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LÜHISELGITUS

Euroopa Parlament on koos paljude riikide, kohalike omavalitsuste ja teadlastega kuulutanud, 
et meie planeedil valitseb kliima ja keskkonnaga seotud hädaolukord. Et vältida kiiremaid ja 
pöördumatuid kliimamuutusi ning bioloogilise mitmekesisuse ulatuslikku vähenemist, tuleb 
kiiresti vähendada ülemaailmset kasvuhoonegaaside heidet. Sellele probleemile reageerimiseks 
esitas Euroopa Komisjon rohelise kokkuleppe, mille eesmärk on muuta Euroopa 2050. aastaks 
esimeseks kliimaneutraalseks kontinendiks, kus saavutatakse majanduslik areng planeedi 
looduslikke piire austades ja tagatakse samal ajal õiglane üleminek, kus ei jäeta ühtegi inimest 
ega kohta kõrvale. Kliimaseadus on rohelise kokkuleppe nurgakivi, kuna sellega sätestatakse 
netoneutraalsuse eesmärk õigusaktis ja pannakse alus kõigile liidu kliimameetmetele järgmistel 
aastakümnetel.

Kliimaseaduses on sätestatud liidu heite vähendamise üldine trajektoor, kuid komisjoni 
kavandatud kliimaeesmärgid ei ole kooskõlas uusimate kättesaadavate teaduslike tõenditega. 
Vastavalt UNEP 2019. aasta aruandele heitkoguste erinevuse kohta1 tuleb heitkoguseid alates 
2020. aastast vähendada 7,6 % aastas, et saavutada Pariisi kokkuleppe eesmärk piirata 
globaalset soojenemist nii, et temperatuur ei tõuseks rohkem kui 1,5 °C võrreldes 
tööstusrevolutsioonieelse tasemega. Selle eesmärgi poole püüdlemisel peaks EL saavutama 
kliimaneutraalsuse hiljemalt 2040. aastaks ja suurendama oma 2030. aasta eesmärki vähemalt 
65 %-ni võrreldes 1990. aastaga.

Kliimaneutraalsuse saavutamine eeldab meie ühiskonna ja kõigi majandussektorite, eriti 
transpordisektori põhjalikku ümberkujundamist. Transpordisektor on Euroopa Liidus suurim 
heitetekitaja, mille arvele langeb 27 % liidu kasvuhoonegaaside heitkogustest. Lisaks on see 
ainus sektor, mille heitkogused on alates 1990. aastast jätkuvalt suurenenud: 2017. aastal olid 
heitkogused 28 % suuremad kui 1990. aastal. Selle sektori ümberkujundamise probleemid ei 
piirdu maantee- ja raudteetranspordiga, vaid hõlmavad ka siseveetransporti, lennundus- ja 
merendussektorit.

Lennundus- ja merendussektor on suured heitetekitajad ning 2017. aastal toimus neis 
kasvuhoonegaaside heite suurim protsentuaalne kasv. Ometi näitab analüüs, et Rahvusvahelise 
Mereorganisatsiooni (IMO) ja Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) 
praegused ülemaailmsed eesmärgid ja kavandatud meetmed ei too kaasa heitkoguste vajalikku 
vähenemist ning netonullheite saavutamiseks on vaja olulisi lisameetmeid. Seetõttu teeb 
arvamuse koostaja ettepaneku, et komisjon esitaks tervikliku õigusaktide paketi, tagamaks 
lennundus- ja merendussektori kooskõla kliimaseaduse eesmärkidega. Lennunduse puhul on 
üldine kliimamõju tunduvalt suurem kui kasvuhoonegaaside heide. Arvamuse koostaja arvates 
on seetõttu oluline lisada lennunduse muu kui CO2 heite mõju määruse kohaldamisalasse.

Arvamuse koostaja ettepanek hõlmab ka Euroopa kliimamuutuste rühma (EPCC) loomist. See 
on kliimamuutusi käsitlev sõltumatu teaduslik nõuanderühm. EPCC ülesanne on jälgida 
kasvuhoonegaaside heite ja muu kliimamõju vähendamist liidus ja liikmesriikides ning esitada 
vajaduse korral soovitusi kooskõlas kliimaseaduse eesmärgiga. Samuti avaldab rühm hiljemalt 
kuus kuud pärast iga Pariisi kokkuleppe ülemaailmset kokkuvõtet aruande, mis käsitleb 

1 UNEP aruanne heitkoguste erinevuse kohta, 2019: https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-
report-2019

https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2019
https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2019
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käesolevas määruses sätestatud liidu kliimaeesmärkide vastavust eesmärgile piirata 
temperatuuri tõusu 1,5 °C-ni võrreldes tööstusrevolutsioonieelse tasemega.

Selleks et tagada kõigi Euroopa Liidu õigusaktide kooskõla kliimaneutraalsuse eesmärgiga, 
hindab komisjon enne vastuvõtmist kõiki kavandatavaid meetmeid, sealhulgas seadusandlikke 
ja eelarveettepanekuid. Arvamuse koostaja teeb ka ettepaneku, et komisjon hindaks kõiki 
asjaomaseid kehtivaid ELi õigusakte ja eelarveid ning teeks vajaduse korral 
muudatusettepanekuid. Samuti teeb arvamuse koostaja ettepaneku, et komisjon esitaks 
põhjaliku analüüsi kõigi fossiilkütuste otseste ja kaudsete toetuste kohta kõigis liikmesriikides.

Iga aastaga, mil me meetmeid ei võta, suurenevad heitkoguste vähendamisega seotud raskused 
ja kulud. Oleme praegu olukorras, kus 1,5 °C eesmärgi saavutamata jäämine on väga 
tõenäoline. Sellel oleksid rängad sotsiaalsed, majanduslikud ja keskkonnaalased tagajärjed. 
Vajame ambitsioonikat kliimaseadust, millele järgnevad konkreetsed meetmed, kui me tõesti 
tahame saavutada oma kliimaeesmärgid, päästa ja taastada ökosüsteemid ning pärandada 
tulevastele põlvkondadele elamiskõlbliku planeedi. 

MUUDATUSETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse 
komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Komisjon esitas 11. detsembri 
2019. aasta teatises „Euroopa roheline 
kokkulepe“19 uue majanduskasvu 
strateegia, mille eesmärk on muuta liit 
õiglaseks ja jõukaks, nüüdisaegse, 
ressursitõhusa ja konkurentsivõimelise 
majandusega ühiskonnaks, kus 
2050. aastaks ei ole enam 
kasvuhoonegaaside netoheidet ja kus 
majanduskasv on ressursikasutusest 
lahutatud. Samuti on selle eesmärk kaitsta, 
säilitada ja suurendada liidu looduskapitali 
ning kaitsta kodanike tervist ja heaolu 

(1) Komisjon esitas 11. detsembri 
2019. aasta teatises „Euroopa roheline 
kokkulepe“19 uue majanduskasvu 
strateegia, mille eesmärk on muuta liit 
õiglaseks ja jõukaks, nüüdisaegse, 
ressursitõhusa ja konkurentsivõimelise 
majandusega ühiskonnaks, kus ei ole 
kasvuhoonegaaside netoheidet ega muud 
kahjulikku kliimamõju ja kus 
majanduskasv on ressursikasutusest 
lahutatud. Samuti on selle eesmärk kaitsta, 
säilitada ja suurendada liidu looduskapitali 
ning kaitsta kodanike tervist ja heaolu 
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keskkonnaga seotud ohtude ja mõjude eest. 
Samal ajal peab see üleminek olema 
õiglane ja kaasav, et kedagi ei jäetaks 
kõrvale.

keskkonnaga seotud ohtude ja mõjude eest. 
Samal ajal peab see üleminek olema 
õiglane ja kaasav, et kedagi ei jäetaks 
kõrvale.

__________________ __________________
19 Komisjoni teatis „Euroopa roheline 
kokkulepe“, COM(2019) 640 final, 11. 
detsember 2019.

19 Komisjoni teatis „Euroopa roheline 
kokkulepe“, COM(2019) 640 final, 11. 
detsember 2019.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Pikaajalise eesmärgi 
kindlaksmääramine on väga oluline selleks, 
et toetada majanduse ja ühiskonna 
ümberkujundamist, töökohtade loomist, 
majanduskasvu ja Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni kestliku arengu 
eesmärkide saavutamist ning püüelda 
õiglasel ja kulutõhusal viisil Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni osaliste konverentsi 
21. istungjärgul vastu võetud 2015. aasta 
Pariisi kliimakokkuleppe (edaspidi „Pariisi 
kokkulepe“) temperatuurieesmärgi poole.

(3) Pikaajalise eesmärgi 
kindlaksmääramine on väga oluline selleks, 
et toetada majanduse ja ühiskonna 
ümberkujundamist, töökohtade loomist, 
majanduskasvu ja Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni kestliku arengu 
eesmärkide saavutamist ning saavutada 
õiglasel ja kulutõhusal viisil Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni osaliste konverentsi 
21. istungjärgul vastu võetud 2015. aasta 
Pariisi kliimakokkuleppe (edaspidi „Pariisi 
kokkulepe“) temperatuurieesmärk.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Kliimaneutraalsust peaksid aitama 
saavutada kõik majandussektorid. 
Arvestades energia tootmise ja tarbimise 

(6) Selleks et saavutada 
kliimaneutraalsus ja taastada bioloogiline 
mitmekesisus, tuleb kõik majandussektorid 
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suurt mõju kasvuhoonegaaside heitele, on 
oluline üle minna kestlikule, taskukohasele 
ja kindlale energiasüsteemile, mis tugineb 
hästitoimivale energia siseturule. 
Digiüleminek, tehnoloogiline innovatsioon 
ning teadus- ja arendustegevus on samuti 
tähtsad kliimaneutraalsuse eesmärgi 
saavutamise tegurid.

põhjalikult ümber kujundada. Arvestades 
energia tootmise ja tarbimise suurt mõju 
kasvuhoonegaaside heitele, on oluline üle 
minna kestlikule, taskukohasele ja kindlale 
energiasüsteemile, mis tugineb 
hästitoimivale energia siseturule. Kui 
energiasektoris on heitkogused alates 
1990. aastast oluliselt vähenenud, siis 
transpordisektorist pärinevad 
kasvuhoonegaaside heitkogused on 
suurenenud. Transpordisektori 
probleemid ei piirdu maantee- ja 
raudteetranspordiga, vaid hõlmavad ka 
siseveetransporti, merendus- ja 
lennundussektorit. Digiüleminek, 
tehnoloogiline innovatsioon ning teadus- ja 
arendustegevus on samuti tähtsad 
kliimaneutraalsuse eesmärgi saavutamise 
tegurid, mis tekitavad ühtlasi 
lisaprobleeme energiamahukate 
andmekeskuste tõttu.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Liit peaks võtma sihiks saavutada 
looduslike ja tehnoloogiliste lahenduste 
abil liidus 2050. aastaks 
kasvuhoonegaaside inimtekkelise heite ja 
nende sidumise vaheline tasakaal kogu 
majanduses. 2050. aastaks seatud kogu liitu 
hõlmavat kliimaneutraalsuse eesmärki 
peaksid kõik liikmesriigid püüdma 
saavutada ühiselt ning liikmesriigid, 
Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon 
peaksid võtma vajalikud meetmed, et seda 
oleks võimalik teha. Liidu tasandi 
meetmed on eesmärgi saavutamiseks 
vajalike meetmete oluline osa.

(12) Liit peaks võtma sihiks saavutada 
looduslike ja tehnoloogiliste lahenduste 
abil liidus ja üksikute liikmesriikide 
tasandil hiljemalt 2040. aastaks 
kasvuhoonegaaside inimtekkelise heite ja 
nende sidumise vaheline tasakaal kogu 
majanduses. 2040. aastaks seatud kogu liitu 
hõlmavat kliimaneutraalsuse eesmärki 
peaksid kõik liikmesriigid püüdma 
saavutada ühiselt ning liikmesriigid, 
Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon 
peaksid võtma vajalikud meetmed, et seda 
oleks võimalik teha. Liidu tasandi ja 
liikmesriigi tasandi meetmed on eesmärgi 
saavutamiseks vajalike meetmete võrdselt 
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olulised osad.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Liit peaks jätkama kliimameetmete 
rakendamist ja hoidma kliimavaldkonnas 
rahvusvahelist juhtpositsiooni ka pärast 
2050. aastat, et kaitsta inimesi ja planeeti 
kliimamuutuste ohu eest, püüeldes Pariisi 
kokkuleppes seatud 
temperatuurieesmärkide poole ja järgides 
IPCC teaduslikke soovitusi.

(13) Liit peaks jätkama kliimameetmete 
rakendamist, kinnitades ja soodustades 
kliimavaldkonnas rahvusvahelist 
juhtpositsiooni pikas perspektiivis, et 
kaitsta inimesi ja planeeti kliimamuutuste 
ohu eest, püüeldes Pariisi kokkuleppes 
seatud temperatuurieesmärkide poole ja 
järgides IPCC, IPBESi ja Euroopa 
kliimamuutuste rühma (EPCC) 
teaduslikke soovitusi.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Kliimaneutraalsuse eesmärgi 
saavutamiseks liidu ja liikmesriikide 
tasandil asjakohaste meetmete võtmisel 
peaksid liikmesriigid, Euroopa Parlament, 
nõukogu ja komisjon võtma arvesse 
kliimaneutraalsusele ülemineku panust 
kodanike heaolu, ühiskonna jõukuse ja 
majanduse konkurentsivõime 
suurendamisse, energiajulgeolekut ja 
toiduga kindlustatust ning energia ja toidu 
taskukohasust, õiglust ja solidaarsust 
liikmesriikides ja nende vahel, arvestades 
nende majandusliku seisundiga, riigi 
oludega ja vajadusega saavutada pikas 

(15) Kliimaneutraalsuse eesmärgi 
saavutamiseks liidu ja liikmesriikide 
tasandil asjakohaste meetmete võtmisel 
peaksid liikmesriigid, Euroopa Parlament, 
nõukogu ja komisjon võtma arvesse 
kliimaneutraalsusele ülemineku panust 
kodanike heaolu, ühiskonna jõukuse ja 
majanduse pikaajalise kestlikkuse 
suurendamisse, energiajulgeolekut ja 
toiduga kindlustatust ning energia ja toidu 
taskukohasust, õiglust ja solidaarsust 
liikmesriikides ja nende vahel, arvestades 
nende majandusliku seisundiga, riigi 
oludega ja vajadusega saavutada pikas 
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perspektiivis lähenemine, vajadust ausa ja 
sotsiaalselt õiglase ülemineku järele, 
parimaid kättesaadavaid teaduslikke 
tõendeid, eelkõige IPCC järeldusi, vajadust 
võtta kliimamuutustega seotud riske 
arvesse investeerimis- ja 
planeerimisotsustes, kulutõhusust ja 
tehnoloogilist neutraalsust 
kasvuhoonegaaside heite vähendamisel ja 
nende sidumisel ning vastupanuvõime 
suurendamisel ning pikas perspektiivis 
keskkonnaeesmärkidele vastavuse 
suurendamist ja kõrgemate eesmärkide 
seadmist.

perspektiivis lähenemine, vajadust ausa ja 
sotsiaalselt õiglase ülemineku järele, 
parimaid kättesaadavaid teaduslikke 
tõendeid, eelkõige IPCC, IPBESi ja EPCC 
järeldusi, vajadust võtta kliimamuutustega 
seotud riske arvesse investeerimis- ja 
planeerimisotsustes, kulutõhusust ja 
tehnoloogilist neutraalsust 
kasvuhoonegaaside heite vähendamisel ja 
nende sidumisel ning vastupanuvõime 
suurendamisel ning pikas perspektiivis 
keskkonnaeesmärkidele vastavuse 
suurendamist ja kõrgemate eesmärkide 
seadmist.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Komisjon teatas Euroopa rohelist 
kokkulepet käsitlevas teatises kavatsusest 
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. Komisjon peaks 
2020. aasta septembriks põhjaliku 
mõjuhinnangu alusel ning võttes arvesse 
talle Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) 2018/199936 kohaselt 
esitatud lõimitud riiklike energia- ja 
kliimakavade analüüsi, vaatama läbi liidu 
2030. aasta kliimaeesmärgi ja uurima, 
millised on võimalused seada 
2030. aastaks uus sihttase, milleks on 
vähendada heidet 50–55 % võrreldes 

(17) Komisjon teatas Euroopa rohelist 
kokkulepet käsitlevas teatises kavatsusest 
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 liit peaks püüdlema 
eesmärgi poole saavutada 2040. aastaks 
kliimaneutraalsus, on väga oluline 
kliimameetmeid veelgi tugevdada ja 
eelkõige suurendada liidu 2030. aasta 
kliimaeesmärki nii, et heidet vähendataks 
võrreldes 1990. aasta tasemega 65 %. 
Seetõttu peaks komisjon 30. juuniks 2021 
hindama, kuidas seda kõrgemat eesmärki 
rakendavaid liidu õigusakte tuleks muuta.
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1990. aasta tasemega. Kui komisjon peab 
vajalikuks muuta liidu 2030. aasta 
eesmärki, peaks ta esitama Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule vastavalt 
vajadusele ettepanekud käesoleva 
määruse muutmiseks. Lisaks peaks 
komisjon 30. juuniks 2021 hindama, kuidas 
tuleks seda eesmärki rakendavaid liidu 
õigusakte muuta selliselt, et heide 
väheneks võrreldes 1990. aastaga 50–
55 %.

__________________ __________________
36 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 
Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 
525/2013 (ELT L 328, 21.12.2018, lk 1).

36 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 
Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 
525/2013 (ELT L 328, 21.12.2018, lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Komisjon peaks tagama 
usaldusväärse ja objektiivse hindamise, mis 
põhineks kõige ajakohasematel teaduslikel, 
tehnilistel ja sotsiaal-majanduslikel 
andmetel ning milles oleks arvesse võetud 
paljusid sõltumatuid eksperdiarvamusi, 
ning tuginema oma hinnangus asjakohasele 
teabele, sealhulgas liikmesriikide esitatud 
teabele ja aruannetele, Euroopa 
Keskkonnaameti aruannetele ja parimatele 

(19) Komisjon peaks tagama 
usaldusväärse ja objektiivse hindamise, mis 
põhineks kõige ajakohasematel teaduslikel, 
tehnilistel ja sotsiaal-majanduslikel 
andmetel ning milles oleks arvesse võetud 
paljusid sõltumatuid eksperdiarvamusi, 
ning tuginema oma hinnangus asjakohasele 
teabele, sealhulgas liikmesriikide esitatud 
teabele ja aruannetele, Euroopa 
Keskkonnaameti aruannetele ja parimatele 
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kättesaadavatele teaduslikele tõenditele, 
kaasa arvatud IPCC aruannetele. Võttes 
arvesse, et komisjon on kohustunud uurima 
võimalusi, kuidas avalik sektor saab 
kasutada ELi taksonoomiat Euroopa 
rohelise kokkuleppe kontekstis, peaks see 
hõlmama teavet nii liidu kui ka 
liikmesriikide keskkonnasäästlike 
investeeringute kohta kooskõlas määrusega 
(EL) 2020/… [taksonoomiamäärus], kui 
selline teave muutub kättesaadavaks. 
Komisjon peaks kasutama Euroopa 
statistikat ja andmeid, kui need on olemas, 
ning hankima eksperdihinnanguid. 
Euroopa Keskkonnaamet peaks komisjoni 
vastavalt oma iga-aastasele 
tööprogrammile asjakohaselt abistama.

kättesaadavatele teaduslikele tõenditele, 
kaasa arvatud IPCC, IPBESi ja EPCC 
aruannetele. Võttes arvesse, et komisjon on 
kohustunud uurima võimalusi, kuidas 
avalik sektor saab kasutada ELi 
taksonoomiat Euroopa rohelise kokkuleppe 
kontekstis, peaks see hõlmama teavet nii 
liidu kui ka liikmesriikide 
keskkonnasäästlike investeeringute kohta 
kooskõlas määrusega (EL) 2020/… 
[taksonoomiamäärus], kui selline teave 
muutub kättesaadavaks. Komisjon peaks 
kasutama Euroopa statistikat ja andmeid, 
kui need on olemas, ning hankima 
eksperdihinnanguid. Euroopa 
Keskkonnaamet peaks komisjoni vastavalt 
oma iga-aastasele tööprogrammile 
asjakohaselt abistama.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Selleks et tagada kõigi 
majandustegevuses osalejate, sealhulgas 
ettevõtjate, töötajate, investorite ja 
tarbijate jaoks prognoositavus ja 
kindlustunne, tagada, et üleminek 
kliimaneutraalsusele on pöördumatu, 
tagada heite järkjärguline vähendamine 
aja jooksul ning aidata hinnata meetmete ja 
edusammude kooskõla kliimaneutraalsuse 
eesmärgiga, peaks komisjonil olema õigus 
võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 290 vastu õigusakte, et 
kehtestada trajektoor liidus 2050. aastaks 
kasvuhoonegaaside nullheiteni jõudmiseks. 
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 

(21) Selleks et tagada kõigi 
majandustegevuses ja ühiskonnaelus 
osalejate jaoks prognoositavus ja 
kindlustunne, tagada, et üleminek 
kliimaneutraalsusele on kiire ja 
pöördumatu, tagada heite pidev 
vähendamine aja jooksul ning aidata 
hinnata meetmete ja edusammude kooskõla 
kliimaneutraalsuse eesmärgiga, peaks 
komisjonil olema õigus võtta kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikliga 290 vastu õigusakte, et kehtestada 
trajektoor liidus 2040. aastaks 
kasvuhoonegaaside nullheiteni jõudmiseks. 
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 



PA\1204013ET.docx 11/35 PE650.613v01-00

ET

2016. aasta institutsioonidevahelises 
parema õigusloome kokkuleppes37 
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.

2016. aasta institutsioonidevahelises 
parema õigusloome kokkuleppes37 
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.

__________________ __________________
37 ELT L 123, 12.5.2016, lk 1. 37 ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Kliimamuutused on oma olemuselt 
piiriülene probleem ning liikmesriikide 
poliitika täiendamiseks ja tugevdamiseks 
on vaja liidu tasandil kooskõlastatud 
meetmeid. Kuna käesoleva määruse 
eesmärki, nimelt jõuda liidus 2050. aastaks 
kliimaneutraalsuseni, ei suuda liikmesriigid 
eraldi piisavalt saavutada ning selle ulatuse 
ja toime tõttu on seda parem saavutada 
liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid 
kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 
sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. 
Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev määrus selle eesmärgi 
saavutamiseks vajalikust kaugemale,

(23) Kliimamuutused on oma olemuselt 
piiriülene probleem ning liikmesriikide 
poliitika täiendamiseks ja tugevdamiseks
 on vaja liidu tasandil kooskõlastatud 
meetmeid. Kuna käesoleva määruse 
eesmärki, nimelt jõuda liidus 2040. aastaks 
kliimaneutraalsuseni, ei suuda liikmesriigid 
eraldi piisavalt saavutada ning selle ulatuse 
ja toime tõttu on seda parem saavutada 
liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid 
kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 
sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. 
Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev määrus selle eesmärgi 
saavutamiseks vajalikust kaugemale,

Or. en



PE650.613v01-00 12/35 PA\1204013ET.docx

ET

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23a) Transpordist, kaasa arvatud 
rahvusvahelisest lennundusest (kuid välja 
arvatud rahvusvahelisest laevandusest) 
pärinev CO2 heide oli liidus 2017. aastal 
28 % suurem kui 1990. aastal ja 
moodustas 27 % EL 28 
kasvuhoonegaaside koguheitest 
(sealhulgas rahvusvahelise lennunduse ja 
meretranspordi heide)1a. 

__________________
1a https://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/indicators/transport-emissions-of-
greenhouse-gases/transport-emissions-of-
greenhouse-gases-12

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23b) Komisjoni analüüsist selgub, et 
Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni 
(IMO) ja Rahvusvahelise 
Tsiviillennunduse Organisatsiooni 
(ICAO) praegused ülemaailmsed 
eesmärgid ja kavandatud meetmed ei 
oleks isegi täieliku rakendamise korral 
heitkoguste vajalikuks vähendamiseks 
piisavad ning et tuleb võtta olulisi 
lisameetmeid, mis on kooskõlas 
kasvuhoonegaaside netonullheite 
saavutamise kogu majandust hõlmava 
eesmärgiga1a. 

__________________
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1a Vastuvõetud tekstid, PA_TA(2019)0079.

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23c) Rahvusvahelises lennunduses 
suurenes kasvuhoonegaaside heide 
2017. aastal 1990. aasta tasemega 
võrreldes protsentuaalselt kõige rohkem 
(+ 129 %), järgnesid rahvusvaheline 
laevandus (+ 32 %) ja maanteetransport 
(+ 23 %)1a.
__________________
1a https://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/indicators/transport-emissions-of-
greenhouse-gases/transport-emissions-of-
greenhouse-gases-12

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23d) Lennunduse üldine kliimamõju 
(inimtekkeline kliima mõjutamine) on 
oluliselt suurem kui selle 
kasvuhoonegaaside heide ja seda 
põhjustavad suurel määral kiudpilvisuse 
muutused, mis tulenevad kondensjälgede 
moodustumisest1a.
__________________
1a https://www.atmos-chem-
phys.net/19/8163/2019/
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Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23e) Turismisektori transpordiga 
seotud CO2 heide moodustab 22 % 
transpordisektori koguheitest. See heide 
moodustas 2016. aastal 5 % 
inimtekkelisest heitest ja suureneb 
aastatel 2016–2030 turistide kasvava 
nõudluse tõttu eeldatavasti 25 %1a.
__________________
1a https://www.e-
unwto.org/doi/book/10.18111/9789284416
660

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23f) Vastavalt direktiivi 2003/87/EÜ 
artikli 30 lõikele 4 on komisjon volitanud 
Euroopa Liidu Lennundusohutusametit 
(EASA) viima läbi uuringu, et käsitleda 
uusimaid teaduslikke arenguid seoses 
lennundusest tuleneva muu kui CO2 
heitega, mis põhjustab kliimamõju suurtel 
kõrgustel, ja ka mõõtühikute küsimust. 
Arvesse tuleb võtta selliseid mõjusid nagu 
kondensjälgede moodustumine, nende 
muutumine kiudpilvedeks ning 
sulfaataerosoolide ja tahma otsene mõju. 
Aruanne tuleks avaldada ja edastada 
viivitamata nõukogule ja parlamendile 
ning selles tuleks tuua välja juba 
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kehtestatud tehnilised ja 
operatiivmeetmed, millel on otsene või 
kaudne mõju lennundusest tulenevale 
muule kui CO2 heitele ja kliimamõjule, 
ning anda põhjalik ülevaade probleemi 
lahendamiseks võetavatest meetmetest. 
Aruandele tuleks lisada seadusandlikud 
meetmed, et käsitleda lennunduse muud 
kui CO2 heite mõju ülemaailmsele 
kliimale.

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23g) Sisepõlemismootorite jätkuv müük 
liidu turul ei sobi kokku 
kliimaneutraalsuse eesmärgiga. Seetõttu 
peaks sisepõlemismootorite järkjärguline 
kasutuselt kõrvaldamine hiljemalt 
2030. aastaks olema määruse (EL) 
2019/631 eelseisva läbivaatamise 
põhielement. Selleks et tagada selge 
liikumine heitevaba liikuvuse suunas, 
nagu on sätestatud Euroopa rohelises 
kokkuleppes, peaks komisjon viima 
määruse (EL) 2019/1242 vastavusse ka 
2030. aasta suurema kliimaeesmärgiga. 
Sellest tulenevalt peaks komisjon tegema 
ettepaneku tüübikinnituse määruse (EL) 
2018/858 muutmiseks, et anda õiguslikult 
kindel vastus liikmesriikidele, kes 
soovivad kõrvaldada sisepõlemismootorid 
järk-järgult kasutuselt enne 2030. aastat.

Or. en
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 h (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23h) Nagu on osutatud komisjoni 
teatises „Euroopa roheline kokkulepe“, 
peab komisjon tegema ettepaneku vaadata 
2021. aasta juuniks läbi sõiduautode ja 
kaubikute CO2 heite norme käsitlevad 
õigusaktid, et tagada alates 2025. aastast 
selge liikumine heitevaba liikuvuse 
suunas.1a

__________________
1a COM(2019)0640.

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23i) Komisjon peaks võimalikult 
kiiresti ja hiljemalt 2021. aasta juuliks 
esitama meretranspordist pärinevate 
heitkoguste vähendamiseks põhjaliku 
õigusaktide paketi, mis hõlmab muu 
hulgas järgmisi meetmeid: kohustuslikud 
CO2 tegevusnõuded, täielik integreerimine 
ELi heitkogustega kauplemise süsteemi, 
meetmed täielikult taastuvatel 
energiaallikatel põhinevate säästvate 
alternatiivkütuste ja nendega seotud 
kütusetaristu kasutuselevõtu toetamiseks, 
sõidukiiruse vähendamine, purjede 
kasutamine ja liiklusmahu vähendamine 
muu hulgas sadamatesse pääsu haldamise 
kaudu.

Or. en
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Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 j (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23j) Komisjon peaks 2021. aasta 
juuliks esitama lennundusvaldkonnas 
põhjaliku õigusaktide paketi, mis hõlmab 
muu hulgas järgmisi meetmeid: tasuta 
kvootide kaotamine ja tagasipöördumine 
ELi HKSi täieliku kohaldamisala juurde, 
täielikult taastuvatel energiaallikatel 
põhinevad säästvad alternatiivkütused ja 
kütusetaristu, lühilendude keelustamine, 
kui on olemas säästvad alternatiivid, ning 
liiklusmahu vähendamine muu hulgas 
teenindusaegade haldamise kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 k (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23k) Komisjon peaks 2021. aasta 
juuliks esitama aktiivse liikuvuse 
strateegia.

Or. en

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
raamistik kasvuhoonegaaside heite 

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

muude kliimamõjude kiireks ja 
pöördumatuks vähendamiseks ning nende 
looduslikes neeldajates sidumise 
suurendamiseks liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

Käesolevas määruses sätestatakse siduv 
eesmärk saavutada liidus 2040. aastaks 
kliimaneutraalsus, püüdes saavutada 
Pariisi kokkuleppe artikli 2 kohane 
pikaajaline eesmärk piirata temperatuuri 
tõusu 1,5 °C-ni võrreldes 
tööstusrevolutsioonieelse tasemega, ning 
esitatakse raamistik Pariisi kokkuleppe 
artikli 7 kohase ülemaailmse 
kliimamuutuste mõjuga kohanemise 
eesmärgi täitmisel edu saavutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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, 
muude kliimamõjude ning looduslikes 
neeldajates sidumise suhtes.

Or. en
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Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev määrus aitab kaitsta liidu 
kodanike võõrandamatuid õigusi elule, 
laste heaolule, elukutsele, omandile ja 
võrdsele kohtlemisele, mille eeldus on 
stabiilne kliima ning mida tunnustatakse 
nii Euroopa inimõiguste konventsioonis 
kui ka Euroopa Liidu põhiõiguste hartas.

Or. en

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 
kasvuhoonegaaside heide, kaasa arvatud 
liiduga seotud heide rahvusvahelisest 
lennundusest ja laevandusest, muud 
kliimamõjud ning kasvuhoonegaaside 
sidumine kogu liidus tasakaalustatakse 
liidus võimalikult varakult ja hiljemalt 
2040. aastaks ning seega vähendatakse 
selleks ajaks netoheide nullini. Iga 
liikmesriik saavutab oma territooriumil 
netoheite nulltaseme hiljemalt 
2040. aastaks.

Or. en

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Alates 1. jaanuarist 2041 on liidus 
ja iga liikmesriigi territooriumil 
kasvuhoonegaaside sidumine looduslikes 
neeldajates suurem kui inimtekkeline 
heide ja muud kliimamõjud.

Or. en

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Artikli 2 lõikes 1 sätestatud 
kliimaneutraalsuse eesmärki silmas pidades 
vaatab komisjon 2020. aasta septembriks 
läbi määruse (EL) 2018/1999 artikli 2 
punktis 11 osutatud liidu 2030. aasta 
kliimaeesmärgi ning uurib võimalusi 
seada uus 2030. aasta eesmärk, milleks on 
vähendada heidet 50–55 % võrreldes 
1990. aastaga. Kui komisjon peab 
vajalikuks seda eesmärki muuta, esitab ta 
vastavalt vajadusele Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ettepanekud.

3. Artikli 2 lõikes 1 sätestatud 
kliimaneutraalsuse eesmärki silmas pidades 
seatakse määruse (EL) 2018/1999 artikli 2 
punktis 11 osutatud liidu 2030. aasta 
kliimaeesmärgiks vähendada heidet 65 % 
võrreldes 1990. aastaga.

Or. en

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon hindab 30. juuniks 2021, 
kuidas tuleks liidu 2030. aasta eesmärki 
rakendavaid liidu õigusakte muuta nii, et 
heidet oleks võrreldes 1990. aastaga 
võimalik vähendada 50–55 % ja saavutada 

4. Komisjon hindab 30. juuniks 2021, 
kuidas tuleks kõiki liidu 2030. aasta 
kliimaeesmärgi täitmise seisukohast 
asjakohaseid liidu õigusakte muuta nii, et 
heidet oleks võrreldes 1990. aastaga 
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artikli 2 lõikes 1 sätestatud 
kliimaneutraalsuse eesmärk, ning kaalub 
vajalike meetmete võtmist, sealhulgas 
seadusandlike ettepanekute vastuvõtmist 
kooskõlas aluslepingutega.

võimalik vähendada 65 % ja saavutada 
artikli 2 lõikes 1 sätestatud 
kliimaneutraalsuse eesmärk, ning võtab 
vajalikud meetmed, sealhulgas 
seadusandlike ettepanekute vastuvõtmine 
kooskõlas aluslepingutega.

Or. en

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2a
Euroopa kliimamuutuste rühm

1. Komisjon moodustab 30. juuniks 2021 
Euroopa kliimamuutuste rühma (EPCC). 
EPCC on kliimamuutusi käsitlev 
sõltumatu teaduslik nõuanderühm. See 
koosneb kuni 20 sotsiaal- ja 
loodusteadlasest, kes valitakse välja nende 
kliimamuutuste alaste teadmiste põhjal. 
Välja valitud teadlased kutsutakse 
kuulamisele ja kinnitatakse Euroopa 
Parlamendi asjaomases komisjonis.
2. Komisjon tagab, et EPCC 
juhtimisstruktuur ja koosseis tagab 
rühma täieliku teadusliku sõltumatuse ja 
autonoomia, sealhulgas liidu ja 
liikmesriikide institutsioonide, organite ja 
asutuste suhtes.
3. EPCC jälgib kasvuhoonegaaside heite 
ja muu kliimamõju vähendamist liidus ja 
liikmesriikides. Vajaduse korral annab ta 
soovitusi asjaomastele liidu 
institutsioonidele ja liikmesriikidele.
4. 30. novembriks 2022 ja seejärel igal 
aastal annab EPCC komisjonile, Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aru oma 
leidudest vastavalt lõikele 3. EPCC tagab, 
et ta tegutseb täiesti läbipaistvalt ja tema 
aruanded tehakse üldsusele 
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kättesaadavaks.
5. Konkreetse taotluse korral võib EPCC 
anda ka teavet ja soovitusi Euroopa 
Parlamendile, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele, Regioonide Komiteele, 
Euroopa Kontrollikojale, Euroopa 
Ombudsmanile või mõne riigi 
parlamendile.

Or. en

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2b
Liidu kliimaeesmärkide teaduslik 

läbivaatamine
1. Hiljemalt kuus kuud pärast iga Pariisi 
kokkuleppe artiklis 14 osutatud 
ülemaailmset kokkuvõtet avaldab EPCC 
aruande, mis käsitleb artiklis 2 sätestatud 
liidu kliimaeesmärkide kooskõla 
eesmärgiga piirata temperatuuri tõusu 1,5 
°C-ni võrreldes tööstusrevolutsioonieelse 
tasemega. Aruandes võetakse arvesse 
järgmisi elemente:
a) parimad kättesaadavad ja kõige 
värskemad teaduslikud tõendid, eelkõige 
IPCC järeldused järelejäänud 
süsinikubilansi kohta, et piirata 
temperatuuri tõusu 1,5 °C-ni võrreldes 
tööstusrevolutsioonieelse tasemega, ÜRO 
Keskkonnaprogrammi (UNEP) iga-
aastased aruanded heitkoguste erinevuse 
ja fossiilkütuste tootmise kohta ning 
muud IPBESi asjakohased aruanded;
b) rahvusvahelised arengusuunad ja 
jõupingutused, mis on tehtud Pariisi 
kokkuleppe pikaajalise 
temperatuurieesmärgi ja Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste 
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raamkonventsiooni lõppeesmärgi 
saavutamiseks;
c) liidu ja liikmesriikide kohustus 
kajastada oma kliimameetmetes 
kõrgeimat võimalikku edasipüüdlikkuse 
taset ja edasiminekut aja jooksul 
kooskõlas Pariisi kokkuleppe artikli 4 
lõikega 3 ning
d) liidu ja liikmesriikide kohustus peatada 
2030. aastaks bioloogilise mitmekesisuse 
vähenemine ja pöörata see suundumus 
ümber.
2. Komisjon võtab nõuetekohaselt arvesse 
lõikes 1 osutatud aruannet ja kui EPCC 
arvates ei ole artiklis 2 sätestatud liidu 
kliimaeesmärgid kooskõlas eesmärgiga 
piirata temperatuuri tõusu 1,5 °C-ni 
võrreldes tööstusrevolutsioonieelse 
tasemega, esitab komisjon seadusandliku 
ettepaneku käesoleva määruse 
muutmiseks, et tagada liidu õiglane ja 
usaldusväärne panus Pariisi kokkuleppe 
pikaajalise temperatuurieesmärgi 
saavutamisse. 

Or. en

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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. 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 2040. Komisjon vaatab 
trajektoori läbi hiljemalt kuue kuu jooksul 
pärast igat Pariisi kokkuleppe artikli 14 
alusel tehtud ülemaailmset kokkuvõtet.
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Or. en

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Lõike 1 kohaselt trajektoori välja 
pakkumisel võtab komisjon arvesse 
järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kulutasuvus ja majanduslik tasuvus; a) kulutasuvus ja majanduslik tasuvus, 
võttes täielikult arvesse tegevusetusest ja 
hilinenud kliimameetmetest tulenevaid 
kulusid;

Or. en

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ca) süsinikdioksiidi sidumise 
võimaluste mõju bioloogilisele 
mitmekesisusele, ökosüsteemidele ja 
toiduga kindlustatusele;

Or. en
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Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

da) vajadus lõpetada järk-järgult kõigi 
fossiilkütuste kasutamine aja jooksul, mis 
on kooskõlas eesmärgiga piirata 
temperatuuri tõusu 1,5 °C-ni võrreldes 
tööstusrevolutsioonieelse tasemega;

Or. en

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) vajadus tagada keskkonnatõhusus 
ja edasiminek aja jooksul;

f) vajadus tagada 
keskkonnaeesmärkidele vastavus, kõrgeim 
võimalik edasipüüdlikkuse tase ja 
edasiminek aja jooksul kooskõlas Pariisi 
kokkuleppe artikli 4 lõikega 3;

Or. en

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) investeerimisvajadused- ja 
võimalused;

g) investeerimisvajadused ja -
võimalused, võttes täielikult arvesse 
vajadust vältida varade 
kasutuskõlbmatuks muutumist;

Or. en



PE650.613v01-00 26/35 PA\1204013ET.docx

ET

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ga) vajadus investeeringuteks stabiilse, 
prognoositava ja usaldusväärse 
poliitikaraamistiku järele;

Or. en

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) vajadus tagada aus ja sotsiaalselt 
õiglane üleminek;

h) vajadus tagada aus ja sotsiaalselt 
õiglane üleminek, tagades võrdse ja 
taskukohase juurdepääsu säästvale 
energiale, toidule, eluasemele ja 
liikuvusele;

Or. en

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ha) liidu ja liikmesriikide võetud 
kohustus peatada 2030. aastaks 
bioloogilise mitmekesisuse vähenemine ja 
pöörata see suundumus ümber;

Or. en
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Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) parimad kättesaadavad ja kõige 
värskemad teaduslikud tõendid, sealhulgas 
IPCC viimased aruanded.

j) parimad kättesaadavad ja kõige 
värskemad teaduslikud tõendid, sealhulgas 
IPCC, IPBESi, UNEP ja EPCC viimased 
aruanded;

Or. en

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ja) rahvusvaheline solidaarsus ja 
vastutus Euroopa riikide varasemate 
heitkoguste tõttu.

Or. en

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Komisjon võtab 31. jaanuariks 
2021 vastu kliimamuutustega kohanemist 
käsitleva ajakohastatud ELi strateegia.

Or. en
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Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid töötavad välja ja 
rakendavad kohanemisstrateegiad ja -
kavad, mis hõlmavad põhjalikke 
riskijuhtimise raamistikke, ning tuginevad 
selles usaldusväärsetele kliima ja 
haavatavuse lähtetasemetele ja 
edusammude hindamistele.

2. Liikmesriigid võtavad 
31. detsembriks 2021 vastu ja rakendavad 
kohanemisstrateegiad ja -kavad, mis 
hõlmavad põhjalikke riskijuhtimise 
raamistikke, ning tuginevad selles 
usaldusväärsetele kliima ja haavatavuse 
lähtetasemetele ja edusammude 
hindamistele.

Or. en

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab kõnealuse hindamise 
järeldused ning kooskõlas määruse (EL) 
2018/1999 artikliga 35 vastaval 
kalendriaastal koostatud energialiidu 
olukorda käsitleva aruande Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Komisjon teeb kõik hindamised ja 
järeldused üldsusele kättesaadavaks ning 
esitab need ja kooskõlas määruse (EL) 
2018/1999 artikliga 35 vastaval 
kalendriaastal koostatud energialiidu 
olukorda käsitleva aruande Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon hindab kõiki 
kavandatavaid meetmeid ja seadusandlikke 
ettepanekuid enne nende vastuvõtmist, 

4. Komisjon hindab kõiki 
kavandatavaid meetmeid, sealhulgas, kuid 
mitte ainult seadusandlikke ja 
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lähtudes artikli 2 lõikes 1 sätestatud 
kliimaneutraalsuse eesmärgist, mis on 
väljendatud artikli 3 lõikes 1 osutatud 
trajektooril, lisab tehtud analüüsi meetme 
või ettepaneku juurde kuuluvasse 
mõjuhinnangusse ning avalikustab 
hindamise tulemuse, kui meede või 
ettepanek vastu võetakse.

eelarveettepanekuid enne nende 
vastuvõtmist, lähtudes artikli 2 lõikes 1 
sätestatud kliimaneutraalsuse eesmärgist, 
mis on väljendatud artikli 3 lõikes 1 
osutatud trajektooril, lisab tehtud analüüsi 
meetme või ettepaneku juurde kuuluvasse 
mõjuhinnangusse ning avalikustab 
hindamise tulemuse, kui meede või 
ettepanek vastu võetakse.

Or. en

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4a. Hiljemalt ... [2 aastat alates 
käesoleva määruse jõustumise 
kuupäevast] hindab komisjon kõigi 
asjaomaste kehtivate liidu õigusaktide ja 
eelarvete vastavust artikli 2 lõikes 1 
sätestatud kliimaneutraalsuse eesmärgile, 
mis on väljendatud artikli 3 lõikes 1 
osutatud trajektooril, ning teeb vajaduse 
korral ettepanekuid.

Or. en

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4b. Hiljemalt ... [2 aastat alates 
käesoleva määruse jõustumise 
kuupäevast] esitab komisjon põhjaliku 
analüüsi kõigi fossiilkütuste otseste ja 
kaudsete toetuste kohta kõigis 
liikmesriikides. Analüüsi tulemusi 
võetakse täiel määral arvesse Euroopa 
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poolaasta protsessis osana kõnealuste 
toetuste täieliku järkjärgulise kaotamise 
tegevuskavast.

Or. en

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4c. Selleks et tagada pidev edasiminek 
artiklites 1 ja 2 sätestatud 
kliimaneutraalsuse eesmärgi suunas, 
võtavad komisjon ja liikmesriigid 
täielikult arvesse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2011/92/EL1a artikli 3 
lõike 1 punktis b sätestatud kohustusi, et 
käsitleda kõiki riiklike ja eraprojektide 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid, 
sealhulgas projekti väärtusahelas 
tekkivaid kaudseid heitkoguseid.
_____________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
13. detsembri 2011. aasta direktiiv 
2011/92/EL teatavate riiklike ja 
eraprojektide keskkonnamõju hindamise 
kohta (ELT L 26, 28.1.2012, lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab kõnealuse hindamise 
järeldused ning kooskõlas määruse (EL) 
2018/1999 artikliga 35 vastaval 
kalendriaastal koostatud energialiidu 

Komisjon teeb kõik hindamised ja nende 
järeldused üldsusele kättesaadavaks ning 
esitab need ja kooskõlas määruse (EL) 
2018/1999 artikliga 35 vastaval 
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olukorda käsitleva aruande Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

kalendriaastal koostatud energialiidu 
olukorda käsitleva aruande Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui komisjon leiab artikli 5 lõike 1 
kohaselt hinnatud ühiseid edusamme 
nõuetekohaselt arvesse võttes, et 
liikmesriigi meetmed ei ole kooskõlas 
kõnealuse eesmärgiga, mis on väljendatud 
artikli 3 lõikes 1 osutatud trajektooril, või 
ei ole piisavad, et tagada edusammud 
artiklis 4 osutatud kohanemisel, võib ta 
anda asjaomasele liikmesriigile soovitusi. 
Komisjon teeb need soovitused üldsusele 
kättesaadavaks.

2. Kui komisjon leiab artikli 5 lõike 1 
kohaselt hinnatud ühiseid edusamme 
nõuetekohaselt arvesse võttes, et 
liikmesriigi meetmed ei ole kooskõlas 
kõnealuse eesmärgiga, mis on väljendatud 
artikli 3 lõikes 1 osutatud trajektooril, või 
ei ole piisavad, et tagada edusammud 
artiklis 4 osutatud kohanemisel, annab ta 
asjaomasele liikmesriigile soovitusi. 
Komisjon teeb need soovitused üldsusele 
kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) asjaomane liikmesriik võtab saadud 
soovitust nõuetekohaselt arvesse, toimides 
liikmesriikide ja liidu ning liikmesriikide 
vahelise solidaarsuse vaimus;

a) asjaomane liikmesriik rakendab 
saadud soovitust, toimides liikmesriikide ja 
liidu ning liikmesriikide vahelise 
solidaarsuse vaimus ning vastavalt 
aluslepingus sätestatud lojaalse koostöö 
põhimõttele;

Or. en
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Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) asjaomane liikmesriik kirjeldab 
soovituse esitamise aastale järgneval aastal 
määruse (EL) 2018/1999 artikli 17 kohaselt 
esitatud esimeses eduaruandes, kuidas ta 
on soovitust nõuetekohaselt arvesse 
võtnud. Kui asjaomane liikmesriik 
otsustab soovitust või olulist osa sellest 
mitte järgida, põhjendab ta seda 
komisjonile;

b) asjaomane liikmesriik kirjeldab 
soovituse esitamise aastale järgneval aastal 
määruse (EL) 2018/1999 artikli 17 kohaselt 
esitatud esimeses eduaruandes, kuidas ta 
on soovitust täiel määral arvesse võtnud ja 
milliseid meetmeid ta on võtnud;

Or. en

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) Euroopa statistika ja andmed, 
sealhulgas andmed kliimamuutuste 
ebasoodsast mõjust tuleneva kahju kohta, 
kui need on kättesaadavad; 

c) Euroopa statistika ja andmed, 
sealhulgas andmed kliimamuutuste 
ebasoodsast mõjust tuleneva kahju kohta 
ning tegevusetusest ja hilinenud 
kliimameetmetest tulenevate 
hinnanguliste kulude kohta, kui need on 
kättesaadavad; 

Or. en

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) parimad kättesaadavad teaduslikud 
tõendid, sealhulgas IPCC viimased 

d) parimad kättesaadavad teaduslikud 
tõendid, sealhulgas IPCC, UNEP, IPBESi 
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aruanded, ning ja EPCC viimased aruanded, ning

Or. en

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. EEA abistab komisjoni artiklites 5 
ja 6 osutatud hindamisel vastavalt oma 
iga-aastasele tööprogrammile.

2. EEA abistab komisjoni artiklites 5 
ja 6 osutatud hindamisel. Selleks 
suurendatakse EEA eelarvet ja töötajate 
arvu.

Or. en

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üldsuse osalemine Üldsuse osalemine ja õiguskaitse 
kättesaadavus

Or. en

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ELi toimimise lepingu artikli 263 alusel 
esitatud tühistamishagi puhul loetakse, et 
füüsilist isikut puudutab otseselt ja 
isiklikult:
a) artikli 3 alusel vastu võetud CO2-
neutraalsuse saavutamise trajektoor ja tal 
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on seega õigus vaidlustada iga artikli 9 
alusel vastu võetud delegeeritud õigusakti 
seaduslikkus Euroopa Liidu Kohtus;
b) mis tahes õigusakt, mille EL on vastu 
võtnud artikli 3 lõike 1 kohase 
komisjonipoolse läbivaatamise tulemusel 
või vastuseks artikli 5 lõike 4 kohastele 
komisjoni ettepanekutele,
kui teda mõjutavad isiklikult ja rängalt 
kliimamuutuste tagajärjed, mis tulenevad 
sellisest tegevusest või tegevusetusest.

Or. en

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 5
Määrus (EL) 2018/1999
Artikkel 11 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mitmetasandiline kliima- ja 
energiadialoog

Kliimamuutusi käsitlev mitmetasandiline 
ja valdkonnaülene dialoog

Or. en

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 5
Määrus (EL) 2018/1999
Artikkel 11 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga liikmesriik seab siseriiklike 
õigusnormide kohaselt sisse 
mitmetasandilise kliima- ja 
energiadialoogi, mille raames kohalikud 
omavalitsused, kodanikuühiskonna 
organisatsioonid, äriringkonnad, investorid, 
muud asjaomased sidusrühmad ja üldsus 

Iga liikmesriik seab siseriiklike 
õigusnormide kohaselt sisse kliimamuutusi 
käsitleva mitmetasandilise ja 
valdkonnaülese dialoogi, mille raames 
kohalikud omavalitsused, 
kodanikuühiskonna organisatsioonid, 
äriringkonnad, investorid, muud 
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saavad aktiivselt osaleda, arutada määruse 
…/… [kliimaseadus] artiklis 2 sätestatud 
liidu kliimaneutraalsuse eesmärgi 
saavutamise võimalusi ning energia- ja 
kliimapoliitika jaoks kavandatud erinevaid 
– ka pikaajalisi – stsenaariume ning jälgida 
edusamme, välja arvatud juhul, kui 
liikmesriigis on juba sama eesmärki täitev 
struktuur. Sellise dialoogi raames võib 
arutada ka lõimitud riiklikke energia- ja 
kliimakavu.“;

asjaomased sidusrühmad ja üldsus saavad 
aktiivselt osaleda, arutada määruse …/… 
[kliimaseadus] artiklis 2 sätestatud liidu 
kliimaneutraalsuse eesmärgi saavutamise 
võimalusi ning kliimapoliitika jaoks eri 
sektorites kavandatud erinevaid – ka 
pikaajalisi – stsenaariume ning jälgida 
edusamme, välja arvatud juhul, kui 
liikmesriigis on juba sama eesmärki täitev 
struktuur. Sellise dialoogi raames võib 
arutada lõimitud riiklikke kavu ja 
strateegiaid, sealhulgas, kuid mitte ainult 
energia-, kliima-, eluaseme, 
põllumajanduse, bioloogilise 
mitmekesisuse ja liikuvuse valdkonnas.“;

Or. en


