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Arvamuse esitamine Euroopa Komisjoni  
konsultatsiooni kohta seoses Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määruse 2018/842 ehk jagatud  
kohustuse määruse muutmise osas 
 
Lugupeetud Kadri Sipp 
 
 
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda (edaspidi: Kaubanduskoda) tänab 
Keskkonnaministeeriumit võimaluse eest avaldada arvamust Euroopa Komisjoni avaliku 
konsultatsiooni: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 2018/842 (edaspidi: Määrus) 
muutmise kohta. Konsultatsioon on seotud eesmärgiga uuendada Määruses 
kehtestatud nõudeid seoses Euroopa Komisjoni kavatsusega 2030. aastaks vähendada 
Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside heidet vähemalt 55% võrreldes 1990. aasta 
tasemega. 
 
Tutvustasime teemat Kaubanduskoja kodulehel oma liikmetele ning järgnevalt toome 
välja, millele peaks erilist tähelepanu pöörama. 
 

1. Kaubanduskoda ei poolda Määruse muutmist sellisel viisil, mis karmistaks 
Määruses kehtestatud nõudeid, võtmata arvesse riikide majanduslikke eripärasid 
ning ka Eesti edusamme kasvuhoonegaaside heite vähendamisel. Suund ei 
peaks olema ettevõtete kulusid suurendavate piirangute kehtestamisel, vaid 
innovatsiooni ja tehnoloogiate arendamisel ja nende odavamaks muutmisel. 
 

2. Kaubanduskoda ei poolda olemasolevate nõuete karmistamist. Kuni ei ole 
kliimapoliitiliselt õiglasi rahvusvahelise kaubanduse reegleid kõikidele riikidele, ei 
tohiks ka Euroopa Liit nõudeid liialt karmistada ning seeläbi Euroopa Liidu 
ettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõimet vähendada. 
 

3. Toome esile, et oluline on kehtivate nõuete täitmine ka EL-siseselt. Eesti on olnud 
selles osas eeskujulik ning andnud oma panuse kehtestatud nõuete täitmisel, 
kuid on mitmeid EL riike, kes pole nii efektiivselt neile kehtestatud nõudeid täitnud. 
Seetõttu oleme seisukohal, et Eesti osas ei tohiks kasvuhoonegaaside heite 
vähendamise protsenti suurendada.  
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4. Kui siiski Euroopa Liit soovib suurendada kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
protsenti Määruses märgitud sektorites, siis on vajalik hinnata, kui reaalne on 
tulemuste saavutamine ning täiendavalt toetada sektorites tegutsevaid 
ettevõtteid. Kliimaeesmärkide täitmine toob paratamatult mitmeid täiendavaid 
kulusid erinevatele sektoritele ning seetõttu on ettevõtete täiendav toetamine 
väga oluline.  
 

 
Loodame, et peate võimalikuks Kaubanduskoja seisukohtadega arvestamist. Vajadusel 
oleme valmis seisukohti ka täiendavalt selgitama. 
 
Lugupidamisega 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 
Mait Palts 
Peadirektor 
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