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Arvamuse esitamine Euroopa Komisjoni 
fluoritud kasvuhoonegaaside ja 
osoonikihti kahandavate ainete piiramise 
määruste muutmise ettepanekute osas 
 
 
Lugupeetud Keskkonnaministeerium! 
 
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda (edaspidi: Kaubanduskoda) tänab 
Keskkonnaministeeriumi võimaluse eest avaldada arvamust Euroopa Komisjoni fluoritud 
kasvuhoonegaaside ja osoonikihti kahandavate ainete määruste muutmise ettepanekute 
(edaspidi koos nimetatuna: Ettepanekud) osas, millega komisjon soovib seada 
rangemad piirangud nimetatud ainete kasutamisele. Oleme Ettepanekutega tutvunud 
ning esitame oma seisukohad järgnevalt. 
 

1. Mitmetel ettevõtetel puudub käesoleval hetkel rahaline võimekus minna 
kaasa sedavõrd ambitsioonikate plaanidega 

 
Oleme saanud tagasisidet oma liikmetelt, kes on öelnud, et näiteks toiduainete tootmises 
on väga palju kasutusel seadmeid, mille globaalse soojendamise potentsiaal ületab 
Ettepanekutes välja toodud lubatud maksimummäärasid. Ainus lahendus Ettepanekutes 
sätestatud nõudeid täita oleks investeerida uutesse seadmetesse, ent praegusel ajal, 
mil selle valdkonna ettevõtjad alles toibuvad COVID-19 pandeemia mõjudest ning kõrge 
inflatsioon ning suurenenud energiahinnad on nende olukorda veelgi raskendanud, pole 
see paljude ettevõtete jaoks rahaliselt võimalik. 
 
Tulenevalt eelpool toodust, palub Kaubanduskoda vaadata Ettepanekutes sisalduvad 
eesmärgid ja nõuded üle, lähtudes potentsiaalsete rahaliste kulutuste suurusest, mida 
ettevõtjad nõuete täitmiseks peavad tegema. Eriti suurt tähelepanu tuleks seejuures 
pöörata väikeettevõtjate olukorrale. 
 

2. Fluoritud kasvuhoonegaaside kvoodi hinna 3 eurole ekvivalenttonni eest 
tõstmise tagajärjed ei ole selged 
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Vastavalt fluoritud kasvuhoonegaaside piiramise määruse muutmise ettepanekule on 
plaanis fluoritud kasvuhoonegaaside kvootide tasuta eraldamine enamikel juhtudel 
lõpetada ning maksimaalseks kvoodi hinnaks saab olema 3 eurot ekvivalenttonni kohta. 
 
Kaubanduskoja liikmed, kes tegutsevad toiduainetetööstuses, on seetõttu väljendanud 
muret, et praegusel ajal, mil toiduainete hinnad on väga kiiresti tõusnud, tõstaks selline 
ettepanek toiduainete hindu veelgi. 
 
Kaubanduskoda teeb ettepaneku mitte muuta fluoritud kasvuhoonegaaside kvootide 
eraldamist tasuliseks. 
 

3. Komisjoni poolt koostatud mõjuhinnang on ebapiisav ja ei arvesta piisavalt 
kõigi mõjuteguritega 

 
Komisjon on koostanud Ettepanekute osas ka mõjuhinnangu, mis on igati tervitatav, ent 
kahjuks arvestab mõjuhinnang suurematest probleemidest tööstuses vaid COVID-
pandeemia mõjudega. Samas juhib Kaubanduskoda tähelepanu, et viimastel kuudel on 
väga oluliste küsimustena lisandunud ka energiakandjate hindade tõus, millega on 
kaasnenud üleüldine hinnatõus. Tõusnud hindade mõju on käesoleval hetkel tööstusele 
vähemalt sama suur, kui COVID-pandeemia mõju, ent sellele komisjoni mõjuhinnangus 
kahjuks erilist tähelepanu ei pöörata. 
 
Kaubanduskoda teeb ettepaneku täiendada mõjuhinnangut teguritega, mis on tulenenud 
energiahindade tõusust ja geopoliitilise olukorra muutumisest viimastel kuudel. 
 
 
 
Loodan, et peate võimalikuks Kaubanduskoja seisukohta arvesse võtta. 
 
 
Lugupidamisega 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
Mait Palts 
Peadirektor 
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