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(17) Nagu komisjon oma teatises 
„Euroopa roheline kokkulepe“ märkis, 
hindas ta oma teatises „Euroopa 2030. 
aasta kliimaeesmärgi suurendamine: 
investeerimine kliimaneutraalsesse 
tulevikku meie inimeste hüvanguks“9 
liidu 2030. aasta kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamise eesmärki 
põhjaliku mõjuhinnangu alusel, võttes 
arvesse komisjonile kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 
2018/1999 esitatud lõimitud riiklike 
energia- ja kliimakavade analüüsi10. 
Pidades silmas 2050. aasta 
kliimaneutraalsuse eesmärki, tuleks 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 2030. 
aastaks vähendada ja sidumist 
suurendada, et kasvuhoonegaaside 
netoheide, st heide pärast sidumise 
mahaarvamist, väheneks kogu 
majanduses ja liidusiseselt 2030. aastaks 
vähemalt 55 %, võrreldes 1990. aasta 
tasemega. See uus liidu 2030. aasta 
kliimaeesmärk on järgnev eesmärk 
määruse (EL) 2018/1999 artikli 2 punkti 
11 tähenduses ja asendab seega 
kõnealuses punktis sätestatud kogu liitu 
hõlmava kasvuhoonegaaside heite 2030. 
aasta eesmärgi. Lisaks peaks komisjon 30. 
juuniks 2021 hindama, kuidas oleks vaja 
muuta asjakohaseid liidu õigusakte, 
millega rakendatakse 2030. aasta 
kliimaeesmärki, et saavutada selline 

(17) Komisjon teatas Euroopa rohelist 
kokkulepet käsitlevas teatises kavatsusest 
hinnata liidu kasvuhoonegaaside heite 
vähendamise 2030. aasta eesmärki ja teha 
ettepanekud selle suurendamiseks, et 
tagada selle kooskõla eesmärgiga 
saavutada 2040. aastaks 
kliimaneutraalsus. Komisjon rõhutas 
kõnealuses teatises, et kogu liidu poliitika 
peaks kliimaneutraalsuse eesmärgi 
saavutamisele kaasa aitama ja kõik 
sektorid peaksid täitma oma osa. Kuna 
liidu eesmärk on saavutada hiljemalt 
2050. aastaks kliimaneutraalsus, tuleb 
kliimameetmed muuta veel tõhusamaks 
ning eelkõige suurendada liidu 2030. 
aasta kliimaeesmärki, seades sihiks 
vähendada heidet 1990. aasta tasemega 
võrreldes 70 %. Seetõttu peaks komisjon 
30. juuniks 2021 hindama, kuidas oleks 
vaja muuta liidu õigusakte, mille alusel 
hakatakse kõrgemat eesmärki täitma, ja 
muid asjakohaseid liidu õigusakte, millega 
aidatakse kasvuhoonegaaside heidet 
vähendada ja ringmajandust edendada.
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heitkoguste netovähenemine.

Or. en

Selgitus

Muudetakse ENVI-komisjoni muudatusettepanekut 48, et suurendada 2030. aastaks seatud 
eesmärki, seades uueks eesmärgiks vähendada heitkoguseid 1990. aasta tasemega võrreldes 
70 % ning kohaneda 2040. aasta kliimaneutraalsuse eesmärgiga. ÜRO 2019. aasta aruanne 
heitkoguste erinevuste kohta näitas, et meil on vaja heitkoguseid 2030. aastaks vähemalt 67 
% vähendada, et 1,5°C arengusuunale kaasa aidata. Euroopa Parlament ei või vähemaga 
leppida. Me võtame arvesse ka võrdsust ja ELi kohustust rohkem kaasa aidata, et vältida selle 
teadusliku eesmärgi ületamist.
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Artikkel 1 Artikkel 1

Reguleerimisese ja kohaldamisala Reguleerimisese ja kohaldamisala

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
raamistik kasvuhoonegaaside heite 
pöördumatuks ja järkjärguliseks 
vähendamiseks ning nende looduslikes või 
muudes neeldajates sidumise 
suurendamiseks liidus.

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
kooskõlas liidu kliima- ja 
keskkonnaeesmärkidega raamistik 
kasvuhoonegaaside heite pöördumatuks, 
prognoositavaks ja kiireks vähendamiseks 
ning nende looduslikes või muudes 
neeldajates sidumise suurendamiseks 
liidus.

Käesolevas määruses sätestatakse Pariisi 
kokkuleppe artikli 2 kohase pikaajalise 
temperatuurieesmärgi täitmiseks siduv 
eesmärk saavutada liidus 2050. aastaks 
kliimaneutraalsus ning esitatakse raamistik 
Pariisi kokkuleppe artikli 7 kohase 
ülemaailmse kliimamuutuste mõjuga 
kohanemise eesmärgi täitmisel edu 
saavutamiseks. Samuti sätestatakse selles 
kogu liitu hõlmav siduv eesmärk 
vähendada 2030. aastaks 
kasvuhoonegaaside netoheidet.

Käesolevas määruses sätestatakse Pariisi 
kokkuleppe artikli 2 kohase pikaajalise 
temperatuurieesmärgi täitmiseks siduv 
eesmärk saavutada liidus hiljemalt 2040. 
aastaks kliimaneutraalsus ning esitatakse 
raamistik Pariisi kokkuleppe artikli 7 
kohase ülemaailmse kliimamuutuste 
mõjuga kohanemise eesmärgi täitmisel edu 
saavutamiseks. Samuti sätestatakse selles 
kogu liitu hõlmav siduv eesmärk 
vähendada 2030. aastaks 
kasvuhoonegaaside netoheidet.

Käesolevat määrust kohaldatakse määruse 
(EL) 2018/1999 V lisa 2. osas loetletud 
kasvuhoonegaaside inimtekkelise heite ja 
nende looduslikes või muudes neeldajates 
sidumise suhtes.

Käesolevat määrust kohaldatakse määruse 
(EL) 2018/1999 V lisa 2. osas loetletud 
kasvuhoonegaaside inimtekkelise heite ja 
nende looduslikes neeldajates sidumise 
suhtes.

Or. en
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Annotations

2050 is replaced by 2040 throughout the text.

Selgitus

The European Union must ensure that it contributes equitably to the Paris Agreement 1.5 
temperature goal. As such, it must aim for higher ambition and ensure there is no 
overshooting. It is possible to achieve climate neutrality by 2040 with the right finance flows, 
ambition and political will. Regarding “other sinks”, the Climate Law must aim to balance 
emissions through natural carbon sinks and concrete emissions reduction targets. If 
technological solutions emerge, then these should be in addition. Focusing on natural carbon 
sinks promotes nature-based solutions, including nature-based adaptation, and can promote 
biodiversity, rather than channelling money into not-yet existing technological solutions.
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1. Artikli 2 lõikes 1 sätestatud 
kliimaneutraalsuse eesmärgi saavutamiseks 
on liidu siduv 2030. aasta kliimaeesmärk 
vähendada kasvuhoonegaaside netoheidet 
(heide pärast sidumise mahaarvamist) 
2030. aastaks vähemalt 55 % võrreldes 
1990. aasta tasemega.

1. Artikli 2 lõikes 1 sätestatud 
kliimaneutraalsuse eesmärgi saavutamiseks 
on liidu siduv 2030. aasta kliimaeesmärk 
vähendada 2030. aastaks kõigis 
majandussektorites kasvuhoonegaaside 
heidet 1990. aasta tasemega võrreldes 
vähemalt 70 %.

Or. en

Selgitus

Sellega muudetakse ENVI-komisjoni muudatusettepanekut 48, et suurendada 2030. aastaks 
seatud eesmärki, seades uueks eesmärgiks vähendada heitkoguseid 1990. aasta tasemega 
võrreldes 70 % ning kohaneda 2040. aasta kliimaneutraalsuse eesmärgiga. ÜRO 2019. aasta 
aruanne heitkoguste erinevuste kohta näitas, et meil on vaja heitkoguseid 2030. aastaks 
vähemalt 67 % vähendada, et 1,5°C arengusuunale kaasa aidata. Euroopa Parlament ei või 
vähemaga leppida. Me võtame arvesse ka võrdsust ja ELi kohustust rohkem kaasa aidata, et 
vältida selle teadusliku eesmärgi ületamist.


