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ETTEVÕTETE KHG JALAJÄLJE 
ARVUTAMISE ÜHTSETELE 
ALUSTELE VIIMINE

Eesmärk:

• Selguse tekitamine

• Läbipaistvuse 
suurendamine

• Rohepesu vähendamine

• Tugi VKE-dele
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Miks ettevõtted/organisatsioonid oma kasvuhoonegaaside jalajälge hindavad?
(lisaks soovile oma keskkonna mõju teada ja seda vähendada)

• KHG jalajälje hindamise ja aruandluse nõue on üha enam integreeritud eri 
õigusaktidesse. Seetõttu peavad teatud sektorite ja tegevusvaldkondade ettevõtted 
esitama perioodiliselt oma KHG jalajälje andmeid erinevate aruandlusskeemide 
raames.

• KHG jalajälje hindamine on muutumas üha enam ka konkurentsieeliseks turul. 
Nimelt on paljud ettevõtted (sh finantsettevõtted ja investorid), aga ka tarbijad üha 
selgemalt hakanud eelistama selliseid kliente ja tarnijaid, kes on võimelised näitama 
oma tegevuste, teenuste või toodete KHG jalajälge ning kes suudavad pakkuda 
väikese kliimamõjuga tooteid ja teenuseid.

• Kliimamõju vähendamine ning süsteemne KHG jalajälje hindamine ja aruandlus on 
üha enam osa ettevõtete keskkonna- ja sotsiaalse vastuste põhimõtetest ja 
jätkusuutlikkuse poliitikatest.
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ELi kestliku rahanduse raamistik

• Taksonoomia määrus
– Keskkonnahoidlike tegevuste sõelumiskriteeriumid

• Äriühingute kestlikkusaruandluse direktiiv (CSRD)
– Kestlikkusaruandluse kohustus äriühingutele (suurettevõtted, 

börsiettevõtted, finantsasutuse jne)
• Ettevõtte KHG jalajälg üks komponent

– 2022. aasta aprillis tegi Euroopa finantsaruandluse nõuanderühm 
(EFRAG) standardi ettepanekud, sh ettevõtte kliimamõju 
aruandluse kohta.
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ELi algatus roheliste väidete põhjendamiseks

• Euroopa Komisjon avalikustas 30.03.2022 tarbijate 
rohepöörde võimestamise ettepaneku. 
– Ettepanekuga on plaan täiendada ebaausate kaubandustavade 

direktiivi 2011/83/EL ja tarbijaõiguste direktiivi 2005/29/EÜ.  

– Muu hulgas sisaldab ettepanek rohepesuga seotud muudatusi. 
Näiteks lisandub, et kui ettevõtja väidab, et toode on öko, rohe, 
süsinikuneutraalne vms ning ei suuda seejuures tõendada väite 
paikapidavust, siis on tegemist eksitava kauplemisvõttega. 
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Kuidas edasi?
1) Mudeli ja juhendi ajakohastamine

– KeM võtab kohustuse

2) Ühtne metoodiline alus

3) Koostöö konsultantidega

4) Kokkulepete saavutamine turuosalistega andmete 
edastamise osas


