Pakendiregistri avaandmed
Antud dokumendis kirjeldatakse pakendiregistri (PAKIS) poolt pakutavaid avaandmeid.
Avaandmeteks loetakse kõigile tasuta ning vabalt kasutamiseks mõeldud ligipääsupiiranguta
andmeid.

Õiguslik alus
Avaliku teabe seaduse (AvTS) § 28 lg 1 p 30 tulenevalt avalikustatakse andmekogudes sisalduvad
andmed, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut. Vastavalt AvTS § 31 lg 4 avalikustatakse
andmed masinloetaval kujul.
Pakendiregistri põhimääruse § 15 lg 1 alusel on PAKISesse kantud andmed juurdepääsupiiranguga ja
seetõttu kuulub avaandmetena avalikustamisele vaid § 15 lg 4 sätestatud andmekoosseis:


Pakendiaruande esitanud pakendiettevõtja ja taaskasutusorganisatsiooni nimi ja äriregistri
kood



Pakendiettevõtjate ja taaskasutusorganisatsioonide poolt Eestis



◦

turule lastud ühekorrapakendi iga pakendimaterjali liigi summeeritud mass;

◦

käibelt kõrvaldatud korduskasutuspakendi iga pakendimaterjali liigi summeeritud mass;

◦

taaskasutatud pakendijäätmete iga pakendimaterjali liigi summeeritud mass, samuti
taaskasutuse viis pakendiseaduse §-de 6–9 kohaselt;

Eestis tarbitud õhukeste (15-50 mikronit) ja eriti õhukeste (õhem kui 15 mikronit)
plastkandekottide summaarne kogus tükkides

Avalikustatavate andmete kirjeldus
Avalikustatakse KINNITATUD olekus pakendiaruannetele ja õhukeste plastkandekottide aruannetele
kantud andmed. Pakendiaruannete liigid:
1. Individuaalne pakendiaruanne – Pakendiettevõtjad, kes vastutavad oma taaskasutamise
sihtarvude täitmise eest ise, sisestavad oma aruande otse PAKISesse. Pakendiaruannete
puhul turule lastud kogused sisestab pakendiettevõtja ning taaskasutatud kogused
summeeruvad jäätmekäitleja poolt PAKISesse pakendiettevõtja nimel sisestatud ja kinnitatud
taaskasutustõendite pealt kokku. Aruandel lähevad arvesse aruande kinnitamise hetkeks
jäätmekäitleja poolt kinnitatud tõendid.
2. Taaskasutusorganisatsiooni (TKO) kliendi pakendiaruanne –Taaskasutamise sihtarvude
täitmise kohustused TKOle üleandnud pakendiettevõtjate puhul sisestab ja kinnitab oma
klientide turule lastud kogused PAKISesse TKO. Taaskasutatud koguseid neil aruannetel ei
kuvata, kuna taaskasutuskohustus summeerub kõikide klientide peale kokku ja kuvatakse
TKO pakendiaruandel.
3. TKO pakendiaruanne –Turule lastud kogused summeeruvad TKO poolt PAKISesse sisestatud
ja kinnitatud klientide aruannete pealt. Muuhulgas võib see sisaldada TKO enda poolt turule
lastud koguseid. Taaskasutatud kogused summeeruvad TKO nimel jäätmekäitlejate poolt
PAKISesse sisestatud ja kinnitatud taaskasutustõendite pealt. Aruandel lähevad arvesse
aruande kinnitamise hetkeks jäätmekäitleja poolt kinnitatud tõendid.

4. Plastkandekottide aruanne – Pakendiettevõtjad sisestavad tarbitud õhukeste ja eriti
õhukeste plastkandekottide arvu otse PAKISesse.

NB! Ühel pakendiettevõtjal võib ühe aasta kohta olla mitu erinevat liiki aruannet, näiteks mingis osas
vastutab ise, mingis osas on TKOga liitunud.
Andmed avaldatakse alates 2018. aasta kohta esitatud aruannetest kuni viimaste kõige värskemate
andmeteni.
Pakendiaruannetes näidatud kogused avalikustatakse avaandmetena alles siis, kui aruandeaasta
kohta on PAKISes kinnitatud vähemalt 3 sama liiki aruannet.
Turule lastud pakendite ja taaskasutatud pakendijäätmete kogused on märgitud tonnides, tarbitud
õhukeste ja eriti õhukeste plastkandekottide kogused tükkides.
Pakendiregistrisse algandmete esitamine toimub pakendiregistri põhimääruse ja pakendiseaduse
alusel.
Andmefailid genereeritakse üks kord ööpäevas keskööl. Varem avaldatud andmed võivad täpsustuda
või muutuda.

Avalikustatavate andmete vorming
Andmed avalikustatakse masinloetavas CSV vormingus, kus andmeelementide eraldajana
kasutatakse semikoolonit (;).
Kõik andmeväljad on paigutatud topeltjutumärkide („“) vahele.
Tähemärkide kodeeringuna kasutatakse UTF-8.
Kümnendkoha eraldajana kasutatakse koma (,);

Avaldatavate andmete kohta küsimused ja ettepanekud palume saata aadressile:
pakendiregister@envir.ee
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