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komisjoni 17. septembri 2020. aasta muudetud ettepanekuga (COM(2020)0563). 

Esimene volitus sõnastatakse järgmiselt:

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2020)0080) ning muudetud ettepanekut (COM(2020)0563),

Muudatusettepanek 48 sõnastatakse järgmiselt:

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Nagu komisjon oma teatises 
„Euroopa roheline kokkulepe“ märkis, 

(17) Komisjon teatas Euroopa rohelist 
kokkulepet käsitlevas teatises kavatsusest 
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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 
heitkoguste netovähenemine.

hinnata liidu kasvuhoonegaaside heite 
vähendamiseks 2030. aastaks kõrgema 
eesmärgi seadmist ja teha selleks 
ettepanekud, et tagada selle eesmärgi 
kooskõla eesmärgiga saavutada 2050. 
aastaks kliimaneutraalsus. Komisjon 
rõhutas kõnealuses teatises seda, et kõik 
liidu poliitikavaldkonnad peaksid aitama 
kaasa kliimaneutraalsuse eesmärgi 
saavutamisele 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 nii, et heidet vähendataks 
võrreldes 1990. aasta tasemega 60 %. 
Seetõttu peaks komisjon 30. juuniks 2021 
hindama, kuidas tuleks muuta liidu 
õigusakte, mille alusel hakatakse 
suuremat eesmärki täitma, ja muid 
asjakohaseid liidu õigusakte, millega 
aidatakse kasvuhoonegaaside heidet 
vähendada ja ringmajandust edendada.

__________________
9 COM(2020) 562.
10 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. detsembri 2018. aasta määrus (EL) 
2018/1999, milles käsitletakse 
energialiidu ja kliimameetmete juhtimist 
ning millega muudetakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) 
nr 663/2009 ja (EÜ) nr 715/2009, 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiive 94/22/EÜ, 98/70/EÜ, 
2009/31/EÜ, 2009/73/EÜ, 2010/31/EL, 
2012/27/EL ja 2013/30/EL ning nõukogu 
direktiive 2009/119/EÜ ja (EL) 2015/652 
ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa 
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Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 
nr 525/2013 (ELT L 328, 21.12.2018, 
lk 1).

Muudatusettepanek 74 sõnastatakse järgmiselt:

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 2050. 
aastaks kliimaneutraalsus ning esitatakse 
raamistik Pariisi kokkuleppe artikli 7 
kohase ülemaailmse kliimamuutuste 
mõjuga kohanemise eesmärgi täitmisel edu 
saavutamiseks.

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 või muudes neeldajates 
sidumise suhtes.

Muudatusettepanek 75 sõnastatakse järgmiselt:
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Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2 Artikkel 2

Kliimaneutraalsuse eesmärk Kliimaneutraalsuse eesmärk

1. Liidu õigusega reguleeritud 
kasvuhoonegaaside heide ja sidumine kogu 
liidus tasakaalustatakse hiljemalt 
2050. aastaks ning seega vähendatakse 
selleks ajaks netoheide nullini.

1. Liidu õigusega reguleeritud 
inimtekkeliste kasvuhoonegaaside heide 
allikate kaupa ja sidumine neeldajate 
kaupa kogu liidus tasakaalustatakse liidus 
hiljemalt 2050. aastaks, seega saavutades 
selleks ajaks kasvuhoonegaaside 
netonullheite. Iga liikmesriik saavutab 
kasvuhoonegaaside netonullheite 
hiljemalt 2050. aastaks.

2. Asjakohased liidu institutsioonid 
võtavad liidu ja liikmesriigid riigi tasandil 
vajalikud meetmed, et võimaldada lõikes 1 
sätestatud kliimaneutraalsuse eesmärgi 
ühist täitmist, võttes samal ajal arvesse 
liikmesriikide vahel õigluse ja solidaarsuse 
edendamise olulisust.

2. Asjakohased liidu institutsioonid 
võtavad parimate ajakohaste 
teadusandmete alusel vajalikud meetmed 
ning pakuvad liidu ja riiklikul, 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil toetust, 
et võimaldada lõikes 1 sätestatud 
kliimaneutraalsuse eesmärgi saavutamine 
liidus ja kõigis liikmesriikides, võttes 
arvesse liikmesriikide vahel õigluse ja 
solidaarsuse edendamise ning õiglase 
ülemineku olulisust, sotsiaalset ja 
majanduslikku ühtekuuluvust, liidu 
haavatavate kodanike kaitset ning mere ja 
maismaa bioloogilise mitmekesisuse, 
ökosüsteemide ja CO2 sidujate 
majandamise, taastamise, kaitse ja 
edendamise tähtsust.
2a. Alates 1. jaanuarist 2051 ületab 
kasvuhoonegaaside sidumine liidu ja 
kõigi liikmesriikide inimtekkelist heidet.
2b. Hiljemalt 31. maiks 2023 uurib 
komisjon pärast üksikasjalikku 
mõjuhinnangut ja võttes arvesse artikli 3 
lõikes 2a osutatud kasvuhoonegaaside 
eelarvet, võimalusi seada liidule 2040. 
aastaks kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise eesmärk 1990. aastaga 
võrreldes, ning esitab vajaduse korral 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
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seadusandlikud ettepanekud.
2040. aasta kliimaeesmärgi määramise 
võimalusi uurides konsulteerib komisjon 
Euroopa kliimamuutuste nõukoguga ja 
võtab arvesse artikli 3 lõikes 3 sätestatud 
kriteeriume.
2c. Hiljemalt 12 kuud pärast 
2040. aasta kliimaeesmärgi vastuvõtmist 
hindab komisjon, kuidas tuleks muuta 
kõiki selle eesmärgi saavutamisega seotud 
liidu õigusakte, ning kaalub kooskõlas 
aluslepingutega vajalike meetmete 
võtmist, sealhulgas seadusandlike 
ettepanekute vastuvõtmist.

(Et võtta arvesse komisjoni muudetud ettepaneku muutunud ülesehitust, jäetakse lõiked 3 ja 4 
käesolevast muudatusettepanekust välja ning paigutatakse muudatusettepanekusse 100.)

Muudatusettepanek 77 sõnastatakse järgmiselt:

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 Artikkel 3

Kliimaneutraalsuse saavutamise trajektoor Kliimaneutraalsuse saavutamise trajektoor

1. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 9 käesoleva määruse 
täiendamiseks vastu delegeeritud 
õigusakte, millega kehtestatakse liidu 
tasandil artikli 2 lõike 1 kohase 
kliimaneutraalsuse eesmärgi saavutamise 
trajektoor aastani 2050. Komisjon vaatab 
trajektoori läbi hiljemalt kuue kuu jooksul 
pärast igat Pariisi kokkuleppe artikli 14 
alusel tehtud ülemaailmset kokkuvõtet.

1. Hiljemalt 31. maiks 2023 hindab 
komisjon võimalusi kehtestada liidu 
tasandil soovitusliku trajektoori, et 
saavutada artikli 2 lõikes 1 sätestatud 
eesmärk, alustades artikli 2a lõikes 1 
osutatud liidu 2030. aasta 
kliimaeesmärgist ja võttes arvesse artikli 2 
lõikes 2b osutatud kliimaga seotud 2040. 
aasta siduvat vahe-eesmärki, ning esitab 
vajaduse korral sellekohase 
seadusandliku ettepaneku.

1a. Kui lõikes 1 osutatud trajektoor on 
kindlaks määratud, vaatab komisjon 
trajektoori läbi hiljemalt kuue kuu jooksul 
pärast igat Pariisi kokkuleppe artikli 14 
alusel tehtud ülemaailmset kokkuvõtet, 
alustades ülemaailmse kokkuvõtte 



PE648.563v03-00 6/9 RR\1213849ET.docx

ET

tegemisest 2028. aastal. Komisjon esitab 
trajektoori kohandamiseks seadusandliku 
ettepaneku, kui ta peab seda kohandust 
läbivaatamise tulemusena asjakohaseks.

2. Trajektoor algab artikli 2a lõikes 1 
osutatud liidu 2030. aasta 
kliimaeesmärgist.

2. Komisjon võtab kooskõlas lõikega 
1 trajektoori kehtestamiseks 
seadusandlike ettepanekute esitamisel 
arvesse liidu kasvuhoonegaaside eelarvet, 
milles on sätestatud kasvuhoonegaaside 
allesjäänud heitkogused kokku CO2 
ekvivalendina, st kogused, mida oleks 
võimalik kuni 2050. aastani õhku paisata, 
ilma et see ohustaks liidu Pariisi 
kokkuleppest tulenevaid kohustusi.
2a. Komisjon sätestab liidu 
kasvuhoonegaaside eelarve aruandes ning 
esitab selle aruande 31. detsembriks 2021 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule. 
Komisjon teeb kõnealuse aruande ja selle 
aluseks oleva metoodika üldsusele 
kättesaadavaks.

3. Lõike 1 kohaselt trajektoori 
kehtestamisel võtab komisjon arvesse 
järgmist:

3. Lõigete 1 ja 1a kohaselt trajektoori 
kehtestamiseks või kohandamiseks 
seadusandlike ettepanekute esitamisel 
võtab komisjon arvesse järgmisi 
kriteeriume:

-a) parimad kättesaadavad ja kõige 
värskemad teaduslikud tõendid, 
sealhulgas IPCC, IPBESi, ECCC ja 
võimaluse korral liikmesriikide 
sõltumatute kliimaalaste nõuandeorganite 
viimased aruanded;
-aa) tegevusetuse või ebapiisava 
tegevuse sotsiaalsed, majanduslikud ja 
keskkonnakulud;
-ab) vajadus tagada kõigi jaoks aus ja 
sotsiaalselt õiglane üleminek;

a) kulutasuvus ja majanduslik 
tasuvus;
b) liidu majanduse konkurentsivõime; b) liidu majanduse, eelkõige VKEde ja 

kasvuhoonegaaside heite ülekandumisest 
kõige enam ohustatud sektorite 
konkurentsivõime;

ba) lõpptoodete ja liidus tarbimise CO2 
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jalajälg;
c) parimad võimalikud tehnilised 
lahendused;

c) parimad kättesaadavad, 
kulutõhusad, ohutud ja laiendatavad 
tehnoloogiad, mille puhul järgitakse 
tehnoloogilise neutraalsuse põhimõtet ja 
välditakse võimalikku tehnoloogilist 
kinnistumist;

d) energiatõhusus, energia 
taskukohasus ja varustuskindlus;

d) energiatõhusus ja energiatõhususe 
esikohale seadmise põhimõte, energia 
taskukohasus, energiaostuvõimetuse 
vähendamine ja varustuskindlus;

da) vajadus loobuda järk-järgult 
fossiilkütuste kasutamisest ja tagada 
nende asendamine säästvalt toodetud 
taastuvenergia, materjalide ja toodetega;

e) õiglus ja solidaarsus liikmesriikides 
ja nende vahel;

e) õiglus ja solidaarsus liikmesriikides 
ja nende vahel;

f) vajadus tagada keskkonnatõhusus ja 
edasiminek aja jooksul;

f) vajadus tagada keskkonnatõhusus ja 
edasiminek aja jooksul;

fa) vajadus tagada 
keskkonnasäästlikkus, sealhulgas vajadus 
tegeleda bioloogilise mitmekesisuse 
kriisiga, taastades samal ajal kahjustatud 
ökosüsteeme ja ennetades ökosüsteemide 
pöördumatut kahjustamist, et saavutada 
liidu bioloogilise mitmekesisuse 
eesmärgid;
fb) stabiilsete, pikaajaliste ja 
kliimatõhusate looduslike sidujate 
tagamine aja jooksul;

g) investeerimisvajadused- ja 
võimalused;

g) investeerimisvajadused ja 
innovatsioonivõimalused, mis on 
kooskõlas määrusega (EL) 2020/... 
[taksonoomiamäärus], võttes samal ajal 
arvesse varade kasutuskõlbmatuks 
muutumise riski.

h) vajadus tagada aus ja sotsiaalselt 
õiglane üleminek;
i) rahvusvahelised arengusuunad ja 
jõupingutused, mis on tehtud Pariisi 
kokkuleppe pikaajaliste eesmärkide ja 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
kliimamuutuste raamkonventsiooni 
lõppeesmärgi saavutamiseks;
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j) parimad kättesaadavad ja kõige 
värskemad teaduslikud tõendid, 
sealhulgas IPCC viimased aruanded.

(Komisjoni teksti punktid h ja j on muutunud parlamendi muudatusettepanekus vastavalt 
punktideks -ab ja -a. Muudetakse ka punkte -ab ja -a.)

Lisatakse järgmine muudatusettepanek:

Muudatusettepanek 100

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2a Artikkel 2a

2030. aasta kliimaeesmärk 2030. aasta kliimaeesmärk

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. Liidu 2030. aasta kliimaeesmärk on 
vähendada heitkoguseid 1990. aastaga 
võrreldes 60 %.

2. Komisjon vaatab 30. juuniks 2021 
läbi asjakohased liidu õigusaktid, et oleks 
võimalik saavutada käesoleva artikli lõikes 
1 sätestatud eesmärk ja artikli 2 lõikes 1 
sätestatud kliimaneutraalsuse eesmärk, 
ning kaalub kooskõlas aluslepingutega 
vajalike meetmete võtmist, sealhulgas 
seadusandlike ettepanekute vastuvõtmist.

2. Komisjon hindab 30. juuniks 2021, 
kuidas tuleks muuta kõiki liidu õigusakte, 
mis on seotud liidu 2030. aasta 
kliimaeesmärgi täitmisega, ning muid 
asjakohaseid liidu õigusakte, mis 
edendavad ringmajandust ja aitavad 
vähendada kasvuhoonegaaside heidet, et 
saavutada käesoleva artikli lõikes 1 
osutatud heitkoguste vähendamise 
eesmärk ja artikli 2 lõikes 1 sätestatud 
kliimaneutraalsuse eesmärk ning võtta 
vajalikud meetmed, sealhulgas võtta 
kooskõlas aluslepingutega vastu 
seadusandlikud ettepanekud. Komisjon 
hindab eelkõige võimalusi viia kõigi 
transpordisektorite, sealhulgas 
lennunduse ja meretranspordi 
heitkogused kooskõlla 2030. aasta 
kliimaeesmärgi ja 2050. aasta 
kliimaneutraalsuse eesmärgiga, et viia 
need heitkogused hiljemalt 2050. aastaks 
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nulli, ning esitab vajaduse korral 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
seadusandlikud ettepanekud. Komisjon 
võtab kasutusele piisavad vahendid 
kõigiks investeeringuteks, mis on 
vajalikud käesolevas lõikes osutatud 
eesmärkide saavutamiseks.

(Et võtta arvesse komisjoni muudetud ettepaneku muutunud ülesehitust, paigutatakse artikli 2 
lõiked 3 ja 4 muudatusettepanekust 75 käesoleva muudatusettepaneku paremasse tulpa ning 

muudetakse artikli 2a lõigeteks 1 ja 2.)

(Puudutab kõiki keeleversioone.)


