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LÜHISELGITUS 

Arvamuse koostaja seisukoht 

 

Põllumajandusest tuleneb kokku 10 % Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside heitkogusest. 

Viimastel aastatel on kariloomade arvu märkimisväärne vähenemine, väetise tõhusam 

kasutamine ja parem sõnnikukäitlus aidanud vähendada ELi heitkoguseid. Aastatel 1990–

2012 vähenesid need 24 %.  

 

Aastal 2016 eraldati ühise põllumajanduspoliitika eelarvest 16,3 miljardit eurot säästvale ja 

kliimahoidlikule põllumajandusele, mis näitab, et Euroopa põllumajandussektor on oluliselt 

kiirendanud üleminekut vähese CO2-heitega ja kliimamuutustele vastupidavale 

ringmajandusele ning on kindlalt asunud kasutama kõiki võimalusi keskkonnanäitajate 

parandamiseks. 

 

Alt üles lähenemisviis, mis iseloomustab uut ülemaailmset kliimamuutusi käsitlevat 

kokkulepet, tekitab siiski kahtlusi selles, kas vähemasti esialgu ja praeguseks rakendatud 

poliitikameetmed ikka on piisavad selleks, et täita Euroopa Liidu eesmärk vähendada 

kasvuhoonegaaside heidet 2030. aastaks vähemalt 40 % võrreldes 1990. aastaga ja selleks, et 

vähendada kasvuhoonegaaside heidet 2005. aastaga võrreldes 30 % sektorites, mis HKSi ei 

kuulu. 

 

Seepärast on oluline käesolev ettepanek võtta vastu määrus, milles komisjon hindab Pariisi 

kokkulepet ja kehtestab edasiste poliitikameetmete tarbeks riikidele vähendamise eesmärgid, 

et edaspidi veelgi heitkoguseid vähendada. 

 

Kõnealuse ettepanekuga seoses tuleb siiski esile tõsta kuut probleemi. 

 

1. Maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsanduse (LULUCF) sektori tegevust tuleks 

arvesse võtta täielikult ja muude koormusejagamise määrusega hõlmatud sektoritega võrdselt, 

mitte paindlikkusmeetmena. Kogu põllumajandus- ja metsandussektori, sealhulgas praegu 

väljajäetava metsade majandamise täielik arvesse võtmine tagaks selle, et tehakse kindlaks 

ebasobivast energiapoliitikast tulenevad võimalikud heitkogused, mis võivad vähendada 

põllumajanduse ja metsade ökosüsteemide vastuvõtuvõimet. Koormuse jagamise määruse 

ettepaneku jõustumiseni on piisavalt aega, et määrata kindlaks arvesse võtmise täpsed ja 

usaldusväärsed kriteeriumid, et oleks võimalik täielikult arvesse võtta kõikide sektorite, kaasa 

arvatud metsade haldamise osa. 

 

2. Mis puudutab hüvitiste kasutamise võimalust, siis nende kohaldamisala oleks vaja 

laiendada ja seepärast tuleks kehtestada LULUCF-sektorist tuleneva täiendava kuni 425 

miljoni tonni netosidumine, nagu osutatud LULUCF-määruse ettepanekule lisatud komisjoni 

mõjuhinnangu kolmandas võimaluses. Selline ettepanek on kooskõlas Pariisi kokkuleppega, 

milles tunnustatakse LULUCF-sektori olulist leevendamise potentsiaali. See lähenemisviis on 

pealegi kooskõlas Euroopa Ülemkogu 2014. aasta oktoobri suunistega, milles märgitakse, et 

põllumajandussektori potentsiaal kliimamuutuste leevendamise osas on väike, ning 

rõhutatakse, et tähtis on uurida parimaid võimalusi, et optimeerida selle sektori  

panust kasvuhoonegaaside heite vähendamisse, eriti LULUCF-alase tegevuse abil. 
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3. Ettepanekus võtta vastu koormuse jagamise määrus kehtestatakse liikmesriikidele iga-

aastased heitkoguste vähendamise eesmärgid ajavahemikuks 2021–2030, kuid ei anta 

soovitusi leevendavate meetmete võtmiseks, mis aitaks vähendamise eesmärki saavutada, eriti 

põllumajandussektoris, kus on vaja ergutada heitkoguste vähendamise heade tavade 

kasutamist. 

Eelkõige on vaja soodustada innovatsiooni põllumajanduses, et võetaks kasutusele 

keskkonnahoidlikke meetodeid, mille abil on võimalik kaitsta pinnast ja vähendada 

põllumajandussektorist tulenevaid heiteid. Sel eesmärgil on vaja lisaks täppispõllumajanduse 

süsteemidele edendada eeskätt keskkonnasäästlikke põllumajandusmeetodeid. 

 

4. Järelevalve ja kontrolli osas tehakse ettepanek viia vastavuskontrolle läbi igal aastal, mitte 

iga viie aasta tagant. Iga viie aasta tagant toimuvad vastavuskontrollid piiraksid 

parandusmeetmete kohaldamisala ja võimalike karistuste tõhusust (nõuete täitmata jätmise 

korral kohaldataks karistusi esimest korda alles 2027. aastal). Iga-aastased vastavuskontrollid 

soodustaksid samuti kvootidega kauplemist, sest liikmesriigid saaksid suhteliselt lühikese aja 

jooksul täpsema ülevaate olukorrast. 

 

5. Teatavasti võib delegeeritud õigusakte kasutada alusakti vähem oluliste osade muutmiseks. 

Lisaks soovitatakse komisjonil mitte kasutada liiga sageli delegeeritud õigusakte ja 

rõhutatakse Euroopa Parlamendi osalemise olulisust selliste õigusaktide ettevalmistamisel. 

 

6. Ettepanekus võtta vastu määrus ei ole ühtegi viidet Brexitile. Praegu käsitletakse 

ettepaneku tabelites kõiki 28 liikmesriiki ja Ühendkuningriik on toodud I lisa tabelis ning 

tema eesmärk on vähendada heiteid 37 %. Arvamuse koostaja on seisukohal, et komisjon 

peaks muutma andmeid ja sihtarve nii pea, kui võetakse kasutusele EList lahkumist käsitlev 

Lissaboni lepingu artikkel 50. 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja 

toiduohutuse komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Euroopa Ülemkogu 2014. aasta 

oktoobri järeldustega on ette nähtud, et EL 

peaks täitma eesmärgi ühiselt võimalikult 

kulutasuvalt ja vähendama heidet 2030. 

aastaks võrreldes 2005. aastaga 43 % 

sektorites, mis kuuluvad ELi heitkogustega 

kauplemise süsteemi, ning 30 % sektorites, 

mis sinna ei kuulu, kusjuures jõupingutuste 

(2) Euroopa Ülemkogu 2014. aasta 

oktoobri järeldustega on ette nähtud, et EL 

peaks täitma eesmärgi ühiselt võimalikult 

kulutasuvalt ja vähendama heidet 2030. 

aastaks võrreldes 2005. aastaga 43 % 

sektorites, mis kuuluvad ELi heitkogustega 

kauplemise süsteemi, ning 30 % sektorites, 

mis sinna ei kuulu, kusjuures jõupingutuste 
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jaotus põhineb suhtelisel sisemajanduse 

koguproduktil (SKP) elaniku kohta. Heite 

vähendamisse peaksid oma panuse andma 

kõik majandussektorid ja eespool 

nimetatud eesmärgi täitmises peaksid 

osalema kõik liikmesriigid, pidades silmas 

tasakaalu õiglus- ja solidaarsuskaalutluste 

vahel; samuti tuleks nende liikmesriikide 

riiklikke eesmärke, mille SKP elaniku 

kohta on liidu keskmisest suurem, 

kohandada suhteliselt nii palju, et need 

kajastaksid kulutasuvust õiglaselt ja 

tasakaalustatult. Kasvuhoonegaaside heite 

vähendamise eesmärkide saavutamine 

peaks tõhustama Euroopa majandust ja 

soodustama innovatsiooni ning eelkõige 

edendama selliste käesoleva määruse 

kohaldamisalasse kuuluvate sektorite 

arengut nagu hoonehaldus, põllumajandus, 

jäätmekäitlus ja transport. 

jaotus põhineb suhtelisel sisemajanduse 

koguproduktil (SKP) elaniku kohta. Heite 

vähendamisse peaksid oma panuse andma 

kõik majandussektorid ja eespool 

nimetatud eesmärgi täitmises peaksid 

osalema kõik liikmesriigid, pidades silmas 

tasakaalu õiglus- ja solidaarsuskaalutluste 

vahel; samuti tuleks nende liikmesriikide 

riiklikke eesmärke, mille SKP elaniku 

kohta on liidu keskmisest suurem, 

kohandada suhteliselt nii palju, et need 

kajastaksid kulutasuvust õiglaselt ja 

tasakaalustatult. Kasvuhoonegaaside heite 

vähendamise eesmärkide saavutamine 

peaks tõhustama Euroopa majandust ja 

soodustama innovatsiooni ning eelkõige 

edendama selliste käesoleva määruse 

kohaldamisalasse kuuluvate sektorite 

arengut nagu metsandus, hoonehaldus, 

põllumajandus, jäätmekäitlus ja transport. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 a) Selleks et saavutada heidete 

vähendamine ja teha jõupingutusi 

põllumajandussektori osa 

maksimeerimiseks, on oluline, et 

liikmesriigid edendaksid kõige suurema 

potentsiaaliga uuenduslikke leevendavaid 

meetmeid, nagu põllumaa muutmine 

püsirohumaaks; hekkide, puhverribade ja 

puude majandamine põllumajandusmaal; 

uued agrometsanduse ja metsaalade 

rajamise kavad; puude mahavõtmise ja 

metsade hävitamise ärahoidmine; vähene 

maaharimine või selle puudumine ning 

katte- ja vahekultuuride kasutamine ja 

põllumajanduskultuuride jäägid maal; 

süsinikuaudit ning pinnase ja toitainete 

majandamise kavad; lämmastikukasutuse 

tõhususe parandamine ja nitrifikatsiooni 

inhibeerimine; märg- ja turbaalade 

taastamine ja kaitse ning vähem heidet 
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tekitavate eluskarja aretamise, toitmise ja 

kasvatamise meetodite tõhustamine. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 b) Nõukogu ratifitseeris Pariisi 

kokkuleppe 5. oktoobril 2016 pärast 

Euroopa Parlamendilt nõusoleku saamist 

4. oktoobril 2016. 4. novembril 2016. 

aastal jõustunud Pariisi kokkuleppe 

eesmärk on hoida maailma keskmine 

õhutemperatuuri tõus tööstuseelse 

tasemega võrreldes kindlalt alla 2° C ja 

teha jõupingutusi, et hoida keskmine 

temperatuuritõus tööstuseelse tasemega 

võrreldes alla 1,5° C, ning see tähendab, 

et nende eesmärkide saavutamiseks tuleb 

kasutusele võtta kestlikumad 

põllumajandustavad, mis annavad 

sünergiat bioloogilise mitmekesisuse, 

keskkonna- ja kliimaeesmärkide vahel. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Komisjon esitas 10. juunil 2016 

ettepaneku Pariisi kokkuleppe 

ratifitseerimiseks ELi poolt. Käesolev 

seadusandlik ettepanek on üks osa ELis 

Pariisi kokkuleppe raames võetud 

kohustuste täitmisest. Liidu kohustust 

vähendada kasvuhoonegaaside heidet 

kõigis majandusharudes kinnitati liidu ja 

selle liikmesriikide kavakohase riiklikult 

kindlaksmääratud vähendamiskohustusega, 

mis esitati ÜRO kliimamuutuste 

raamkonventsiooni (UNFCCC) 

(3) Põllumajandussektori panus on 

liidu suutlikkuse suurendamisel 

kliimamuutustest põhjustatavate tulevaste 

probleemidega kohanemisel peamine 

prioriteet ning käesolev määrus on osa 

Pariisi kokkuleppes võetud ELi 

kohustuste rakendamisest, et saavutada 

parem kooskõla kliimamuutuste poliitika 

ja toiduga kindlustatuse eesmärkide 

vahel, selleks et tagada jätkusuutlik, tõhus 

ja vastupidav toiduainete tootmine, võttes 

arvesse toidu tootmissüsteemide erilist 

haavatavust kliimamuutuste ebasoodsa 
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sekretariaadile 6. märtsil 2015. mõju suhtes. Liidu kohustust vähendada 

kasvuhoonegaaside heidet kõigis 

majandusharudes kinnitati liidu ja selle 

liikmesriikide kavakohase riiklikult 

kindlaksmääratud vähendamiskohustusega, 

mis esitati ÜRO kliimamuutuste 

raamkonventsiooni (UNFCCC) 

sekretariaadile 6. märtsil 2015. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Puhtale energeetikale üleminekuks 

on vaja muuta investeerimiskäitumist ja -

stiimuleid kõigis poliitikavaldkondades. 

Liidu tähtsaim ülesanne on luua elujõuline 

energialiit, et tagada kodanikele turvaline, 

säästev, konkurentsivõimeline ja 

taskukohane energia. Selle saavutamiseks 

on vaja jätkata laiahaardeliste 

kliimameetmete võtmist ka HKSi 

mittekuuluvates sektorites ning edendada 

kõiki teisi energialiidu aspekte, nagu on 

ette nähtud komisjoni teatises 

„Vastupidava energialiidu ja tulevikku 

suunatud kliimamuutuste poliitika 

raamstrateegia“16. 

(5) Puhtale energeetikale ja 

biomajandusele üleminekuks on vaja 

muuta investeerimiskäitumist kõigis 

poliitikavaldkondades ja luua oma 

ärimudelite muutmiseks stiimulid 

väikestele ja keskmise suurusega 

ettevõtjatele (VKEd), kellel on vähem 

kapitali ja väiksemad 

põllumajandusettevõtted. Liidu tähtsaim 

ülesanne on luua elujõuline energialiit, 

mille prioriteet on energiatõhusus ja 

eesmärk tagada kodanikele turvaline, 

säästev, konkurentsivõimeline ja 

taskukohane energia ning rakendada 

fossiilressursside asemel biotoorainel 

põhinevatele ressurssidele üleminekul 

ranget kestlikkuse ja heite vähendamise 

poliitikat. Selle saavutamiseks on vaja 

jätkata laiahaardeliste kliimameetmete 

võtmist ka HKSi mittekuuluvates sektorites 

ning edendada kõiki teisi energialiidu 

aspekte, nagu on ette nähtud komisjoni 

teatises „Vastupidava energialiidu ja 

tulevikku suunatud kliimamuutuste 

poliitika raamstrateegia“16. 

__________________ __________________ 

16 COM(2015)80. 16 COM(2015)80. 
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Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) Liidu võetavad eri meetmed aitavad 

suurendada liikmesriikide suutlikkust täita 

kliimaalaseid kohustusi ning on ülimalt 

olulised, et saavutada vajalik heite 

vähendamine käesoleva määrusega 

hõlmatud sektoris. Need meetmed 

hõlmavad fluoritud kasvuhoonegaase 

käsitlevaid õigusakte, maanteesõidukite 

CO2-heite vähendamist, hoonete 

energiatõhusust, taastuvaid energiaallikaid, 

energiatõhusust ja ringmajandust ning liidu 

vahendeid kliimainvesteeringute 

rahastamiseks. 

(11) Liidu võetavad eri meetmed aitavad 

suurendada liikmesriikide suutlikkust täita 

kliimaalaseid kohustusi ning on ülimalt 

olulised, et saavutada vajalik heite 

vähendamine käesoleva määrusega 

hõlmatud sektoris. Need meetmed 

hõlmavad fluoritud kasvuhoonegaase 

käsitlevaid õigusakte, maanteesõidukite 

CO2-heite vähendamist, hoonete 

energiatõhusust, taastuvaid energiaallikaid, 

energiakultuure, energiatõhusust ja 

ringmajandust ning liidu vahendeid 

kliimainvesteeringute, sealhulgas kõigi 

ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) 

rahastamisvahendite rahastamiseks ning 

lisaks kestlikule, suure bioloogilise 

mitmekesisusega ja väikese CO2-heitega 

toidu- ja põllumajandussüsteemile 

ülemineku kui ÜPP olulise eesmärgi 

rahastamist. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (11 a) Kuna põllumajandus- ja 

metsandussektoril on ainulaadne 

suutlikkus siduda kasvuhoonegaaside 

heidet, kuid vähem võimalusi 

leevendusmeetmeteks, on vaja paremini 

mõista üksikute põllumajandusettevõtete 

ja määratud metsaalade kliimamuutuste 

leevendamise potentsiaali liidus, et 

suurendada võimalikke stiimuleid 

kliimatõhusatele põllumajandustootjatele 

ja paremaid metsamajandustavasid 

eelkõige üksiku põllumajandusettevõtte 

tasandil või metsaalal. 
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Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (11 b) On oluline, et selliste meetmetega 

ergutataks kasvuhoonegaaside 

heitkoguste vähendamist, hüvitades 

parimaid tavasid, aidates 

põllumajandustootjatel välja töötada ja 

integreerida konkreetseid kliimamuutuste 

leevendamise meetmeid ja üldiselt 

parandada tootmise tõhusust. Maaelu 

arengu poliitikast (teine sammas) 

eraldatakse 99,6 miljardit eurot paljudele 

eri meetmetele, sealhulgas 

ressursitõhususe edendamiseks ning 

ülemineku toetamiseks vähese 

süsinikdioksiidiheitega ja kliimamuutuste 

suhtes vastupidavale majandusele 

põllumajandus-, toidu- ja 

metsandussektoris. Liikmesriigid peavad 

toetama käitumist, mis edendab 

üleminekut vähese süsinikdioksiidiheitega 

majandusele. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) Määruses [ ], [millega lisatakse 

maakasutusest, maakasutuse muutusest ja 

metsandusest pärinevad 

kasvuhoonegaaside heited ja nende gaaside 

sidumine 2030. aasta kliima- ja 

energiapoliitika raamistikku], on 

kehtestatud maakasutusest, maakasutuse 

muutusest ja metsandusest (LULUCF) 

pärit heite ja selle sidumise arvestamise 

eeskirjad. Kuna käesoleva määruse 

keskkonnatoimet kasvuhoonegaasi heite 

vähendamise saavutatud taseme osas 

mõjutab asjaolu, et arvesse võetakse 

(12) Määruses [ ], [millega lisatakse 

maakasutusest, maakasutuse muutusest ja 

metsandusest pärinevad 

kasvuhoonegaaside heited ja nende gaaside 

sidumine 2030. aasta kliima- ja 

energiapoliitika raamistikku], on 

kehtestatud maakasutusest, maakasutuse 

muutusest ja metsandusest (LULUCF) 

pärit heite ja selle sidumise arvestamise 

eeskirjad. Kuna käesoleva määruse 

keskkonnatoimet kasvuhoonegaasi heite 

vähendamise saavutatud taseme osas 

mõjutab asjaolu, et arvesse võetakse 
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kogust, mis on vähemalt võrdne kõikide 

netosidumiste ning raadatud maast, 

metsastatud maast, majandatavast 

põllumaast ja majandatavast rohumaast 

tulenevate kõikide netoheitkoguste 

summaga, nagu on kindlaks määratud 

määruses [ ], tuleks liikmesriikidel oma 

kohustuste täitmiseks lubada vajaduse 

korral kasutada täiendavat 

paindlikkusmeedet, mis hõlmab kuni 280 

miljonit CO2-ekvivalenttonni kõnealuseid 

sidumisi, mis jagatakse liikmesriikide 

vahel vastavalt III lisas esitatud andmetele. 

Kui vastu võetakse delegeeritud õigusakt, 

milles käsitletakse riiklikel 

metsaarvestuskavadel põhinevate metsade 

võrdlustasemete ajakohastamist vastavalt 

määruse [LULUCF] artikli 8 lõikele 6, 

tuleks komisjonile seoses artikliga 7 anda 

õigus võtta Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artikli 290 kohaselt vastu 

õigusakte, et kajastada majandatavat 

metsamaad käsitleva 

arvestuskategooriaga osakaalu 

kõnealuses artiklis sätestatud 

paindlikkusmeetmes. Enne sellise 

delegeeritud õigusakti vastuvõtmist peaks 

komisjon olemasolevate andmete alusel 

hindama majandatava metsamaa 

arvestuse usaldusväärsust, eelkõige 

kavandatavate ja tegelike raiemäärade 

kooskõla. Lisaks tuleks käesoleva 

määrusega ette näha võimalus 

vabatahtlikult kustutada aastaks eraldatud 

heitkoguste ühikuid, et neid koguseid saaks 

arvesse võtta selle hindamisel, kuidas 

asjaomane liikmesriik on määruse [ ] 

nõudeid täitnud. 

kogust, mis on vähemalt võrdne kõikide 

netosidumiste ning raadatud maast, 

metsastatud maast, majandatavast 

metsamaast, majandatavast põllumaast ja 

majandatavast rohumaast tulenevate 

kõikide netoheitkoguste summaga, nagu on 

kindlaks määratud määruses [ ], tuleks 

liikmesriikidel oma kohustuste täitmiseks 

lubada vajaduse korral kasutada täiendavat 

paindlikkusmeedet, mis hõlmab kuni 425 

miljonit CO2-ekvivalenttonni kõnealuseid 

sidumisi, mis jagatakse liikmesriikide 

vahel vastavalt III lisas esitatud andmetele. 

Arvestades põllumajanduse kui sektori 

piiratud leevenduspotentsiaali, peaks 

eelkõige põllumajandus saama kasu 

käesoleva määruse alusel lubatud 

netosidumistest, kusjuures tehtaks ka 

selget vahet LULUCFi sektorist ja 

põllumajandusest pärit nn rohelise 

biogeense CO2-heite ja fossiilkütuste 

põletamisel tekkiva CO2-heite vahel. On 

oluline, et komisjon hindaks ka LULUCFi 

sätete tõttu maa omandiõiguses toimunud 

muutusi, tagamaks et maakasutuse 

muutmise poliitika ei soodustaks maa 

hõivamist. Lisaks tuleks käesoleva 

määrusega ette näha võimalus 

vabatahtlikult kustutada aastaks eraldatud 

heitkoguste ühikuid, et neid koguseid saaks 

arvesse võtta selle hindamisel, kuidas 

asjaomane liikmesriik on määruse [ ] 

nõudeid täitnud. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (12 a) Selleks et saavutada ühtsel viisil 

paljud liidu eesmärgid, mis on seotud 
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põllumajandussektori, sealhulgas 

kliimamuutuste leevendamise ja nendega 

kohanemisega, õhukvaliteedi, bioloogilise 

mitmekesisuse säilitamise ja 

ökosüsteemiteenustega ning 

maapiirkondade majanduse toetamisega, 

on vaja muutusi investeeringutes ja 

stiimulites, mida toetatakse liidu 

meetmetega, näiteks ÜPPga. Käesolev 

määrus, sealhulgas kasutada olevad 

paindlikkusmeetmed, peaks motiveerima 

vähendama heidet kooskõlas muude liidu 

kliima- ja energiaalaste õigusaktidega 

käesoleva määrusega hõlmatud sektorites, 

sealhulgas energiatõhususe valdkonnas. 

On oluline, et käesolevas määruses 

võetaks arvesse eesmärki aidata kaasa 

liidu metsastrateegia eesmärkidele, et 

soodustada konkurentsivõimelist ja 

jätkusuutlikku puiduga varustamist liidu 

biomajandusele, liikmesriikide riiklikku 

metsapoliitikat, liidu bioloogilise 

mitmekesisuse strateegiat ja liidu 

ringmajanduse strateegiat. 

 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 13 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) Selleks et tagada tõhus, läbipaistev 

ja kulutasuv aruandlus ning et kontrollida 

kasvuhoonegaaside heite ja liikmesriikidele 

aastaks eraldatud heitkoguste järgimisega 

seotud edusammude hindamiseks vajalikku 

muud teavet, lisatakse käesolevas määruses 

aastaaruannete ja hindamise kohta 

kehtestatud nõuded määruse (EL) nr 

525/2013 asjakohastele artiklitele, mistõttu 

tuleb kõnealust määrust vastavalt muuta. 

Kõnealuse määruse muutmine aitab tagada, 

et liikmesriikides heite vähendamisel 

tehtud edusamme hinnatakse igal aastal ja 

et võetakse arvesse edasiminekut liidu 

poliitikameetmete rakendamisel ning 

(13) Selleks et tagada tõhus, läbipaistev 

ja kulutasuv aruandlus ning et kontrollida 

kasvuhoonegaaside heite ja liikmesriikidele 

aastaks eraldatud heitkoguste järgimisega 

seotud edusammude hindamiseks vajalikku 

muud teavet, lisatakse käesolevas määruses 

aastaaruannete ja hindamise kohta 

kehtestatud nõuded määruse (EL) nr 

525/2013 asjakohastele artiklitele, mistõttu 

tuleb kõnealust määrust vastavalt muuta. 

Kõnealuse määruse muutmine aitab tagada, 

et liikmesriikides heite vähendamisel 

tehtud edusamme hinnatakse igal aastal ja 

et võetakse arvesse edasiminekut liidu 

poliitikameetmete rakendamisel ning 
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liikmesriikides võetud meetmeid ja neilt 

saadud teavet. Iga kahe aasta tagant tuleb 

hinnangule lisada ülevaade sellest, 

missugused on liidu kavandatud 

edusammud heite vähendamisel ning 

liikmesriikide kavandatud edusammud 

kohustuste täitmisel. Mahaarvamist võiks 

siiski kohaldada vaid iga viie aasta tagant, 

nii et saaks arvesse võtta raadatud maa, 

metsastatud maa, majandatava põllumaa ja 

majandatava rohumaa võimalikku panust 

vastavalt määrusele [ ]. See ei mõjuta 

komisjoni ülesannet tagada, et liikmesriigid 

täidaksid käesolevast määrusest tulenevaid 

kohustusi, ega komisjoni volitusi algatada 

asjakohane rikkumismenetlus. 

liikmesriikides võetud meetmeid ja neilt 

saadud teavet. Iga kahe aasta tagant tuleb 

hinnangule lisada ülevaade sellest, 

missugused on liidu kavandatud 

edusammud heite vähendamisel ning 

liikmesriikide kavandatud edusammud 

kohustuste täitmisel. Mahaarvamist võiks 

siiski kohaldada vaid iga viie aasta tagant, 

nii et saaks arvesse võtta raadatud maa, 

metsastatud maa, majandatava metsamaa, 

majandatava põllumaa ja majandatava 

rohumaa võimalikku panust vastavalt 

määrusele [ ]. See ei mõjuta komisjoni 

ülesannet tagada, et liikmesriigid täidaksid 

käesolevast määrusest tulenevaid 

kohustusi, ega komisjoni volitusi algatada 

asjakohane rikkumismenetlus. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 20 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(20) Käesolev määrus tuleks läbi 

vaadata 2024. aastal ja seejärel iga viie 

aasta tagant, et hinnata selle üldist 

toimimist. Läbivaatamisel tuleks arvesse 

võtta riikides kujunenud olukorda ja Pariisi 

kokkuleppe üleilmse rakendamise 

tulemusi. 

(20) Käesolev määrus tuleks läbi 

vaadata 2024. aastal ja seejärel iga viie 

aasta tagant, et hinnata selle üldist 

toimimist ja määruse täitmist 

liikmesriikide poolt. Läbivaatamine peaks 

aitama tagada, et liikmesriigid liiguvad 

oma pikaajaliste kasvuhoonegaaside heite 

vähendamise eesmärkide poole ning 

põhinema Euroopa Keskkonnaameti 

ettevalmistaval aruandel, milles võetakse 

arvesse liidu eesmärki vähendada 2050. 

aastaks kõigis majandusharudes 

kasvuhoonegaaside heidet 80–95 % 

võrreldes 1990. aasta tasemega ning 

Pariisi kokkuleppe eesmärki vähendada 

käesoleva sajandi teisel poolel netoheide 

nullini nii, et see ei ohusta 

toiduainetööstust, ning seda, et tähtis on 

uurida parimaid võimalusi, et optimeerida 

selle sektori panust kasvuhoonegaaside 

heite leevendamisse ja sidumisse, eriti 

LULUCF-alase tegevuse abil. Komisjon ja 

Euroopa Keskkonnaamet peaksid 
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läbivaatamisel arvesse võtma ka riikides 

kujunenud olukorda ja Pariisi kokkuleppe 

üleilmse rakendamise tulemusi ning 

eesmärki saavutada heitkoguste 

nulleesmärk käesoleva sajandi teisel 

poolel viisil, mis ei ohusta toidutootmist, 

ning vastavalt Euroopa Ülemkogu 23.–24. 

oktoobri 2014. aasta järeldustele, milles 

tunnistati põllumajanduse piiratud 

potentsiaali kliimamuutuste leevendajana 

ja põllumajanduse multifunktsionaalset 

iseloomu. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Käesolevat määrust kohaldatakse 

rahvusvahelise kliimamuutuste rühma 

(IPCC) kindlaksmääratud 

allikakategooriatesse kuuluvate heidete 

suhtes energeetika, tööstusprotsesside ja 

toote kasutamise, põllumajanduse ja 

jäätmekäitluse valdkonnas vastavalt 

määrusele (EL) nr 525/2013 ning seda ei 

kohaldata direktiivi 2003/87/EÜ I lisas 

loetud toimingutega seotud heidete suhtes. 

1. Käesolevat määrust kohaldatakse 

rahvusvahelise kliimamuutuste rühma 

(IPCC) kindlaksmääratud 

allikakategooriatesse kuuluvate heidete 

suhtes energeetika, tööstusprotsesside ja 

toote kasutamise, põllumajanduse ja 

jäätmekäitluse valdkonnas vastavalt 

määrusele (EL) nr 525/2013 ning seda ei 

kohaldata direktiivi 2003/87/EÜ I lisas 

loetud toimingutega seotud heidete suhtes. 

Biomassi heite nulltaset kohaldatakse 

ainult bioenergia tootmisele jäätmetest ja 

jääkidest. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 4 a 

 Kasvuhoonegaaside heitkoguste 

vähendamise pikaajalised eesmärgid 

 Komisjon peab 2026. aastaks hindama 

saavutusi liidu kasvuhoonegaaside 
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heitkoguste vähendamise pikaajaliste 

eesmärkide täitmisel ja liikmesriikide 

suutlikkuse alal täita oma kohustusi, 

võttes arvesse Pariisi kokkuleppe 

rakendamise 2023. aastal tehtava esimese 

ülemaailmse kokkuvõtte tulemusi. 

Komisjon kasutab selle hindamise 

tulemustest saadud teavet tagamaks, et 

liikmesriigid suudavad vähendada 

heitkoguseid 2050. aastaks 80 % allapoole 

1990. aasta taset, võttes arvesse neid 

rahvusvahelisi eesmärke. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Selleks et parandada keskkonna 

terviklikkust, suurendades samal ajal 

paindlikkust ning tegeledes leevendamise 

piiratud potentsiaaliga põllumajanduses, 

muudetakse käesolevas määruses 

sätestatud uute paindlikkustingimuste 

kasutamine sõltuvaks sellest, kas 

asjaomased liikmesriigid on võtnud 

kohustuse rakendada 

leevendamismeetmeid muudes sektorites, 

kus ei ole piisavalt tulemusi saavutatud. 

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 

artikliga 12 vastu delegeeritud õigusakte, 

millega täiendatakse käesolevat määrust, 

kehtestades selliste meetmete ja sektorite 

loetelu enne 2020. aastat. 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 3 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 b. Võimalus kasutada käesolevas 

artiklis ja II lisas sätestatud paindlikkust 

antakse tingimusel, et asjaomased 
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liikmesriigid kohustuvad võtma meetmeid 

muudes sektorites, kus ei ole piisavalt 

tulemusi saavutatud. Komisjonil on õigus 

võtta kooskõlas artikliga 12 vastu 

delegeeritud õigusakte, millega 

täiendatakse käesolevat määrust, 

kehtestades selliste meetmete ja sektorite 

loetelu 31. detsembriks 2019. 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Raadatud maast, metsastatud maast, 

majandatavast põllumaast ja majandatavast 

rohumaast tulenev täiendav kuni 280 

miljoni tonni netosidumine 

Raadatud maast, metsastatud maast, 

majandatavast metsamaast, majandatavast 

põllumaast ja majandatavast rohumaast 

tulenev täiendav kuni 425 miljoni tonni 

netosidumine 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Käesoleva määruse artikli 9 nõuete 

täitmiseks võib iga liikmesriik vastavalt 

määruse [ ] [LULUCF] artiklile 2 talle 

asjaomaseks aastaks eraldatud heitkogust 

ületava heite puhul asjaomasel aastal 

arvesse võtta kõikide netosidumiste ja 

kõikide raadatud maad, metsastatud maad, 

majandatavat põllumaad ja majandatavat 

rohumaad hõlmavate kombineeritud 

arvestuskategooriate netoheite summat, kui 

on täidetud järgmised tingimused: 

1. Käesoleva määruse artikli 9 nõuete 

täitmiseks võib iga liikmesriik vastavalt 

määruse [ ] [LULUCF] artiklile 2 talle 

asjaomaseks aastaks eraldatud heitkogust 

ületava heite puhul (millele lisanduvad 

artikli 5 lõike 3 alusel eraldatud 

heitkogused) asjaomasel aastal arvesse 

võtta kõikide netosidumiste ja kõikide 

raadatud maad, metsastatud maad, 

majandatavat metsamaad, majandatavat 

põllumaad ja majandatavat rohumaad 

hõlmavate kombineeritud 

arvestuskategooriate netoheite summat, kui 

on täidetud järgmised tingimused: 
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Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kui vastu võetakse delegeeritud 

õigusakt, milles käsitletakse riiklikel 

metsaarvestuskavadel põhinevate metsade 

võrdlustasemete ajakohastamist vastavalt 

määruse [LULUCF] artikli 8 lõikele 6, 

tuleb komisjonile anda õigus võtta 

käesoleva artikli lõike 1 muutmiseks vastu 

delegeeritud õigusakt, et kajastada 

majandatavat metsamaad käsitleva 

arvestuskategooria panust vastavalt 

käesoleva määruse artiklile 12. 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) meetmed, mida liikmesriik 

rakendab selleks, et täita käesoleva 

määruse artikli 4 kohaseid konkreetseid 

kohustusi nii siseriiklike poliitikasuundade 

ja meetmete kui ka liidu meetme 

rakendamise kaudu; 

a) meetmed, mida liikmesriik 

rakendab selleks, et täita käesoleva 

määruse artikli 4 kohaseid konkreetseid 

kohustusi, milles võetakse arvesse 

põllumajanduse ja toiduga kindlustatuse 

väiksemat leevenduspotentsiaali, nii 

siseriiklike poliitikasuundade ja meetmete 

kui ka liidu meetme rakendamise kaudu; 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kui aastatel 2027 ja 2032 tehtava 

läbivaatamise tulemusel selgub, et 

liikmesriigi aastane kasvuhoonegaaside 

heide on kõnealuse ajavahemiku mis tahes 

aastal käesoleva artikli lõikest 2 ja 

1. Kui liikmesriigi aastane 

kasvuhoonegaaside heide on kõnealuse 

ajavahemiku mis tahes aastal käesoleva 

artikli lõikest 2 ja artiklites 5–7 sätestatud 

paindlikkusmeetmete kohaldamisest 
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artiklites 5–7 sätestatud 

paindlikkusmeetmete kohaldamisest 

lähtuvalt suurem kui talle aastaks eraldatud 

heitkogus, kohaldatakse järgmisi 

meetmeid: 

lähtuvalt suurem kui talle aastaks eraldatud 

heitkogus, kohaldatakse järgmisi 

meetmeid: 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) asjaomasel liikmesriigil on ajutiselt 

keelatud kanda aastaks eraldatud 

heitkoguseid üle teistele liikmesriikidele 

seni, kuni ta tagab käesoleva määruse 

nõuete täitmise. Põhihaldaja kannab 

kõnealuse keelu artiklis 11 osutatud 

registrisse. 

b) asjaomasel liikmesriigil on keelatud 

kanda aastaks eraldatud heitkoguseid üle 

teistele liikmesriikidele seni, kuni ta tagab 

käesoleva määruse nõuete täitmise. 

Põhihaldaja kannab kõnealuse keelu 

artiklis 11 osutatud registrisse. 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Õigus võtta vastu käesoleva 

määruse artikli 7 lõikes 2 ja artiklis 11 

osutatud delegeeritud õigusakte antakse 

komisjonile määramata ajaks alates 

käesoleva määruse jõustumisest. 

2. Õigus võtta vastu käesoleva 

määruse artikli 6 lõigetes 3 a ja 3 b ja 

artiklis 11 osutatud delegeeritud õigusakte 

antakse komisjonile määramata ajaks alates 

käesoleva määruse jõustumisest. 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu 

võivad artikli 7 lõikes 2 ja artiklis 11 

osutatud volituste delegeerimise igal ajal 

tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega 

lõpetatakse otsuses nimetatud volituste 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu 

võivad artikli 6 lõigetes 3a ja 3 b ja artiklis 

11 osutatud volituste delegeerimise igal 

ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega 

lõpetatakse otsuses nimetatud volituste 
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delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel 

päeval pärast selle avaldamist Euroopa 

Liidu Teatajas või otsuses nimetatud 

hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 

jõustunud delegeeritud õigusaktide 

kehtivust. 

delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel 

päeval pärast selle avaldamist Euroopa 

Liidu Teatajas või otsuses nimetatud 

hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 

jõustunud delegeeritud õigusaktide 

kehtivust. 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Artikli 7 lõike 2 ja artikli 11 alusel 

vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub 

üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega 

nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 

õigusakti teatavakstegemist Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule esitanud selle 

suhtes vastuväiteid või kui Euroopa 

Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja 

möödumist komisjonile teatanud, et nad ei 

esita vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või 

nõukogu algatusel pikendatakse seda 

tähtaega kahe kuu võrra. 

6. Artikli 6 lõigete 3 a ja 3 b ja artikli 

11 alusel vastu võetud delegeeritud 

õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa 

Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu 

jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui 

Euroopa Parlament ja nõukogu on enne 

selle tähtaja möödumist komisjonile 

teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. 

Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel 

pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjon esitab 28. veebruariks 2024 ja 

seejärel iga viie aasta tagant Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule aruande 

käesoleva määruse toimimise kohta, oma 

panuse kohta 2030. aastaks seatud ELi 

kasvuhoonegaaside heite vähendamise 

üldeesmärgi täitmisel ja Pariisi kokkuleppe 

eesmärkide saavutamisel ning võib 

vajaduse korral teha ettepanekuid. 

Komisjon esitab 28. veebruariks 2024 

pärast Pariisi kokkuleppe rakendamise 

2023. aastal tehtavat esimest ülemaailmset 

kokkuvõtet ja edasisi ülemaailmseid 

kokkuvõtteid ning seejärel iga viie aasta 

tagant Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

aruande käesoleva määruse toimimise 

kohta, selle kooskõla kohta muude 

õigusaktidega, oma panuse kohta 2030. 

aastaks seatud ELi kasvuhoonegaaside 

heite vähendamise üldeesmärgi täitmisel ja 

Pariisi kokkuleppe eesmärkide 

saavutamisel ning võib vajaduse korral 
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teha ettepanekuid. Nimetatud aruanne 

peab sisaldama edusamme, mida on 

saavutatud erasektori rahastuse 

võimendamisel ja tagamisel selleks, et 

toetada pikaajalist üleminekut vähese 

süsinikdioksiidiheitega majandusele. Koos 

sellega esitatakse kulutasuvuse hinnang 

ja hinnang leevendusmeetmete mõju 

kohta liidu keskkonna- ja bioloogilise 

mitmekesisusega seotud eesmärkidele. See 

peab sisaldama ka hinnangut 

liikmesriikide heitkoguste vähendamise 

eesmärkide jaotamisele kulutasuvate ja 

uuenduslike heitkoguste vähendamise 

strateegiate põhjal, mitte aga selle põhjal, 

kui suur on SKP elaniku kohta. Kui see 

on asjakohane, esitab komisjon 

seadusandlikud ettepanekud heitkoguste 

vähendamise kohustuste kohta 2030. 

aastale järgnevaks perioodiks. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

III lisa – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

RAADATUD MAADEST, 

METSASTATUD MAADEST, 

MAJANDATAVATEST 

PÕLLUMAADEST JA 

MAJANDATAVATEST 

ROHUMAADEST TULENEVATE 

NETOSIDUMISTE KOGUSUMMA, 

MIDA LIIKMESRIIGID VÕIVAD 

VASTAVALT ARTIKLILE 7 

AASTATEL 2021–2030 NÕUETE 

TÄITMISEL ARVESSE VÕTTA 

RAADATUD MAADEST, 

METSASTATUD MAADEST, 

MAJANDATAVATEST 

PÕLLUMAADEST, 

MAJANDATAVATEST 

METSAMAADEST JA 

MAJANDATAVATEST 

ROHUMAADEST TULENEVATE 

NETOSIDUMISTE KOGUSUMMA, 

MIDA LIIKMESRIIGID VÕIVAD 

VASTAVALT ARTIKLILE 7 

AASTATEL 2021–2030 NÕUETE 

TÄITMISEL ARVESSE VÕTTA 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

III lisa – tabel 
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Komisjoni ettepanek 

 

III lisa 

RAADATUD MAADEST, METSASTATUD MAADEST, MAJANDATAVATEST 

PÕLLUMAADEST JA MAJANDATAVATEST ROHUMAADEST TULENEVATE 

NETOSIDUMISTE KOGUSUMMA, MIDA LIIKMESRIIGID VÕIVAD VASTAVALT 

ARTIKLILE 7 AASTATEL 2021–2030 NÕUETE TÄITMISEL ARVESSE VÕTTA 

 Maksimumkogus väljendatuna miljonites 

CO2-ekvivalenttonnides 

Belgia 3,8 

Bulgaaria 4,1 

Tšehhi Vabariik 2,6 

Taani 14,6 

Saksamaa 22,3 

Eesti 0,9 

Iirimaa 26,8 

Kreeka 6,7 

Hispaania 29,1 

Prantsusmaa 58,2 

Horvaatia 0,9 

Itaalia 11,5 

Küpros 0,6 

Läti 3,1 

Leedu 6,5 

Luksemburg 0,25 

Ungari 2,1 

Malta 0,03 

Madalmaad 13,4 

Austria 2,5 

Poola 21,7 

Portugal 5,2 

Rumeenia 13,2 

Sloveenia 1,3 
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Slovakkia 1,2 

Soome 4,5 

Rootsi 4,9 

Ühendkuningriik 17,8 

Maksimaalne kogusumma: 280 

 

Muudatusettepanek 

III lisa 

RAADATUD MAADEST, METSASTATUD MAADEST, MAJANDATAVATEST 

PÕLLUMAADEST JA MAJANDATAVATEST ROHUMAADEST TULENEVATE 

NETOSIDUMISTE KOGUSUMMA, MIDA LIIKMESRIIGID VÕIVAD VASTAVALT 

ARTIKLILE 7 AASTATEL 2021–2030 NÕUETE TÄITMISEL ARVESSE VÕTTA 

 Maksimumkogus väljendatuna miljonites 

CO2-ekvivalenttonnides 

Belgia 5,7 

Bulgaaria 6,2 

Tšehhi Vabariik 4,0 

Taani 22,2 

Saksamaa 33,9 

Eesti 1,3 

Iirimaa 40,7 

Kreeka 10,2 

Hispaania 44,2 

Prantsusmaa 88,4 

Horvaatia 1,4 

Itaalia 17,4 

Küpros 0,9 

Läti 4,8 

Leedu 9,9 

Luksemburg 0,4 

Ungari 3,2 

Malta 0,3 

Madalmaad 20,0 

Austria 3,8 
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Poola 33,0 

Portugal 7,9 

Rumeenia 20,0 

Sloveenia 1,9 

Slovakkia 1,9 

Soome 6,9 

Rootsi 7,5 

Ühendkuningriik 27,0 

Maksimaalne kogusumma: 425 
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