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Arvamuse esitamine lõhkeainete lähteainete määruse eelnõu kohta 

 

Lugupeetud Urve Palo! 

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda (edaspidi: Kaubanduskoda) tänab Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumit võimaluse eest avaldada arvamust Euroopa Liidu 

lõhkeainete lähteainete määruse COM(2018) 209 eelnõu (edaspidi: määrus) kohta, 

millega asendatakse varasem lõhkeainete lähteainete määrus,  lisatakse piiratud ainete 

loetellu kolm ainet, muudetakse teavituskohustust ning lisatakse sätted internetipõhise 

kauplemiskoha kohta. 

Kaubanduskoda leiab, et mitmes valdkonnas on tarvis suuremat selgust määruse 

kohaldamisala ja rakendamise osas. Samuti tuleks Eestil kaaluda loasüsteemi 

rakendamist.  

Üldsuse hulka kuuluvatele isikutele lubade väljastamine 

Määrus lubab liikmesriigil rakendada loakohustuse süsteemi, mida saab üldsuse hulka 

kuuluv isik kasutada, et osta piiratud ainet. Kaubanduskoja hinnangul võib olla mõistlik 

Eestil rakendada lubade väljastamist üldsuse hulka kuuluvatele isikutele, kes vajavad 

piiratud aineid oma töös. Kuid enne loakohustuse süsteemi rakendamist tuleks 

analüüsida, kui suurt sihtgruppi lubade väljastamine puudutaks. Samuti, kui suured 

kulutused kaasneksid muudatusega nii avalikule sektorile kui ka ettevõtjatele. Analüüsi 

tulemusena peab selguma, kas loakohustuse süsteemi on mõistlik Eestis kehtestada või 

mitte.   
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Vahendajana tegutsev internetipõhine kauplemiskoht 

Määrusega lisatakse vahendajana tegutsevatele internetipõhistele kauplemiskohtadele 

samasugused nõuded, mis on tavamüüjatel, ehk müüjatel, kes müüvad tooteid nö käest-

kätte. Kaubanduskoda leiab, et teavitamiskohustuse lisamine internetipõhisel müügil 

aitaks kaasa läbipaistvuse tagamisele ja tagab müüjate võrdse kohtlemise.  

Teavitamiskohustus piiratud ainet sisaldavast tootest 

Piiratud ainet sisaldava toote tootjal või maaletoojal, kui toodet toodetakse väljaspool 

ELi, peaks olema kohustus anda piiratud ainet sisaldava toote müümisel teada, et toode 

sisaldab piiratud ainet.  Kaubanduskoda rõhutab, et sellise kohustuse eesmärk on tõsta 

edasimüüjate teadlikkust, et tegemist on määruse järgi piiratud ainega.  

Samas leiab kaubanduskoda, et piiratud aineid ei tohiks avalikult reklaamida kui 

lõhkeainete lähteainetena. Selline informatsioon annaks kuritegevuse poole kallutatud 

isikule rohkem teavet, et antud tootega on võimalik valmistada lõhkeaineid. Seetõttu 

tuleks pigem ostu soorituse ajal teavitada ostjat, et toote näol on tegemist piiratud ainega 

määruse järgi. Teavituse käigus on müüjal võimalik ka kontrollida, kas vastav isik on 

pädev ostma valitud toodet.  

Teavitamiskohustus  

Määruse järgi lasub müüjatel kohustus teavitada teatud ainete ostmisel 24 tunni jooksul 

pädevaid asutusi, kui tegemist on kahtlase ostuga. Kaubanduskoda leiab, et kuigi on 

mõistlik teavitada ohtlike ainete ostmisest kahtlaste isikute poolt, on seda väga keeruline 

reaalses elus täita. Ettevõtjate müüjatel puudub mõistlik viis, kuidas seda rakendada. 

Esiteks, nad võivad tihti mitte panna tähele, et tegemist on ohtliku ainega. Teiseks, 

müüjatel on raske hinnata, kas tegemist on kahtlase ostuga või mitte. Seetõttu vajab 

teavitamiskohustuse osa rohkem selgust kas läbi määruse või siseriiklike suunitluste 

abiga. Samuti peaks riigil lasuma kohustus jaemüüjatele teha teavitustööd, tutvustades 

lõhkeainete lähteainete määruse kohaseid ohtlike aineid ning tutvustama, kuidas 

tuvastada kahtlaseid oste ja mida sellistes olukordades teha. 
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Sellest tulenevalt leiab Kaubanduskoda, et Eestil tasuks analüüsida lubade 

väljastamise süsteemi vajalikkust. Samuti peaks lasuma tootjatel kohustus 

edastada infot selle kohta, kas toode sisaldab ainet, mis kuulub piiratud ainete 

loetellu. Lisaks näeme vajadust selle järele, et riik teeks selles valdkonnas rohkem 

teavitustööd.   

 

Lugupidamisega 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Mait Palts 

Peadirektor 
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