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Mis on „ei kahjusta oluliselt“ põhimõte?
• Uus läbiv põhimõte roheleppest 

nii EL-i struktuurifondide kui ka 
taasterahastu vahendite 
kasutamisel

• Ingl.k. „do no significant harm“ 
ehk DNSH

• „Ei kahjusta oluliselt“- põhimõte, 
mille kohaselt ei tekitata olulist 
kahju kliima- ja 
keskkonnaeesmärkidele

• Eesti taastekava lisana on 
koostatud kõigi meetme kohta 
DNSH analüüs (inglisekeelne)

• RRF-i määrus:

Art 2: 

„ei kahjusta oluliselt“ – sellise

keskkonnaeesmärgi saavutamist oluliselt

kahjustava majandustegevuse mittetoetamine

või teostamata jätmine, kui see on asjakohane,

määruse (EL) 2020/852 artikli 17 tähenduses





• Üldine põhimõte: 
majandustegevused 
peavad panustama ja/või 
ei tohi kahjustada ühegi 
keskkonnaeesmärgi 
saavutamist.

• Tootmisettevõtete uute 
ärimudelite puhul on 
vajalik vähemalt panus 
kliima- ja ringmajanduse 
eesmärkide 
saavutamiseks. 





Toetust ei anta:

• 1) fossiilkütustega seotud tegevuseks, sealhulgas allkasutus tootmisahela järgmistes etappides, välja arvatud elektri- või 
soojusenergia tootmise ning maagaasi ülekande- ja jaotustaristuga seotud projektid, mis vastavad põhimõtte „ei kahjusta 
oluliselt” tehniliste suuniste (2021/C58/01) III lisas sätestatud tingimustele;

• 2) Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi raames toimuvaks tegevuseks, mille prognoositav 
kasvuhoonegaaside heide ei ole asjaomasest võrdlusalusest madalam;

• 3) prügilatega seotud tegevusteks (märkus: see on seotud jätkuva jäätmete kõrvaldamise ehk ladestamisega);

• 4) jäätmepõletustehastega seotud tegevusteks, välja arvatud juhul, kui tegevused toimuvad üksnes ringlussevõetamatute
ohtlike jäätmete töötlemisega tegelevates jaamades või olemasolevates jaamades ning tegevuste eesmärk on suurendada 
energiatõhusust, koguda heitgaase ladustamiseks või kasutamiseks või taaskasutada põletustuhas leiduvaid materjale, 
tingimusel, et need tegevused ei suurenda jäätmetöötlusvõimsust ega pikenda nende kasutusiga;

• 5) jäätmete mehhaanilis-bioloogilise töötlemise jaamadega seotud tegevusteks, välja arvatud juhul, kui tegevused 
toimuvad olemasolevates mehhaanilis-bioloogilise töötlemise jaamades ning tegevuse eesmärk on suurendada 
energiatõhusust või moderniseerida eraldatud jäätmete ringlussevõttu biojäätmete kompostimiseks või biojäätmete
anaeroobseks lagundamiseks, tingimusel, et need tegevused ei suurenda jaama jäätmetöötlusvõimsust ega pikenda 
kasutusiga;

• 6) tegevuseks, mille korral jäätmete pikaajaline kõrvaldamine võib kahjustada keskkonda.

Taaste- ja vastupidavusrahastu reeglid: 
välistusnimekiri



Toetuse taotleja kohustused tootmisettevõtja 
ärimudeli muutmise toetamiseks

1.tegevussuund ehk roheaudit

• läbivalt arvestada „ei kahjusta 
oluliselt“ põhimõttega. 

• Toetuse taotlemisel ei pea 
esitama taotlusdokumendina 
hindamise aruannet.

• Tulenevalt meetmest on 
fookus ringmajanduse 
eesmärkide ning 
kliimaeesmärkide 
saavutamisel.

2.tegevussuund ehk 
arendustegevuste elluviimine

• Teekaardi prioriteetsete 
arendustegevuste lõikes peab 
olema hinnatud tegevuste 
vastavus „ei kahjusta oluliselt“ 
põhimõttele. 

• Hindamine võib olla 
kokkuvõtlikult kõigi 
arendustegevuste kohta või siis 
iga arendustegevuse kohta 
eraldi. 



• „Ei kahjusta oluliselt“ põhimõttele vastavuse hindaja võib olla roheauditi läbiviija, peab 
omama keskkonnavaldkonnas pädevust (st haridust) ja/või töökogemust. Ei pea olema 
KMH litsentsiga hindaja. NB! Infopäeval osalemine ei ole piisav valdkondliku pädevuse 
tõendamiseks

• Oluline määratleda tootmisettevõtte olelusring ehk elukaar või elutsükkel. See algab 
tootmissisenditest ehk ressursside hankimisest ning lõppeb toote keskkonnamõjude 
arvestamisega (nt ringlussevõetavus, korduskasutatavus). Kokkuvõttes hõlmab see 
ehitus/tootmisfaasi, kasutusfaasi ja kasutuselt kõrvaldamise faasi. 

• Mõjude eristamine: otsene mõju on seotud vaid ettevõtte kontrolli all olevate mõjudega (nt 
ressursikulu, tootmishoone), esmased kaudsed mõjud on teiste ettevõtete poolt pakutavate 
teenuste/toodete mõjuga (nt kasutatava elektri mõju). Arvestama peab mõlema mõjuga. 

• Peab olema panus kliimaeesmärkide (kliimamuutuste leevendamine ja kliimamuutustega 
kohanemine) ning ringmajanduse eesmärkide saavutamisse. DNSH hindamise aruandes 
tuua välja lisaks olulise kahju puudumisele ka konkreetne panus keskkonnaeesmärkide 
saavutamisse. 

„Ei kahjusta oluliselt“ põhimõttega arvestamine käesoleval 
meetmel:



• „Kui on vajadus rakendada leevendusmeetmeid (nt kasutatakse biomassi, veeressurssi), 
siis tuua välja leevendusmeetmed ehk lahendused, kuidas tagatakse, et tulevikus oleks nt 
ressursside kasutus säästlik. Need lahendused tuleks ka siis hiljem rakendada. 

• Seoses energiakriisiga ja RRF-ist mittetoetavate tegevustega tuua analüüsis välja, et kas 
võib olla kokkupuude fossiilkütustega (nt kas neid kasutatakse praegu, kas sõltutakse 
soojaettevõttest, kes võib kasutada fossiilkütuseid). Esitada teadaolev informatsioon. 

• Elektri kasutamine: kui kasutatakse võrguelektrit, siis tuua välja teekaardil kuidas on 
tagatud kliimaneutraalsuse saavutamine (seda on võimalik põhjendada läbi riiklike 
kohustuste ja eesmärkide, mille kaudu kliimaneutraalsus saavutatakse). 

• Tegevus peab vastama EL-i ja Eesti keskkonnaalastele õigusaktidele. Euroopa Komisjoni 
tehniliste suuniste lisas II on toodud nimekiri õigusaktidest ja tõendusmaterjalidest, millega 
vastavust tõendada. 

• Keskkonnajuhtimissüsteemide olemasolu (nt ISO, EMAS) ei vabasta „ei kahjusta oluliselt“ 
hindamise läbi viimist. 

„Ei kahjusta oluliselt“ põhimõttega arvestamine 
käesoleval meetmel:



„Ei kahjusta oluliselt“ põhimõttele vastavuse hindamine

Hindamise protsess:

selgub millised on olulised 
mõjud ja millistesse 
eesmärkidesse panustatakse.

„Jah“- tähendab, et oluline on 
negatiivne keskkonnamõju, 
täita 2.osa

„Ei“- tähendab, et olulist 
negatiivset mõju ei ole, lisada 
selgitus miks ja viide 
tõenditele. Samuti tuua välja, 
kui tegevus panustab 
eesmärgi täitmisesse.

Hindamine on 2 etapis: 
lihtsam ja põhjalikum analüüs 
sõltuvalt tegevuse mõjudest.

NB! Taotlusega koos tuleb 
esitada juhendmaterjali lisas 
1 toodud vorm. 

Kas projekt ja sellega seotud tegevused 
võivad omada olulist ebasoodsat 

keskkonnamõju?

Jah Ei „Ei“ korral põhjendus

Kliimamuutuste leevendamine

Kliimamuutustega kohanemine

Vee ja mereressursside kestlik 
kasutamine ja kaitse

Ringmajandus, sealhulgas jäätmetekke 
vältimine ja jäätmete ringlussevõtt

Õhu-, vee- ja pinnasesaastuse vältimine 
ja tõrje

Elurikkuse ja ökosüsteemide kaitse ja 
taastamine



Abimaterjalid



Taksonoomia määrusest EL (2020/852) tulenevad kriteeriumid 
nende majandustegevuste kohta, mis oluliselt panustavad 
keskkonnaeesmärkide saavutamisse ja ei kahjusta muid 
eesmärke:

- annab ülevaate erinevate tootmistegevuste kestlikest 
tingimustest, millele vastamisel saab öelda, et majandustegevus 
panustab keskkonnaeesmärkidesse
- EL (2021/2139) https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?uri=CELEX:32021R2139#ntc1-
L_2021442ET.01034601-E0001



Keskkonnahoidlikud kriteeriumid: seni välja töötatud 
EK kriteeriumid

Täpsem info 

Keskkonnaministeeriumi 

kodulehel:

https://envir.ee/ringmaj

andus/ringmajandus/ke

skkonnahoidlikud-

riigihanked



RTK koduleht:

1) Abiks taotlejale – keskkonnanõuded:
https://rtk.ee/toetuste-taotlemine-ja-korraldamine/abiks-
taotlejale/keskkonnanouded

2) RRF-i meetme, sh ärimudelite DNSH analüüs:
https://www.rtk.ee/toetusfondid-ja-programmid/taaste-ja-
vastupidavusrahastu-rrf/eesti-taastekava

Tulemas KKK ja nende vastused, et hõlbustada hindamisi. 
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