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Arvamuse avaldamine EL kliima- ja energiaalase  
seadusandluse paketi kohta 
 
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda (edaspidi: Kaubanduskoda) tänab 
Keskkonnaministeeriumit, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumit ning 
Rahandusministeeriumit võimaluse eest avaldada arvamust uue EL kliima- ja 
energiaalase seadusandluse paketi kohta nimega „Eesmärk 55“ (ehk „Fit For 55“): ELi 
2030. aasta kliimaeesmärgi saavutamine teel kliimaneutraalsuseni.  

Kaubanduskoda üldiselt toetab kliima- ja energiaraamistiku õigusaktide uuendamist. 
Samas oleme seisukohal, et EL kliima- ja energiaalase seadusandluse pakett peab 
olema selline, mis võimaldab kliimaeesmärgi saavutamisega seotud tegevusi ellu viia 
sellises tempos, mis ei vähenda inimeste elatustaset, ei kahjusta ettevõtjate 
konkurentsivõimet ning arvestab tehnoloogiliste arengutega. Hetkel ei ole me 
veendunud, et kõik kliimapaketis sisalduvad nõuded on realistlikud ja väljapakutud 
ajakavas teostatavad. 

Peame oluliseks, et igal liikmesriigil, sh Eestil oleks võimalik võimalikult paindlikult ja 
siseriiklikke eripärasid arvesse võttes otsustada, kuidas saavutada ELi tasemel 
kokkulepitud eesmärkide saavutamine. Euroopa Komisjoni praegune ettepanek ei ole 
selle põhimõttega väga hästi kooskõlas. Seda kinnitab näiteks energiamaksustamise 
direktiivi muudatustes sisalduv punkt, mis vähendab aktsiisipoliitikas märgatavalt 
liikmesriikide otsustuspädevust. 

Kaubanduskoja hinnangul tuleb jätkuvalt pöörata suurt tähelepanu ELi kliima- ja 
energiaalase seadusandluse paketi mõjuanalüüsile. Kuigi Euroopa Komisjon on 
erinevaid mõjuanalüüse teinud, siis ei ole need meie hinnangul piisavad. Lisaks üldisele 
liikmesriikide ülesele mõjuanalüüsile tuleb vaadata mõju ka liikmesriikide ja erinevate 
sektorite lõikes. Kui Euroopa Komisjoni ei plaani mõjuanalüüse täiendada, siis on 
hädavajalik, et Eesti riik hindaks koostöös erinevate osapooltega, milline on plaanitavate 
muudatustega kaasnev mõju Eestile. Lisaks keskkonnamõjule on oluline arvesse võtta 
ka sotsiaal-majanduslikke mõjusid. Selline mõjuanalüüs aitab paremini mõista, milliseid 
lahendusi peaks Eesti eelistama kliimaeesmärkide saavutamiseks. Samuti annab 
mõjuanalüüs parema pildi sellest, mida toovad plaanitavad muudatused endaga kaasa 
erinevatele sihtgruppidele. 

Kuna ELi kliima- ja energiaalase seadusandluse pakett on väga mahukas ning hõlmab 
väga palju erinevaid sektoreid ning tegemist on väga oluliste ja pikaajalise mõjuga 
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muudatustega, siis peame ülioluliseks, et Eesti riik kaasab erinevaid sihtgruppe, sh 
ettevõtjaid Eesti riigi seisukohtade väljatöötamisse. Loodame, et lisaks praegusele 
kaasamisele tutvustatakse meile ka Eesti riigi seisukohtade mustandit, et soovi korral 
veel täiendavat tagasisidet anda. Lisaks teeme ettepaneku koondada ELi kliima- ja 
energiaalase seadusandluse paketiga seonduv teave ühte kohta. Ühel veebilehel võiks 
selgelt ja läbipaistvalt esitada muu hulgas järgmise info: Komisjoni ettepanek, 
ettepaneku mõju Eestile, erinevate huvigruppide tagasiside, protsessi hetkeseis, Eesti-
poolsed kontaktisikud erinevate teemade lõikes, erinevate ministeeriumite poolt tehtud 
ettekannete slaidid jne. Hetkel on paketiga seonduv info väga killustunud ning sellest on 
raske ülevaadet saada. 

Kaubanduskoja üldine tagasiside erinevate õigusaktide lõikes on toodud kirja lisas, 
järgides etteantud tagasiside andmise struktuuri. 
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Lisa: Kaubanduskoja tagasiside EL kliima- ja energiaalase seadusandluse paketi 
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