nii uue kui ka vana märgisega pakendeid.

Uue tagatisraha märgi kasutuselevõt-
mise tingis vajadus eristada paremini 
ühekordse ja korduskasutusega klaas-
pakendeid, mida seni tähistati vastavalt 
märkidega „D“ ja „D korduskasutatav“. 
Liialt sarnaste pandimärkide kasutamine 
tõi kauplustes kaasa palju sorteerimis- 
vigu, mille tagajärjel tekkis palju segadust 
nii kauplusele kui korduskasutusklaasi  
kasutavatele pakendiettevõtjatele.

juulIST ON  
KaSuTuSEl  
uuS paNdImäRK  
„K KORduS- 
KaSuTaTav“ Ligi 330-le pakendiautomaadile Eestis on  

paigaldatud täiendav nupp, mida vajutades  
saab iga inimene laste toetuseks pandi-
pakendi tagatisraha annetada. Annetaja 
ei pea tegema rahaülekannet, vaid piisab 
pakendi tagastamisest taaraautomaati.
Aitan Lapsi on üks suuremaid heategevus- 
projekte Eestis, andes soovijatele lihtsa 
võimaluse heategevuses osalemiseks. 
Tänavu seitsme kuuga on inimesed taara- 
automaatide kaudu annetanud juba 64 
495 eurot.

Nupule vajutus 
teeb head
Viimase nelja aasta jooksul on heade ini-
meste abiga kogutud 350 000 eurot, mis 
teeb keskmise annetuse suuruseks 94 
senti. Iga sent sellest kulub Eestis elava-
tele lastele teatri, kunsti ja kirjandusega 
seotud elamuste pakkumiseks. Sellest ei 
kaeta mitte ühtegi fondi administreerimi-
se või muuga seotud kulu, vaid see jõuab 
sihtotstarbeliselt ainult lasteni. 

Heategevusprojektiga on ühinenud 19  
etendusasutust üle Eesti ja teatris on  
käinud 48 161 vähekindlustatud last.  
„Igale annetatud eurole panevad teatrid 
teise juurde ehk teevad piletile 50-prot-
sendilise allahindluse,“ ütles heategevus-
fondi Aitan Lapsi nõukogu liige Rauno Raal.

Lisaks koostööle teatritega jõudsid eelmi-
sel aastal taaratagastajate abiga kõikides-
se lasteosakonnaga haiglatesse raamatu-
karussellid. Ainulaadsed ratastel liikuvad 
raamatukogud toovad ravil viibivate lasteni 
suure valiku teoseid ja lauamänge.

Teatrist kaunite 
kunstide juurde
Käesoleval aastal alustati koostööd Eesti 
Kunstimuuseumiga, mille raames saavad 
koolilapsed tasuta külastada erinevaid 
haridusprogramme. „Kõik lapsed saavad 
kooli vahendusel valida Eesti Kunstimuu-
seumi viie filiaali vahel. Käelist tegevust 
sisaldavad programmid pakuvad avasta-
mis- ja kaasamõtlemisrõõmu igas vanuses 
õpilastele,“ sõnas Raal. Tegemist on pro-
jektide loomuliku jätkuga, mis toob lisaks  
teatrile ja kirjandusele nüüd ka kunsti  
lastele lähemale.

Jätkatakse ka heategevusfondi Minu Unis-
tuste Päev toetamist, mis täidab raskelt 
haigete laste unistusi. Eestis on väga palju 
lapsi ja nende peresid, kes peavad raske 
haiguse tõttu palju aega haiglas viibima. 
„Tänu taaraautomaatide kaudu annetanud 
inimestele täituvad vähemalt osa nende 
laste soovidest ja unistustest,“ sõnas Raal.

Eesti laste heaks saab annetada järg- 
miste jaekettide taaratagastuspunktidest: 
Prisma, Selver, Rimi, ETK Maksimarket, 
Konsum, Stockmann, Kaubamaja, Grossi 
Toidukaubad ja Meie Toidukaubad.

Info abi taotlemiseks leiab aadressilt  
www.aitanlapsi.ee

Taaraautomaadi juures 
tehtud annetused  
kingivad kultuurielamusi
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Pakendiauditi läbiviimise aluseks on 
01.01.2015 pakendiseaduses jõustunud 
muudatus, mis muutis pakendiregistrile 
esitatavate andmete audiitorkontrolli 
kohustuslikuks kõikidele pakendiette-
võtetele. 
Enne nimetatud seadusemuudatuse jõus-  
tumist oli auditeerimiskohustus vaid taas-
kasutusorganisatsioonidel ja taaskasutus-
organisatsioonidega mitteliitunud ettevõt-
jatel, kes ise pakendiregistrile aruandeid 
esitasid. Pakendiandmete audiitorkontroll 
rakendus juba 2014. aasta andmetele ja 
esimene kontroll on nüüdseks ka teostatud.

Pakendiauditi tegemise kohustus kehtes- 
tati seetõttu, et oluline osa turule toodud 
pakenditest oli deklareerimata. Selle ees-
märk on anda hinnang riiklikule pakendi-
registrile esitavate andmete õigsuse kohta. 
Nimelt kohustab seadus pakendiettevõtjat 
turule toodud pakendite üle arvestust pi-
dama ja tagama etteantud mahus nende 
kogumise ja taaskasutamise ning esitama 
vastavad andmed pakendiregistrisse.

Eelmise kalendri-
aasta aruande 
tähtajaks on 31. mai
Pakendiettevõtted peavad esitama Eesti 
Pandipakendile sõltumatu vandeaudiitori 
piiratud kindlustandva töövõtu aruande. 
Aruanne koostatakse eelmise kalendriaasta 
kohta hiljemalt 31. maiks. Aruandes peavad  
kajastuma Eestis turule lastud kogused 
erinevate pakendiartiklite lõikes. Kuna pa-
kendiregistri aruanne on pakendi massi põ-
hine, siis on oluline teada ka pakendi kaalu. 

Eesti Pandipakendil on lähitulevikus plaanis  
lisada pakendiettevõtjate e-keskkonda ka  
uus massipõhine aruanne, mis näitaks lisaks  
ettevõtte poolt müügiaruandluses dekla-
reeritud kogusele ka EPP pakendiregistri 
kaalu põhjal arvutatud ja turule lastud  
koguseid tonnides.

Ettevalmistamisel 
on pakendiseaduse 
muutmise eelnõu
Hetkel on audiitorkontrollikohustusest  
vabastatud ettevõtted, kes lasevad aastas 

turule  plastpakendeid alla 100 kg aastas 
ja muust materjalist pakendeid alla 200 kg 
aastas. Kuna pakendiaruande auditeeri- 
mine on väikeettevõtetele liigselt koormav, 
siis on Keskkonnaministeerium saatnud 
kooskõlastamisele eelnõu, mis vabastaks 
aastas kuni viis tonni pakendeid turule 
laskvad ettevõtted audiitorkontrolli kohus-
tusest.

Siinkohal on oluline välja tuua, et pakend 
on nii pandipakendid kui ka muud paken-
did. Seega mõistmaks, kas pakendiette-
võtjal on vastav auditeerimise kohustus  
(st kas ületatakse 5 tonni lävendit), tuleb 
summeerida nii turule pandud pandi- 
pakendite kui ka muude pakendite mass. 
Muudeks pakenditeks on näitena rühma- 
ja veopakendid või teised müügipakendid.

Sarnaselt kehtiva pakendiseaduse tekstile 
tuleb sõltumatu vandeaudiitori töövõtu 
aruanne esitada ka taaskasutusorgani- 
satsioonile Eesti Pandipakend.

Vastav pakendiseaduse muutmise eelnõu 
on Riigikogus menetlemisel, selle vastu-
võtmisest ja rakendumisest teavitame 
koheselt kõiki meie pakendiettevõtjatest 
partnereid.

PAKENDIEttE-
VÕtjAtE 
KoNtAKt

PAKENDIAuDItI EEs-
märgIKs on hinnata 
andmete õigsust

Eesti Pandipakendi meeskonda on  
lisandunud pakendiregistri spetsialist 
Suzanne Kulbach, kes aitab teid  
pakendite registreerimise, nende  
testimise ja registrisse kandmisega.

Pakendiregistri spetsialist 
Suzanne Kulbach
mob: 5452 0190
suzanne@eestipandipakend.ee

Kontroller Riina Reiska tegeleb  
pakendiettevõtjate müügiaruannete 
ja -arvetega ning pakendiauditit  
puudutavate küsimustega.

Kontroller 
Riina Reiska
tel: 647 0019
mob:  564 53654
riina@eestipandipakend.ee
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KuIdaS paNdIpaKENdIT 
REgISTREERIda?

Pakendiettevõtja on kohustatud registree-
rima kõik tema poolt Eestis turule lasta-
vate tagatisrahaga toodete pakendid EPP 
pakendiregistris.
Pakendi registrisse kandmise eeldused:

• registreerimise taotlus e-keskkonnas;
• pakendinäidised – 5 tk igast erinevast 

pakendiartiklist;
• pakend ja vöötkood vastavad  

käsiraamatu nõuetele;
• puudub võlgnevus EPP ees.

Pakendinäidiste 
testimine ja 
vöötkoodi kontroll
 
Pakendite testimine ja registreerimine  
toimub iganädalaselt. Testi saadetakse 
pakendinäidised, mis on hiljemalt kolma-
päeval kell 14:00ks EPP kontorisse toime-
tatud. Testi käigus antakse hinnang sellele, 
kas pakendit on võimalik taaraautomaa-
diga tehniliselt vastu võtta. Testitulemuse 
saab teada neljapäeval e-posti teel saade-
tava teavituse kaudu.

Kui pakend vöötkoodi testi ei läbi, siis on 
võimalus pakendile EPPst tellida standardile 
vastav vöötkoodi kleebis.

Pakendiettevõtjad saavad soovi korral 
enne trükkimist küsida EPPst kinnitust 
etiketi sobivusele. Selleks palume saata 
etiketist pilt, millel on märgitud vöötkoodi  
kõrgus, laius esimesest mustast triibust 
viimaseni ning parema ja vasaku valge ala 
suurus. Ilma väljatoodud mõõtudeta ei saa 
EPP vöötkoodi sobivust hinnata.

Nõuetele vastav vöötkood on aluseks, et 
pakendeid saaks probleemideta tagasta-
da. Rohkem infot vöötkoodile kehtestatud 
nõuete kohta leiate kodulehelt: http://ees-
tipandipakend.ee/pakendiettevotja/nou-
ded-vootkoodile/

EPP uuendab pakendiregistrit reedeti. 
Registreeritakse pakendid, mille taara-  
automaadi testitulemus oli korras ja need, 
millele telliti korrektse vöötkoodiga klee-
bised. Registrisse lisatud pakendid võib 
turule lasta alates järgmise nädala nelja-
päevast. Siinkohal tuleb meeles pidada, et 
EPP nimetab pakendiettevõtjale täpse kuu-
päeva, mil toote müügiga alustada tohib. 

Aruandlus
Pakendiettevõtja esitab EPP-le iga kalendri-
kuu kohta müügiaruande, milles deklaree-
ritakse eelmisel kalendrikuul Eestis turule 
lastud pakendite kogus. Müügiaruandlus 
esitatakse EPP e-keskkonnas hiljemalt järg-
mise kuu seitsmendaks kuupäevaks.

Müügiaruandes esitatakse andmed ka  
pakendite kohta:

• mille pakendiettevõtja on maha kandnud;
• mida pakendiettevõtja on kasutanud 

oma tarbeks;
• mis on läinud reklaamiks;
• mis on antud kingituseks.

triipkoodi laius KOOS valgete aladega
29,83

triipkoodi laius (esimesest mustast triibust viimase musta triibuni)
25,08

triipkoodi kõrgus
20,73

parem valge ala
1,848

vasak valge ala
2,904



KuIdaS paNdIpaKENdIT 
REgISTREERIda?

Eesti Pandipakend liigub 2015. aastal arvestatavas 
miinusgraafikus ning prognoos 2016. majandusaastaks 
on samuti negatiivne. Selle on põhjustanud nii hetke 
turutendents kui ka materjali müügituru väga tõsine 
madalseis. Käitlustasu on üks oluline tootjavastutus 
organisatsiooni kulude katte allikas ning tulenevalt 
muutunud majanduskeskkonnast kehtestatakse 
tagatisrahaga koormatud pakenditele alates 01.01.2016 
alljärgnevad materjalipõhised käitlustasud:

uuest aastast taastatakse 
pakendiettevõtjate käitlustasud

pandimärk pakendiliik maht  Tagatisraha

Plastist 
ühekorrapakend

Kuni 0,5 l
(0,5 l kaasa arvatud)

0,10 €

0,10 €

0,10 €

0,10 €

0,10 €

Suurem kui 0,5 l
(0,5 l välja arvatud)

Mahupiiranguta

Mahupiiranguta

Mahupiiranguta

Plastist 
ühekorrapakend

Metallist
ühekorrapakend

Klaasist
ühekorrapakend

Klaasist kordus-
kasutusega pakend

Unikaalkoodiga Pakend (plastpakend PET kuni 0,75L) 0,002 EUR/Pakend

Universaalkoodiga Pakend (plastpakend PET kuni 0,75L) 0,007 EUR/Pakend  

Unikaalkoodiga Pakend (plastpakend PET üle 0,75L) 0,007 EUR/Pakend 

Universaalkoodiga Pakend (plastpakend PET üle 0,75L) 0,012 EUR/Pakend 

Unikaalkoodiga Pakend (ühekordne klaaspakend, kõik suurused ja värvid) 0,007 EUR/Pakend 

Universaalkoodiga Pakend (ühekordne klaaspakend, kõik suurused ja värvid) 0,012 EUR/Pakend 

Unikaalkoodiga Pakend (metallist pakend, alumiinium/teras, kõik suurused) 0,000 EUR/Pakend

Universaalkoodiga Pakend (metallist pakend, alumiinium/teras, kõik suurused) 0,000 EUR/Pakend

Korduskasutuspakendite teenustasu on 0,0001 EUR iga pakendiettevõtja poolt  
eelneval kuul turule lastud korduskasutuspakendis kaubaühiku kohta.

Alates 1. veebruarist 
suurenes kõikide  
pandiga joogi-
pakendite tagatis-
raha 10 eurosendini, 
sõltumata pakendi 
liigist või suurusest.

Unikaal- ja universaal-
koodi tasude 0,005- 
eurone erinevus 
tuleneb asjaolust, et 
universaalkoodiga 
pakendite keskmine 
tagastusmäär on 3,2%  
punkti kõrgem võrdluses 
unikaalkoodiga pakendi-
tega. Tagastusmäära 
erinevus on tingitud 
pakenditeveo piiriülesest 
kõrgendatud riskist. 
 
Metallpakendite tasud 
on nullis, kuna vastava 
pakendirühma kulud 
suudetakse täna katta 
vastava pakendirühma 
tuludega.
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vIImaSE 9 Kuu  
müügI ja TagaSTuSE  
ülEvaadE

Taaskasutusmäärad viimase kolme aasta kaupa:

2014 2013 2012

Plastpakend 86% 87% 90%

Metallpakend 64% 64% 63%

Klaaspakend 86% 90% 86%

Kokku tonnides 13 129 13 749 11 861
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vIImaSE 9 Kuu  
müügI ja TagaSTuSE  
ülEvaadE

EPP osanikeks  
on võrdselt 25%  
osalusega järgmised 
MTÜ-d: 

STaTISTIKa

Perioodil jaanuar – september 2015 deklareerisid pakendiettevõtjad EPP-le 241 miljoni ühekordse kasutusega 
pandipakendi müügi. Võrreldes 2014. aasta üheksa kuuga vähenes müük tervikuna 8%, pakendiliigiti langes 
enim metallpakendites toodete müük - 12%. 2015. aasta üheksa kuu müüginumbrite koond on alljärgnev:

Pandipakendite MÜÜK, miljon ühikut 01-09.2015 01-09.2014 2015/2014 võrdlus

PET ehk plastpakend 99,31 105,37 -6%

CAN ehk metallpakend 117,49 133,66 -12%

OWG ehk ühekordne klaas 24,18 24,21 0%

Kokku ühekordse kasutusega pakendid 240,98 263,24 -8%

Tagastus vähenes eelmise aasta üheksa kuuga võrreldes kokku 1%, tagastuse koondnumbrid on järgmised:

Pandipakendite TAGASTUS, miljon ühikut 01-09.2015 01-09.2014 2015/2014 võrdlus

PET ehk plastpakend 89,43 89,28 0%

CAN ehk metallpakend 79,79 81,09 -2%

OWG ehk ühekordne klaas 19,43 19,76 -2%

Kokku ühekordse kasutusega pakendid 188,65 190,13 -1%

Eesti 
Õlletootjate 

Liit

Karastus- 
jookide  
Tootjate Liit

Karastus- 
jookide ja Õlle 
Importööride  

Liit

Eesti  
Kaupmeeste  
Liit

841  
Kauplust 

321 
HoReCa sektori 
ettevõtjat 

273 
Pakendi- 
ettevõtjat 
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Klaaspudel  
saab uue elu:

• Klaasipuru

• Sulatamine  
1200 0C

• Sulatamine 
710 0C

• Helbed

• Uue toote
vormimine

• Graanulid

• Fiiberkiud

• Uue  
plastpudeli  
toorik

uue klaaspudelina,  
supipurgina,
muu klaasist tootena

KlaaSpudElI
TEEKONd

uue plekkpurgina, 
autoosana,
ehitusdetailina, 
jalgrattaraamina

Plekkpurk  
saab uue elu:

Plastpudel  
saab  
uue elu:

uue plastpudelina,
jalgpallisärgina,
köögilapina,
fliispusana

Plastpudelid  
sorteeritakse läbipaistvateks 
ja värvilisteks ning seejärel 
helvestatakse ja granuleeritakse. 
Helvestest valmistatakse 
sünteetiline kiud, millest 
toodetakse näiteks täitematerjal 
vatiin. Graanulitest toodetakse uus 
plastpudeli toorik või sulatatakse 
sellest niit, millest tehakse jalgpalli 
särk. Toorikust saab plastpudel, kui 
seda soojendada ja masina jõul, 
sarnaselt õhupallile,  
suureks puhuda.

Plekkpurgid peenestatakse hommiku-  
helveste suurusteks tükikesteks ja 
sulatatakse kõrgetel temperatuuridel. 
1,5 miljonist sulatatud plekkpurgist 
vormitakse 27 tonni kaaluvad ja 10 
meetrit pikad kangid, mis on uute 
alumiiniumist toodete toormeks.

Ühekordse kasutusega 
klaaspudelid sorteeritakse värvi 
järgi, peenestatakse klaasipuruks 
ja seejärel sulatatakse tohutus 
kuumuses. Sulaklaasist vormitakse 
uued klaastooted.

plEKKpuRgI
TEEKONd

huvITavaId
FaKTE

plaSTpudElI
TEEKONd

• Alumiiniumkang (27 tonni)

Ühekordse klaaspudeli 
lagunemisaeg on siiani 
selgusetu, kuna keegi  
pole seda protsessi nii  
pika aja jooksul jälginud.

• Plastpudel laguneb 
looduses õhuga kokkupuutes 
50-80 aastat, maa sisse 
maetuna 500-1000 aastat.

• Plekkpurk laguneb 
looduses 200-500 aastat.

Vaata videot 
plastpudeli teekonnast

Eesti Pandipakendi 10 tegutsemisaasta  
jooksul on tarbijatelt kokku kogutud  

ligi 2,8 miljardit plekkpurki, plast-  
ja klaaspudelit.


