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LÜHISELGITUS 

Transport toodab veerandi ELi süsinikdioksiidi heitest. Vajaduse üle vähendada transpordist 

tulenevat heidet on arutatud alates 1990. aastatest, samal ajal kui eesmärgid on muutunud 

koos majanduslike suundumustega. Ehkki arutelu on jätkunud, on transpordi tekitatud 

kasvuhoonegaaside heitkogused Euroopas vaid suurenenud ja 2014. aastaks olid need 20 % 

suuremad kui 1990. aastal. 

Transpordist tuleneva heite üldine kasv on tingitud peamiselt maanteetranspordi ja 

lennunduse heitkoguste kasvust, samal ajal kui raudtee- ja siseveeteede transpordist tingitud 

heitkogused on alates 1990. aastast vähenenud. Isiklike sõiduautode osakaal transpordi 

heitkogustes on ligikaudu 44 % ning raskeveokite ja busside osakaal kokku on umbes 18 %. 

Kaalumisel olev jõupingutuste jagamise määrus hõlmab kogu transpordisektorit, välja arvatud 

rahvusvaheline laevandus ja õhutransport.  

Määruse ettepaneku kohaselt nõutakse lisaks heitkoguste vähendamise 2030. aasta 

eesmärgile, et liikmesriigid täidaksid iga-aastased vähendamise eesmärgid aastatel 2021–

2030. Liikmesriike kohustatakse järgima nii iga-aastaseid heitkoguste kvoote kui ka 

vähendama heitkoguseid lineaarselt. Ettepaneku kohaselt on 2021.–2030. aasta heitkoguste 

vähendamise lähtepunktiks aasta 2020 ning lähtepunkt määratakse põhimõtteliselt kindlaks, 

võttes aluseks andmed keskmiste heitkoguste kohta aastatel 2016–2018. Arvamuse koostaja 

on seisukohal, et kõikidele riikidele tuleb luua tugev stiimul vähendada heitkoguseid juba 

perioodi alguses, ja soovitab seetõttu 2020. aasta taseme lähtepunkti läbi vaadata. Arvamuse 

koostaja rõhutab vajadust vähendada heitkoguseid pidevalt, sh pikas perspektiivis, st 

2050. aastani. 

Komisjon on lisanud määruse ettepanekusse paindlikkusmeetmed, mille eesmärk on tagada, et 

heitkoguste vähendamise meetmed viiakse ellu kõige kulutõhusamal viisil. Siiski varjutab 

komisjoni ettepanekus sisalduvaid paindlikkusmeetmeid ja nende arvutamise alust 

ebakindlus, mis võib seada ohtu ELi kliimapoliitika rakendamise ja selle üldise lõpptulemuse. 

Kavandatavad paindlikkusmeetmed võimaldavad olukorda, kus EL ei täida Pariisi 

kliimamuutuste konventsiooni kohaseid heitkoguste vähendamise eesmärke isegi juhul, kui 

liikmesriigid saavutavad eesmärgid, mis on neile jõupingutuste jagamise otsuse alusel 

määratud. Teiselt poolt sõltub komisjoni ettepaneku vastuvõetavus teatavates liikmesriikides 

just nendest paindlikkusmeetmetest. Üheskoos võivad arvukad paindlikkusmeetmed, millest 

mõned kattuvad, siiski kaasa tuua olukorra, kus ELi jõupingutuste jagamise sektori heide 

väheneb oluliselt vähem kui eesmärgiks seatud 30 %. Arvamuse koostaja on seisukohal, et 

kavandatud paindlikkusmehhanismide hulgast on põhjust toetada sektoritevahelisi 

ülekandmisi heitkogustega kauplemise ja jõupingutuste jagamise sektori vahel (nn ühekordne 

mehhanism), samuti maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsanduse (LULUCF) 

paindlikkust, mis peaks võimaldama liikmesriikidel kasutada ka ettepanekus sätestatud 

LULUCFi heitkoguste neeldumise ühikute ülemmäära, et täita heitkoguste vähendamise 

kohustus jõupingutuste jagamise sektoris. 

Arvamuse koostaja mõistab ideed, mis sisaldub komisjoni ettepanekus halduskoormuse 

vähendamiseks, kuid peab vajalikuks jälgida seda, kuidas püütakse saavutada heitkoguste 

vähendamise eesmärke eri liikmesriikides, igal aastal, mitte ainult iga viie aasta järel toimuva 

hindamise käigus. Selleks, et tagada rakendamine ja tulemuslikkus, on arvamuse koostaja 

seisukohal, et komisjonil peaksid samuti olema vahendid, mille abil kehtestada sanktsioonid 
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liikmesriikidele, kes ei täida oma heitkoguste vähendamise eesmärke.  

 

Jõupingutuste jagamise määruse kohaselt tuleb heite vähendamise meetodid jätta iga 

liikmesriigi otsustada. Koos ettepanekuga jõupingutuste jagamist käsitleva määruse kohta 

esitas komisjon oma seisukohad selle kohta, milliste meetmete abil vähendada transpordist 

tulenevat heidet, teatises „Towards low-emission mobility“ („Vähese heitega liikuvuse 

suunas“), mis avaldati 2016. aasta juulis. Komisjoni teatisele peavad järgnema mitmed 

seadusandlikud ettepanekud, et luua raamistik muu hulgas raskeveokite heite reguleerimise 

jaoks. Siiski sõltub ELi kliimapoliitika kui terviku edu väga suurel määral riigi ja kohaliku 

tasandi poliitikast ja otsustest. Linnastutel on eriti suur roll, sest linnatransport tekitab 23 % 

Euroopa süsinikdioksiidi heitest transpordisektoris. Jõupingutuste jagamise määruse 

ettepaneku kohaselt lasub suurim surve transpordi tekitatud heite vähendamiseks nendel 

liikmesriikidel, kelle heite vähendamise eesmärgid on tervikuna kõrged.  

Arvamuse koostaja nõustub otsusega jätta liikmesriikide otsustada meetodid, mida 

kasutatakse transpordist tuleneva heite vähendamiseks. Ta peab siiski problemaatiliseks 

asjaolu, et ELil puudub pädevus linnapoliitika valdkonnas, ning loodab, et EL saab täita 

suuremat koordineerivat rolli parimate tavade levitamisel linnatranspordi poliitikas. 

Arvamuse koostaja tuletab ühtlasi meelde, et tänu oma mitmesugustele rahastamisvahenditele 

on ELil palju võimalusi eraldada vahendeid, ning ta peab väga oluliseks, et transpordi puhul 

kasutataks eri programmidest ja instrumentidest eraldatud rahalisi vahendeid selliste 

projektide jaoks, mis edendavad üleminekut vähese heitega (lühikeses perspektiivis) ja 

täielikult heitevabale (keskpikas ja pikas perspektiivis) transpordisüsteemile.  

Juba pikka aega on Euroopa ühine transpordipoliitika põhinenud heitkoguste vähendamise 

eesmärkide saavutamisel peamiselt sõiduki- ja kütusetehnoloogias tehtud edusammude abil. 

Kuid hiljuti autotööstuses päevavalgele tulnud probleemid on tõstatanud küsimuse, kas 

tööstusharu on ikka pühendunud heitkoguste tegelikule vähendamisele. Üleminekut vähese 

heitega või heitevabale liikuvusele takistab suur sõltuvus fossiilkütustest, samal ajal kui madal 

naftahind on hiljuti pidurdanud sellistest kütustest loobumist. Arvamuse koostaja on 

seisukohal, et tõhusaim viis heitkoguste vähendamise eesmärkide saavutamiseks on 

mitmesuguste meetmete pakett, mis koosneb ratsionaalsest maakasutuse planeerimisest, 

ühistranspordist, kõndimise ja jalgrattasõidu edendamisest, sõiduki-, mootori- ja 

kütusetehnoloogia arengu täielikust ärakasutamisest, teadmistepõhiste ja digitaalteenuste 

kasutuselevõtmisest ning hinnavahendite kasutamisest liikuvusega seotud valikute 

suunamiseks. 

Digiteerimine ja uued digitaalteenused on võimaldanud luua uut tüüpi liikuvusteenuseid, mis 

juhul, kui neid hakatakse laiemalt kasutama, võivad väheneda vajadust omada ja kasutada 

isiklikku autot, ning luua seeläbi märkimisväärse heitkoguste vähendamise potentsiaali. 

Seetõttu on soovitav, et need teenused koguksid populaarsust nii linna- kui ka linnadevahelise 

transpordi puhul. Need teenused pakuvad kasutajatele lihtsat liikumisvõimalust ning ühtlasi 

muudavad liikuvuse kogukulud prognoositavamaks ja läbipaistvamaks. Näib, et ka liikluse 

automatiseerimine edeneb oodatust kiiremini. Arvamuse koostaja peab mõlemaid arenguid 

positiivseks, kuid märgib, et seadusandja nii ELis kui ka liikmesriikides peaks hoolikalt 

jälgima seda, kuidas mõjutab valdkonna areng transpordist tulenevaid heitkoguseid. Tuleb 

tagada, et muutused toovad kaasa liikuvusega seotud käitumistavad, millel on vähem kahjulik 
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mõju kliimale ja keskkonnale. 

Transport on üks kõige olulisemaid igapäevaseid teenuseid Euroopa kodanikele ning tõhus, 

täpne ja kulutasuv logistika on väga oluline Euroopa integratsiooni ja siseturu toimimise 

jaoks. Arvestades, et heitkoguste vähendamise eesmärgid transpordi- ja logistikasektoris on 

muutumas käesoleva jõupingutuste jagamist käsitleva määruse tõttu üsna ambitsioonikaks, ei 

saa arvamuse koostaja varjata oma muret seoses sellega, et heitkoguste vähendamisega seotud 

kulud transpordisektori ja Euroopa tööstuse jaoks laiemalt tuleb alles kindlaks teha. Vaja on 

ka usaldusväärset kulude ja tulude arvestust, kui liikmesriigid teevad otsuseid selle kohta, 

kuidas jagada heitkoguste vähendamise kohustusi eri sektorite vahel, ning komisjon peaks 

toetama liikmesriike nende vahendite pakkumisel. 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse 

komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek  1 

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) 

sekretariaadile 6. märtsil 2015. 

(3) Pärast Euroopa Parlamendi 

heakskiidu saamist 5. oktoobril 2016 

ratifitseeris Euroopa Ülemkogu Pariisi 

kokkuleppe 4. novembril 2016 ning samal 

päeval kokkulepe ka jõustus. Pariisi 

kokkuleppe eesmärk on hoida 

ülemaailmse temperatuuri tõus tuntavalt 

allpool 2 °C võrreldes 

tööstusrevolutsioonieelse tasemega ning 

püüda piirata temperatuuri tõusu 1,5 

kraadini võrreldes 

tööstusrevolutsioonieelse tasemega. 

Pariisi kokkuleppes sätestatud 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. 
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Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (10 a) Teatavad liikmesriigid tegid 

märkimisväärseid jõupingutusi ning see 

paindlikkus kajastab liikmesriikide ühist 

soovi tagada ÜRO kliimamuutuste 

raamkonventsiooni osaliste konverentsi 

21. istungjärgul (COP21) Pariisis võetud 

kohustuste täitmiseks vajalike iga-aastaste 

kasvuhoonegaaside heitkoguste 

vähendamiste saavutamiseks tehtavate 

jõupingutuste õiglane ja ambitsioonikas 

jaotus. 

 

Muudatusettepanek  3 

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, energiatõhususe 

parandamise edendamist, sh hoonete 

puhul, taastuvaid energiaallikaid, 

energiatõhusust ja ringmajanduse 

edendamist ning liidu vahendeid 

kliimainvesteeringute rahastamiseks. 
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Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (11 a) Rohkem kui 75 % liidu 

kasvuhoonegaaside heitest on seotud 

energiaga. Seetõttu on oluline seada 

prioriteediks kõik meetmed, mis aitavad 

suurendada energiatõhusust kulutõhusal 

viisil ja seega vähendada nõudlust energia 

järele, ning neid edendada ja integreerida 

need nõuetekohaselt kliimapoliitika 

meetmetega eri sektorites. 

 
 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (11 b) Transpordisektor ei ole üksnes üks 

peamisi kasvuhoonegaaside tekitajaid, 

vaid see on olnud alates 1990. aastast ka 

energiatarbimise seisukohast kõige 

kiiremini kasvav sektor. Seetõttu on 

oluline, et komisjon ja liikmesriigid 

teeksid täiendavaid jõupingutusi 

energiatõhususe parandamiseks, 

säästvatele transpordiliikidele ülemineku 

kiirendamiseks ja sektori suure 

süsinikusõltuvuse vähendamiseks. 

Energiaallikate jaotuse 

dekarboniseerimine, edendades vähese 

heitega energiat transpordis, näiteks 

säästvaid biokütuseid ja elektrisõidukeid, 

aitab kaasa CO2-heite vähendamise 

eesmärgi saavutamisele kooskõlas Pariisi 

kokkuleppe eesmärkidega. Seda tuleks 

hõlbustada, tagades sektorile selge ja 

pikaajalise raamistiku, mis annab 

kindluse ja millest lähtuvalt saab teha 

investeeringuid.  
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Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (11 c) Selleks, et saavutada tõhusam 

„kliimaliit“, peaks käesolev määrus 

motiveerima vähendama heidet kooskõlas 

muude liidu kliima- ja energiaalaste 

õigusaktidega. On ülioluline, et nii liit kui 

ka selle liikmesriigid tagaksid, et nad 

rakendavad asjaomastes sektorites 

vastastikku tugevdavaid poliitikameetmeid 

(nt kliima-, energia- ja muud 

sektoripõhised poliitikameetmed), et 

minna edukalt üle konkurentsivõimelisele 

vähese CO2-heitega majandusele. 

Energiapoliitika ja valdkondlike 

poliitikameetmete mõju liidu ja 

liikmesriikide kliimaalastele kohustustele 

tuleks hinnata ühiste, arvuliselt 

väljendatud meetodite abil, et nende mõju 

oleks läbipaistev ja kontrollitav. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 17 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(17) Selleks et tagada ühetaolised 

tingimused artikli 4 rakendamisel , mille 

kohaselt kehtestatakse liikmesriikide 

aastased heite piirnormid, tuleks 

komisjonile anda rakendusvolitused. Neid 

volitusi tuleks teostada kooskõlas 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrusega (EL) nr 182/201121. 

(17) Selleks et tagada ühetaolised 

tingimused artikli 4 rakendamisel, mille 

kohaselt kehtestatakse liikmesriikide 

aastased heite piirnormid, tuleks 

komisjonile anda õigus võtta kooskõlas 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 

290 vastu õigusakte, milles määratakse 

kindlaks aastateks 2021–2030 eraldatud 

heitkogused. On eriti oluline, et komisjon 

viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi 

asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 

ekspertide tasandil, ja et kõnealused 

konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 

13. aprilli 2016. aasta 

institutsioonidevahelises parema 
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õigusloome kokkuleppes sätestatud 

põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada 

delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises 

võrdne osalemine, saavad Euroopa 

Parlament ja nõukogu kõik dokumendid 

liikmesriikide ekspertidega samal ajal 

ning nende ekspertidel on pidev 

juurdepääs komisjoni eksperdirühmade 

koosolekutele, millel arutatakse 

delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist. 

_________________  

21 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 

182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad 

ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 

liikmesriikide läbiviidava kontrolli 

mehhanisme, mida kohaldatakse 

komisjoni rakendamisvolituste teostamise 

suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13). 

 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 18 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (18 a) Lisaks jõupingutustele oma 

heitkoguste vähendamiseks on oluline, et 

kooskõlas eesmärgiga suurendada oma 

positiivset mõju ülemaailmsele nn CO2-

käejäljele kavandaks liit koos kolmandate 

riikidega kliimalahendusi, viies ellu 

ühiseid projekte 2030. aasta 

kliimapoliitika kontekstis, võttes arvesse, 

et Pariisi kokkuleppega püütakse 

saavutada uut rahvusvahelist 

koostöömehhanismi võitluseks 

kliimamuutuste vastu. 

 

 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 19 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (19 a) Pariisi kokkuleppe artiklite 4 ja 14 

järgimiseks on vaja, et liit teeks järjest 

tõsisemaid jõupingutusi ning esitaks iga 

viie aasta järel panuse, mis kajastab tema 

kõrgeimat võimalikku eesmärki. Seetõttu 

sisaldab käesolev määrus 

läbivaatamisklauslit, et püstitada uued 

eesmärgid liidu kohustuste 

suurendamiseks. Selleks et tagada, et liidu 

eesmärkide kohandamine on kooskõlas 

Pariisi kokkuleppe kohase üleilmse 

ülevaate mehhanismiga, on oluline, et 

läbivaatamine oleks ulatuslik ja selle 

puhul võetaks arvesse parimaid 

olemasolevaid teadusandmeid. 

Selgitus 

 

Määrus peaks sisaldama ranget läbivaatamisklauslit, et kohandada ELi kliimaeesmärgid iga 

viie aasta järel vastavaks Pariisi kokkuleppe alusel võetud kohustustele. Sellest perspektiivist 

lähtuvalt peaks läbivaatamisklausel põhinema Euroopa Keskkonnaameti ettevalmistaval ja 

sõltumatul aruandel. 

 

Muudatusettepanek  10 

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, mis on kooskõlas nii 

LULUCFi nõuetele vastavuse tsükliga kui 

ka Pariisi kokkuleppe kohase 

rahvusvahelise tsükliga, et hinnata selle 

üldist toimimist. Läbivaatamisel tuleks 

arvesse võtta riikides kujunenud olukorda 

ja Pariisi kokkuleppe kohase üleilmse 

ülevaate tulemusi. Seda silmas pidades 

tuleks iga sellise läbivaatamise puhul 

võtta arvesse majanduslikke tagajärgi, mis 

võivad tekkida juhul, kui mõni liikmesriik 

lahkub liidust Euroopa Liidu lepingu 
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artikli 50 alusel. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 20 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (20 a) Selleks et tagada ulatuslik 

kohustuste suurendamise süsteem 

kooskõlas Pariisi kokkuleppega ning võtta 

arvesse Euroopa Keskkonnaameti 

kogemusi Euroopa keskkonnateabe 

rahvusvahelistesse seireprogrammidesse 

lülitamise soodustamisel ning liidu 

keskkonnaseisundi ulatuslike hinnangute 

pakkumisel, peaks läbivaatamine 

põhinema Euroopa Keskkonnaameti 

ettevalmistaval ja sõltumatul aruandel. 

Selgitus 

Määrus peaks sisaldama ranget läbivaatamisklauslit, et kohandada ELi kliimaeesmärgid iga 

viie aasta järel vastavaks Pariisi kokkuleppe alusel võetud kohustustele. Sellest perspektiivist 

lähtuvalt peaks läbivaatamisklausel põhinema Euroopa Keskkonnaameti ettevalmistaval ja 

sõltumatul aruandel. 

 
 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Käesolevas määruses on sätestatud 

liikmesriikide miinimumeesmärgid, mida 

nad peavad järgima, et täita liidu kohustus 

vähendada kasvuhoonegaaside heidet 

aastatel 2021–2030, aastaks eraldatud 

heitkoguste kindlaksmääramise eeskirjad ja 

eeskirjad, mille alusel hinnatakse 

liikmesriikide edusamme 

miinimumeesmärkide täitmisel. 

1. Käesolevas määruses nõutakse, et 

liikmesriigid vähendaksid artiklis 2 

osutatud kasvuhoonegaaside heidet 

2030. aastaks kollektiivselt vähemalt 30 % 

võrreldes 2005. aasta tasemega. Selles on 

sätestatud liikmesriikide 

miinimumeesmärgid, mida nad peavad 

järgima, et täita liidu ja liikmesriikide 

Pariisi kokkuleppe kohased 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise 

alased kohustused aastatel 2021–2030, 
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aastaks eraldatud heitkoguste 

kindlaksmääramise eeskirjad ja eeskirjad, 

mille alusel hinnatakse liikmesriikide 

edusamme miinimumeesmärkide täitmisel. 

 
 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Käesoleva määruse lõppeesmärk 

on täita liidu ja liikmesriikide ÜRO 

kliimamuutuste raamkonventsiooni ja 

Pariisi kokkuleppe raames võetud 

kohustus vähendada kasvuhoonegaaside 

heidet, et hoida ülemaailmse temperatuuri 

tõus tuntavalt allpool 2 °C võrreldes 

tööstusrevolutsioonieelse tasemega ning 

püüda piirata temperatuuri tõusu 1,5 

kraadini võrreldes 

tööstusrevolutsioonieelse tasemega. Selle 

eesmärgi saavutamiseks jätkavad 

liikmesriigid käesoleva määrusega 

hõlmatud kasvuhoonegaaside heite 

vähendamist pärast 2030. aastat 

lineaarselt igal aastal, vähendades 

käesoleva sajandi teisel poolel netoheite 

nullini. 

 
 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Iga liikmesriik tagab, võttes arvesse 

artiklites 5, 6 ja 7 sätestatud 

paindlikkusmeetmeid ja artikli 10 lõike 2 

kohast kohandamist ning kõiki otsuse nr 

406/2009/EÜ artikli 7 kohaldamisest 

tulenevaid mahaarvamisi, et 

kasvuhoonegaaside heide ei ületa ühelgi 

2. Iga liikmesriik tagab, võttes arvesse 

artiklites 5, 6 ja 7 sätestatud 

paindlikkusmeetmeid ja artikli 10 lõike 2 

kohast kohandamist ning kõiki otsuse nr 

406/2009/EÜ artikli 7 kohaldamisest 

tulenevaid mahaarvamisi, et 

kasvuhoonegaaside heide ei ületa ühelgi 
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ajavahemikku 2021–2029 kuuluval aastal 

lineaarses kavas kindlaksmääratud taset, 

võttes aluseks 2020. aastaks ettenähtud 

heitetaseme, mis arvutatakse 

kasvuhoonegaaside heite 2016., 2017. ja 

2018. aasta keskmise väärtuse põhjal, mis 

määratakse kindlaks vastavalt käesoleva 

artikli lõikele 3, ning lõpetades 2030. 

aastaks kehtestatud piirnormiga, mis 

kõnealuse liikmesriigi jaoks on sätestatud 

käesoleva määruse I lisas. 

ajavahemikku 2021–2029 kuuluval aastal 

lineaarses kavas kindlaksmääratud taset, 

võttes aluseks 2020. aastaks ettenähtud 

heitetaseme, mis arvutatakse 

kasvuhoonegaaside heite 2016., 2017. ja 

2018. aasta keskmise väärtuse põhjal, mis 

määratakse kindlaks vastavalt käesoleva 

artikli lõikele 3, kasutades otsuses nr 

406/2009/EÜ sätestatud 2020. aasta 

eesmärke maksimummäärana, ning 

lõpetades 2030. aastaks kehtestatud 

piirnormiga, mis kõnealuse liikmesriigi 

jaoks on sätestatud käesoleva määruse I 

lisas. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Rakendusaktis määratakse 

liikmesriikide poolt artikli 6 lõike 2 alusel 

teatatud andmete põhjal kindlaks kogused, 

mida võib arvesse võtta seoses artikli 9 

nõuete täitmisega liikmesriikides aastatel 

2021–2030. Kui kõikide liikmesriikide 

heitkoguste summa kokku on suurem kui 

100 miljonit, vähendatakse iga liikmesriigi 

heitkoguseid proportsionaalselt nii, et 100 

miljoni piiri ei ületata. 

4. Delegeeritud õigusaktis määratakse 

liikmesriikide poolt artikli 6 lõike 2 alusel 

teatatud andmete põhjal kindlaks kogused, 

mida võib arvesse võtta seoses artikli 9 

nõuete täitmisega liikmesriikides aastatel 

2021–2030. Kui kõikide liikmesriikide 

heitkoguste summa kokku on suurem kui 

100 miljonit, vähendatakse iga liikmesriigi 

heitkoguseid proportsionaalselt nii, et 100 

miljoni piiri ei ületata. 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Kõnealune rakendusakt võetakse 

vastu artiklis 13 osutatud 

kontrollimenetluse kohaselt. 

välja jäetud 
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Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 3  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Liikmesriik, kus 

kasvuhoonegaaside heide on talle teatavaks 

aastaks eraldatud heitkogusest väiksem, 

võib käesolevas artiklis ja artiklis 6 

kindlaksmääratud paindlikkusmeetmeid 

silmas pidades asjaomaseks aastaks 

eraldatud heitkoguste ülejäägi üle kanda 

järgmistesse aastatesse kuni aastani 2030. 

3. Liikmesriik, kus 

kasvuhoonegaaside heide on talle teatavaks 

aastaks eraldatud heitkogusest väiksem, 

võib käesolevas artiklis kindlaksmääratud 

paindlikkusmeetmeid silmas pidades 

asjaomaseks aastaks eraldatud heitkoguste 

ülejäägi üle kanda järgmistesse aastatesse 

kuni aastani 2029. Seda ülejääki võib 

kasutada osaliselt või täielikult mõnel 

järgmistest aastatest kuni aastani 2029, 

ületamata 5 % aastaks eraldatud 

heitkogusest. 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 4  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Liikmesriik võib kuni 5 % 

teatavaks aastaks eraldatud heitkogusest 

üle kanda teistele liikmesriikidele. 

Vastuvõttev liikmesriik võib seda kogust 

kasutada artikli 9 nõuete täitmiseks teataval 

aastal või sellele järgnevatel aastatel kuni 

aastani 2030.  

4. Liikmesriik võib kuni 10 % 

teatavaks aastaks eraldatud heitkogusest 

üle kanda teistele liikmesriikidele. 

Vastuvõttev liikmesriik võib seda kogust 

kasutada artikli 9 nõuete täitmiseks teataval 

aastal või sellele järgnevatel aastatel kuni 

aastani 2030. Sellised ülekandmised 

kantakse artiklis 11 osutatud Euroopa 

registrisse. 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Liikmesriik võib käesoleva artikli 

lõigete 2–4 ning artikli 6 kohaseid 

paindlikkusmeetmeid arvesse võttes kanda 

5. Liikmesriik võib käesoleva artikli 

lõigete 2–4 ning artikli 6 kohaseid 

paindlikkusmeetmeid arvesse võttes kanda 
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teistele liikmesriikidele üle teatavaks 

aastaks eraldatud heitkogustest selle osa, 

mis ületab kasvuhoonegaaside heidet 

kõnealusel aastal. Vastuvõttev liikmesriik 

võib kasutada seda kogust artikli 9 nõuete 

täitmiseks asjaomasel aastal või sellele 

järgnevatel aastatel kuni aastani 2030. 

teistele liikmesriikidele üle teatavaks 

aastaks eraldatud heitkogustest selle osa, 

mis ületab kasvuhoonegaaside heidet 

kõnealusel aastal. Vastuvõttev liikmesriik 

võib kasutada seda kogust artikli 9 nõuete 

täitmiseks asjaomasel aastal või sellele 

järgnevatel aastatel kuni aastani 2030. 

Sellised ülekandmised kantakse artiklis 11 

osutatud Euroopa registrisse. 

Selgitus 

Eraldatud heitkoguste liikmesriikidevaheliste ülekandmiste läbipaistvuse suurendamine. 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 6 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Liikmesriigid võivad artikli 9 

nõuete täitmiseks kasutada direktiivi 

2003/87/EÜ artikli 24a lõike 1 kohastest 

projektidest saadud ühikuid ilma 

koguselise piiranguta ja vältides 

topeltarvestust. 

6. Liikmesriigid võivad artikli 9 

nõuete täitmiseks kasutada direktiivi 

2003/87/EÜ artikli 24a lõike 1 kohastest 

projektidest saadud ühikuid ilma 

koguselise piiranguta ja vältides 

topeltarvestust. Liikmesriigid ergutavad 

erasektorit sellistes projektides osalema. 

Selgitus 

Ka erasektor peaks saama osaleda heite vähendamise projektides, et suurendada 

investeeringute võimendust. HKSi direktiivi artikkel 24a tagab, et lõppvastutus projekti eest ja 

topeltarvestuse vältimise eest lasub liikmesriigil, kus projekt läbi viiakse. 

 

Muudatusettepanek  21 

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 põllumaast, majandatavast 

rohumaast, majandatavast metsamaast ja 

raietoodetest tulenev täiendav kuni 280 

miljoni tonni netosidumine 
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Muudatusettepanek  22 

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 asjaomasel aastal 

arvesse võtta kõikide netosidumiste ja 

kõikide raadatud maad, metsastatud maad, 

majandatavat põllumaad, majandatavat 

rohumaad, majandatavat metsamaad ja 

raietooteid hõlmavate kombineeritud 

arvestuskategooriate netoheite summat, kui 

on täidetud järgmised tingimused: 

 (Käesolevat muudatusettepanekut 

kohaldatakse kogu teksti ulatuses.) 

 

Muudatusettepanek  23 

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 nii siseriiklike poliitikasuundade 

ja meetmete kui ka liidu meetme 

rakendamise kaudu, ilma et see avaldaks 

kahjulikku mõju kodanike elule; 
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Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 1 

 

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 

artiklites 5–7 sätestatud 

paindlikkusmeetmete kohaldamisest 

lähtuvalt suurem kui talle aastaks eraldatud 

heitkogus, kohaldatakse järgmisi 

meetmeid: 

1. Alates 2020. aastast hindab 

komisjon kord iga kahe aasta järel, kas 

liikmesriikide edusammud on nende 

käesoleva määruse kohaste kohustuste 

täitmiseks piisavad. Kui liikmesriigi 

aastane kasvuhoonegaaside heide on 

kõnealuse ajavahemiku mis tahes aastal 

käesoleva artikli lõikest 2 ja artiklites 5–7 

sätestatud paindlikkusmeetmete 

kohaldamisest lähtuvalt suurem kui talle 

aastaks eraldatud heitkogus, kohaldatakse 

järgmisi meetmeid: 

 
 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – pealkiri 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Register Euroopa register 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjon tagab, et käesoleva 

määruse alusel peetakse määruse (EL) 

nr 525/2013 artikli 10 kohaselt loodud liidu 

registri kaudu täpset arvestust aastaks 

eraldatud heitkoguste, artiklite 4–7 alusel 

kohaldatavate paindlikkusmeetmete, artikli 

9 nõuete täitmise ja artikli 10 alusel 

kohaldamisalas tehtud muudatuste kohta. 

Põhihaldaja kontrollib automaatselt kõiki 

1. Komisjon tagab, et käesoleva 

määruse alusel peetakse määruse (EL) 

nr 525/2013 artikli 10 kohaselt loodud liidu 

registri kaudu täpset arvestust aastaks 

eraldatud heitkoguste, artiklite 4–7 alusel 

kohaldatavate paindlikkusmeetmete, artikli 

9 nõuete täitmise ja artikli 10 alusel 

kohaldamisalas tehtud muudatuste kohta. 

Põhihaldaja kontrollib automaatselt kõiki 
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käesoleva määruse alusel tehtud tehinguid 

ja blokeerib vajaduse korral tehingud selle 

tagamiseks, et ei esineks eeskirjade 

eiramist. See teave on üldsusele 

kättesaadav. 

käesoleva määruse alusel tehtud tehinguid 

ja blokeerib vajaduse korral tehingud selle 

tagamiseks, et ei esineks eeskirjade 

eiramist. Euroopa registri süsteem on 

läbipaistev ja sisaldab kogu lubatud 

heitkoguse ühikute liikmesriikide vahel 

ülekandmist puudutavat asjakohast 

teavet. See teave on üldsusele kättesaadav 

spetsiaalse veebisaidi kaudu, mida haldab 

komisjon. 

Selgitus 

Lubatud heitkoguse ühikute liikmesriikidevaheliste ülekandmiste läbipaistvuse suurendamine. 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõige 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. 

Kuue kuu jooksul pärast hõlbustavat 

dialoogi, mis korraldatakse 2018. aastal 

ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni 

raames, et anda ülevaade 

konventsiooniosaliste ühistest 

jõupingutustest üleilmse pikaajalise 

eesmärgi saavutamiseks, ja seejärel kuue 

kuu jooksul alates 2023. aasta üleilmsest 

ülevaatest ning järgnevatest üleilmsetest 

ülevaadetest esitab komisjon Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule aruande 

käesoleva määruse toimimise kohta, oma 

panuse kohta 2030. aastaks seatud ELi 

kasvuhoonegaaside heite vähendamise 

üldeesmärgi täitmisel ja oma panuse kohta 

käesoleva määruse artiklis 1 sätestatud 

pikaajaliste eesmärkide saavutamisel. 

Samuti hindab komisjon, eesmärgiga 

tõhustada liidu kliimameetmeid, Euroopa 

Keskkonnaameti koostatud sõltumatu 

aruande alusel käesoleva määruse 

muutmise või muude seadusandlike 

ettepanekute esitamise või mõlema 

asjakohasust selleks, et tagada Pariisi 

kokkuleppe artiklite 3, 4 ja 14 kohaste 

liidu kohustuste täitmine. 
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Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Pärast iga Pariisi kokkuleppe 

kohast üleilmset ülevaadet võib 

liikmesriik vabatahtlikult tühistada osa 

talle aastaks eraldatud heitkogusest. 

Liikmesriik teavitab komisjoni oma 

kavatsusest tühistada osa talle aastaks 

eraldatud heitkogusest ning komisjon teeb 

selle teabe oma veebisaidil avalikult 

kättesaadavaks. 
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NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS 

Pealkiri Liikmesriikide võetud siduvad eesmärgid kasvuhoonegaaside heite 

vähendamiseks aastatel 2021–2030, et tagada vastupidav energialiit 

ning täita Pariisi kokkuleppe alusel võetud kohustused, ning Euroopa 
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