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 ET 

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK 

alternatiivkütuste taristu kasutuselevõtu kohta Euroopa Liidus: aeg tegutseda! 

(2018/2023(INI)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni 8. novembri 2017. aasta teatist „Alternatiivkütuste laialdasema 

kasutamise suunas – direktiivi 2014/94/EL artikli 10 lõike 6 kohane alternatiivkütuste 

taristu tegevuskava, sealhulgas direktiivi 2014/94/EL artikli 10 lõike 2 kohane riiklike 

poliitikaraamistike hinnang“ (COM(2017)0652), 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2014. aasta 

direktiivi 2014/94/EL alternatiivkütuste taristu kasutuselevõtu kohta1, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta 

direktiivi 2009/33/EÜ keskkonnasõbralike ja energiatõhusate maanteesõidukite 

edendamise kohta2, 

– võttes arvesse Pariisi kokkulepet, otsust 1/CP.21 ja ÜRO kliimamuutuste 

raamkonventsiooni osaliste konverentsi 21. istungjärku (COP21) ning Kyoto protokolli 

osaliste koosolekuna toimivat konventsiooniosaliste 11. konverentsi (CMP11), mis 

toimus Prantsusmaal Pariisis 30. novembrist 11. detsembrini 2015, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrus, millega kehtestatakse uute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite 

heitenormid, lähtudes kergsõidukite CO2-heite vähendamist käsitlevast liidu terviklikust 

lähenemisviisist, ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 715/2007 (uuesti 

sõnastatud) (COM(2017)0676), 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 52, 

– võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja 

toiduohutuse komisjoni, tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni, siseturu- ja 

tarbijakaitsekomisjoni arvamusi (A8-0000/2018), 

A. arvestades, et liikuvus on meie ühiskonna ja majanduse põhivajadus ja nurgakivi ning 

see peaks olema puhas, usaldusväärne ja taskukohane; arvestades, et selles kontekstis 

pakub puhas tehnoloogia ühiskonnale, autotööstusele, energiatarnijatele, 

üldkasutatavatele teenustele ja võrguettevõtjatele suuri võimalusi ja eeliseid; 

B. arvestades, et transpordisektori CO2-heite vähendamine suurendab Euroopa 

energiajulgeolekut ja sõltumatust imporditud energiast ja fossiilkütustest ning et seetõttu 

on selle puhul vaja kiiret ja märkimisväärset muutust kasutatava energia, kütuse ja 

kasutatavate jõuseadmete seisukohast ning suurendada energiatõhusust, võttes 

kasutusele kõige tõhusamad tehnoloogiad ja muutes liikuvuskäitumist; 

C. arvestades, et transport on Euroopa Liidu ainus suur majandussektor, mille raames on 

                                                 
1 ELT L 307, 28.10.2014, lk 1. 
2 ELT L 120, 15.5.2009, lk 1. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52017PC0676R(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52017PC0676R(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52017PC0676R(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52017PC0676R(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52017PC0676R(01)
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kasvuhoonegaaside hulk 1990. aastast suurenenud; arvestades, et selles sektoris tekib 23 

% CO2-heitest ning see osakaal üha suureneb; arvestades, et maanteetranspordis 

kasutatakse peaaegu 75 % kogu transpordis kasutatavast energiast ning see põhjustab 

peaaegu 73 % transpordisektori kasvuhoonegaaside heitest; 

D. arvestades, et selleks et hoida globaalne soojenemine tunduvalt alla 2 °C, püüdes 

seejuures saavutada Pariisi kokkuleppe raames võetud eesmärki 1,5 °C, peab 

maanteetransport olema hiljemalt 2050. aastaks täielikult CO2-heite ja netoheitevaba; 

E. arvestades, et üleminek alternatiivkütustele ja alternatiivsetele jõuseadmetele on parim 

viis, kuidas vähendada olemasoleva ja tulevase sõidukipargi CO2-heidet; arvestades, et 

üldine mõju on veelgi suurem, kui sellega kaasneb sõidukite suurem energiatõhusus, 

ühistranspordi ja jalgrataste kasutamine, jagatud liikuvuse arendamine ning 

transpordisüsteemide üldise tõhususe parandamine koostalitlusvõimeliste intelligentsete 

transpordisüsteemide ning automaatika ja digiteerimistehnoloogia kaudu; arvestades, et 

linna- ja ruumiplaneerimise abil on võimalik tehnoloogilisi jõupingutusi toetada ja 

täiendada;  

F. arvestades, et alternatiivkütust kasutavate sõidukite ebasoodne hind võrreldes tavaliste 

sisepõlemismootoriga sõidukitega on tarbijate jaoks ostuotsuste tegemisel endiselt üks 

peamisi takistusi; arvestades, et sellega seoses on ostjapreemiad, maksuvabastused ja 

mitterahalised stiimulid tõendatult turuletoomist kiirendanud ning need peaksid 

väljendama erinevate alternatiivkütuste tulemuslikkust kasvuhoonegaaside valdkonnas; 

G. arvestades, et üleminek alternatiivkütustele ja alternatiivsetele jõuseadmetele on 

Euroopa tööstuse jaoks pigem võimalus kui oht, kuna muud peamised autoturud, näiteks 

Hiina ja California on juba kehtestanud tootjate sõidukiparkidele kohustuslikud vähese 

heitega ja heitevabade sõidukite osakaalud; 

H. arvestades, et uute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite heitenorme käsitleva 

direktiivi uuestisõnastamisega sätestatakse loodetavasti põhjalikud 

vähendamiseesmärgid ning soodustatakse vähese heitega ja heitevabade sõidukite 

kasutamist, valmistudes seeläbi Euroopa CO2-heite vaba sõidukipargi loomiseks, mille 

jaoks on vaja alternatiivkütuste nõuetekohase taristuvõrgustiku kasutuselevõtmist; 

I. arvestades, et 94 % Euroopa transpordisektorist sõltub naftast, mida tuleb importida 90 

% ulatuses, sealhulgas mõnest poliitiliselt ebastabiilsest riigist; 

J. arvestades, et direktiivi 2014/94/EL kohaselt hõlmavad alternatiivkütused endiselt 

fossiilset päritolu kütuseid, minnes seetõttu vastuollu CO2-heite vähendamise ja 

fossiilkütuste kasutamise järkjärgulise lõpetamise eesmärgiga; 

K. arvestades, et energia- ja transpordisektorid peavad olema tihedamalt seotud, et 

võimaldada põhjalikku CO2-heite vähendamist liikuvuses; arvestades, et kaks 

energiakandjat – elekter ja vesinik – võimaldavad tagada heitevaba liikuvuse, kasutades 

seejuures taastuvaid energiaallikaid; arvestades, et kuna energiasektoris liigutakse järk-

järgult üksnes taastuvate energiaallikate kasutamise poole, tuleb võimaldada liigse 

energia salvestamist madala nõudluse perioodidel; arvestades, et sellele võivad kaasa 

aidata akupõhised elektrisõidukid ja kütuseelemendiga elektrisõidukid; 
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L. arvestades, et elektromobiilsuse puhul on olulised töökindlad elektrivõrgud, elektri- ja 

gaasivõrkude parem integreerimine elektri jõul gaasi tootmise kaudu, juurdepääs 

laadimisteenuse osutajate võrgule ja eralaadimispunktidele ning vesinikutanklad; 

arvestades, et akupõhiste elektrisõidukite ja kütuseelemendiga elektrisõidukite puhul 

võib arukas ja kontrollitud laadimine aidata võrke tasakaalustada, ent endiselt on puudu 

reguleerivad, maksu- ja tehnilised raamistikud; 

M. arvestades, et TEN-T-võrgud on Euroopa Liidu peamised transpordivõrgud; arvestades, 

et prioriteediks peaks olema keskendumine alternatiivkütuste taristu 

kasutuselevõtmisele ja teatises sätestatud eesmärgi saavutamisele, et katta 2025. aastaks 

kogu üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) põhivõrk laadimispunktidega; arvestades, 

et seda eesmärki tuleks täiendada, võttes arvesse ka linna- ja maapiirkondi; 

1. tunneb heameelt komisjoni eespool toodud teatise üle alternatiivkütuste taristu 

kasutuselevõtu kohta; 

Jõupingutuste suurendamine 

2. kutsub sellegipoolest komisjoni üles vaatama võimalikult kiiresti läbi direktiiv 

2014/94/EL, et kõrvaldada kogu Euroopa Liidus alternatiivkütuste taristuga seotud 

puudujäägid; 

3. märgib, et komisjoni hinnangust riiklike poliitikaraamistike kohta ilmneb, et 

liikmesriikide vahel on erinevusi jõupingutuste ja eesmärkide tasandil ning et 

alternatiivkütuste kasutuselevõtt ei ole olnud piisav; kutsub seetõttu komisjoni üles 

asendama riiklikud poliitikaraamistikud kohustuslike eesmärkidega, näiteks nendega, 

mis esitati 2013. aasta ettepanekus, võttes samal ajal arvesse alternatiivkütusel töötavate 

sõidukite kavandatavat ja tegelikku kasutuselevõttu ning tehnoloogilist arengut, aga ka 

eesmärki saavutada kõikide alternatiivkütuste üleeuroopaline taristuvõrk; 

4. soovitab hinnata igal aastal liikmesriikide rakendamistaset ja lahendada direktiivi 

kohaldamisala, hõlmates peale kasutuselevõtu TEN-T-võrgu raames ka linnade ja 

piirkondlikke transpordisõlmi ning riikliku sõidukipargi taristut; 

5. palub, et komisjon looks erinevate alternatiivkütuste vahel võrdsed tingimused, muutes 

seeläbi kohustuslikuks vesinikutaristu, mille kasutuselevõtunõuded oleksid võrdsed 

surumaagaasi omadega, kohandades neid kasutuselevõtunõudeid aga nende panusega 

CO2-heite vähendamisse; 

Keskkonnahoidliku liikuvuse fond: alternatiivkütuste taristu rahastamine 

6. tunneb heameelt komisjoni jõupingutuste pärast eraldada stardirahastusena täiendavalt 

800 miljonit eurot, et toetada alternatiivkütuste taristu kasutuselevõttu; avaldab aga 

kahtlust selle kohta, kas võimendus on piisav, võttes arvesse prognoositavat vajadust 

5,2 miljardi euro järele 2020. aastaks ning täiendava 16–22 miljardi järele 

koguinvesteeringuteks 2025. aastaks1;  

7. soovitab luua Euroopa keskkonnahoidliku liikuvuse fondi, et tagada 2025. aastaks 

                                                 
1 COM(2017)0652. 
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hinnanguliselt vajaliku 25 miljardi euro suuruse investeeringu; kutsub üles fondi 

kaasrahastama, mille raames Euroopa Liit eraldaks 10 % ja 90 % tuleks tööstussektorilt, 

eeskätt tootjatelt, tarnijatelt, energia- ja kütusetootjatelt ja muudelt sidusrühmadelt; 

soovitab, et fondi panustamise korral tuleks ettevõtetele ja konsortsiumidele anda 

eelisjuurdepääs Euroopa ühendamise rahastu, Euroopa Investeerimispanga ja Euroopa 

Komisjoni Euroopa investeerimiskava toetustele ja laenudele; nõuab, et fondi rahalisi 

vahendeid tuleks eraldada teostatavuse, Euroopa lisaväärtuse, kasutuselevõtueesmärkide 

saavutamise ja ühtekuuluvuspoliitika kriteeriumide kohaselt; kutsub üles muutma 

vastutavaks ametiks INEA, mis korraldab juba järelevalvet majandus- ja 

rahanduskomitee üle; 

8. palub, et liikmesriigid vaataksid läbi oma energia maksustamise raamistikud, et 

hõlbustada ja soodustada alternatiivkütuste kasutuselevõttu ning kõrvaldada 

alternatiivkütuste tootmiseks kasutatava elektri maksukoormus, sealhulgas elektri jõul 

gaasi tootmise puhul vahelduva taastuvenergia salvestamiseks; 

Alternatiivkütused – alternatiivne tööstuspoliitika 

9. tunneb kahetsust, et alternatiivkütuste taristu kasutuselevõtu ning alternatiivsete 

jõuseadmetega sõidukite kättesaadavaks tegemise protsess on liiga aeglane, ning palub, 

et tootjad seda kiirendaksid; 

10. tunneb heameelt komisjoni European Battery Alliance’i algatuse pärast ning toetab 

kindlalt Euroopa akuelementide tootmise loomist, mille raames keskendutakse järgmise 

põlvkonna tehnoloogiale; palub, et komisjon laiendaks algatust muudele jõuseadmetele, 

näiteks kütuseelemendid, et säilitada Euroopa tehnoloogiline juhtroll; 

° 

°  ° 

11. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile. 
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SELETUSKIRI 

 

2015. aastal allkirjastasid ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni 195 liikmesriiki Pariisi 

kliimakokkuleppe. Eeskätt leppisid nad kokku eesmärgis hoida globaalne soojenemine 

tunduvalt alla 2 °C võrreldes industriaalühiskonna eelse tasemega ja teha lisajõupingutusi selle 

nimel, et temperatuuri tõus ei oleks suurem kui 1,5 °C. See tähendab kasvuhoonegaaside heite 

vähendamist ELis 80–95 % võrra. Transpordisektoris, mis põhjustab praegu veerandi ELi 

kasvuhoonegaaside heitest, tuleb teha selle eesmärgi saavutamiseks märkimisväärseid 

jõupingutusi.  

Transport on Euroopa Liidu ainus suur majandussektor, mille raames on kasvuhoonegaaside 

hulk 1990. aastast suurenenud. See põhjustab 23 % CO2-heitest ning see osakaal suureneb 

endiselt. Maanteetranspordis kasutatakse peaaegu 75 % kogu transpordis kasutatavast energiast 

ning see põhjustab peaaegu 73 % transpordisektori kasvuhoonegaaside heitest. 94 % Euroopa 

transpordisektorist sõltub naftast, mida tuleb importida 90 % ulatuses, sealhulgas mõnest 

poliitiliselt ebastabiilsest riigist.  

Kliimamuutustevastase võitluse kohustuste täitmiseks, keskkonna kaitsmiseks ja 

energiasõltumatuse tugevdamiseks peab Euroopa suurendama jõupingutusi oma majanduse 

CO2-heite vähendamiseks. Transpordisektoris on selle eesmärgi saavutamiseks palju viise. 

Tõhususe, heite ja kütusekulu normid on osutunud väga tõhusateks. Uute tehnoloogiate, näiteks 

koostalitlusvõimeliste intelligentsete transpordisüsteemide või isesõitvate autode kasutamine 

võib aidata parandada liiklusvooge ja vähendada kütusekulu. Linna- ja ruumiplaneerimise abil 

on veel võimalik luua liiklussüsteeme, mis toetavad ühis- ja jagatud transpordi kasutamist, 

soodustavad keskkonnahoidlike valikute tegemist, näiteks kõndimist ja jalgrataste kasutamist, 

vähendades seeläbi heidet. Veel üks viis transpordist tuleneva heite vähendamiseks on 

edendada maanteetranspordilt raudtee- või siseveeteede transpordile üleminekut. Eelkõige 

maanteetranspordi puhul on üleminek alternatiivsetele kütustele ja jõuseadmetele otsene 

meetod CO2-heite vähendamiseks. Kuna kõikide nende kütuste jaoks on vaja konkreetset 

taristut, on nende kasutuselevõtmise edendamiseks vaja koostada õigusakte.  

Kehtiva direktiivi puudujäägid 

2014. aastal võeti vastu alternatiivkütuste taristu kasutuselevõttu käsitlev direktiiv 2014/94/EL. 

Kahjuks jäeti välja Euroopa Komisjoni ettepanekus igale liikmesriigile ette nähtud siduvad 

eesmärgid. Direktiivis kehtestatud riiklike poliitikaraamistike hindamine näitas, et 

liikmesriikide ja riiklike poliitikaraamistike eesmärgid ja jõupingutused on märkimisväärselt 

erinevad. Praegusel kujul ei ole need sobivad piisava ja ulatusliku alternatiivkütuste taristu kiire 

kasutuselevõtu soodustamiseks.  

Seetõttu on alternatiivkütuste taristu kasutuselevõtmine esialgsete kavadega võrreldes 

hilinenud. 2025. aastaks kavandatud ligikaudu 800 000 laadimispunktist on valmis veidi 

rohkem kui 100 000. Surumaagaasi puhul on ehitamata rohkem kui kaks kolmandikku 

tanklatest. Vesiniku puhul, mis ei ole direktiivi kohaselt kohustuslik, on olukord veelgi hullem.  

Seepärast tuleks direktiiv viivitamata läbi vaadata. See peaks hõlmama konkreetseid ja siduvaid 

eesmärke liikmesriikidele, väljendades alternatiivkütusel töötavate sõidukite tegelikku ja 

prognoositavat turuletoomist ning pakkudes lisaks TEN-T-võrgule, aga ka linnapiirkondades ja 
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piirkondlikes transpordisõlmedes nõuetekohast alternatiivkütuste taristuvõrku.  

Alternatiivkütused 

Direktiivis määratletakse alternatiivkütustena kolme laadi kütuseid: elekter, vesinik ja gaas 

(surumaagaas ja veeldatud maagaas). Kui elekter ja roheline vesinik on tõelised alternatiivid 

fossiilkütustele, siis surumaagaas ja veeldatud maagaas on endiselt peamiselt fossiilset päritolu. 

Neid on võimalik asendada biogaasi või sünteesigaasiga. Tõelise jätkusuutlikkuse tagamiseks 

tuleks esimesena nimetatud gaasi toota kohalikul tasandil, eelistatult jäätmetest, ning kuna 

viimati nimetatud gaasiga kaasneb suur energiakadu võrreldes elektri otsese kasutamisega 

transpordis, tuleks seda toota üksnes liigsest energiast, mida vastasel juhul piirataks. 

Põhieesmärk peab olema täielik üleminek sellistele alternatiivkütustele, mis ei ole fossiilset 

päritolu.  

Erinevate transpordiliikide, -laadide ja -keskkondade tõttu, millel on oma konkreetsed kütuse- 

ja jõuseadmetehnoloogiatega seotud nõuded, on keskpikas perspektiivis kõige paljutõotavam 

lähenemisviis erinevate alternatiivkütuste kombinatsiooni kasutamine. CO2-heite 

vähendamiseks tuleks ka energiat kasutada nii tõhusalt kui võimalik. See on seotud sõidukite 

ja mootorite tõhususega, aga ka kütuse- ja energiatootmisega.  

Alternatiivsete jõuseadmete tõhusus n-ö mahutist sõidukisse võib erineda, ent see on tavaliselt 

suurem kui bensiini või diislikütust kasutavate sisepõlemismootorite puhul. Omamisega 

kaasnev kogukulu väheneb eeldatavasti lähitulevikus märkimisväärselt ning teatavatel 

alternatiivkütustel töötavatel sõidukitel on juba kulueelised. Sellegipoolest on võrreldes 

traditsiooniliste sisepõlemismootoritega sõidukitega nende ulatuslikule kasutuselevõtule kolm 

peamist takistust. Esiteks on ostuhind endiselt kõrgem, ent see võib langeda tehnika arengu ja 

suuremate tootmismahtudega. Teiseks on saadaolevate sõidukimudelite arv endiselt väiksem. 

Kolmandaks on alternatiivkütuste tankimistaristu võrk väiksem. Samal ajal kui avalikud 

ametiasutused peaksid toetama piisava alternatiivkütuste taristu kasutuselevõtmist, tuleb sellele 

kaasa aidata ka tööstussektoris, pakkudes atraktiivsemaid alternatiivkütustel töötavaid 

sõidukeid.  

Sektorite ühendamine 

Elektril põhinevate kütuste ulatuslikum kasutamine ühendab suuremal määral transpordi- ja 

energiasektoreid. Sellegipoolest on oluline täita ka energiatootmise CO2-heite vähendamise 

eesmärki, minnes täiel määral üle taastuvatele energiaallikatele. Kuna taastuvad energiaallikad 

on vahelduvad, siis tuleb vastavusse viia energiavarustus ja -nõudlus, kasutades 

salvestamismehhanisme.  

Lisaenergiat saab kasutada elektri jõul gaasi tootmise rakendustes, et toota rohelist vesinikku, 

mida saab omakorda otse kasutada kütuseelemendiga sõidukite puhul kütusena või 

gaasivõrkudes. See tehnoloogia areneb kiiresti ja toob turule konkurentsivõimelise hinnaga 

rohelise vesiniku. On oluline tagada selle rakendusviisi puhul mittediskrimineeriv juurdepääs 

gaasivõrgule. 

Teine võimalus energiavõrke tasakaalustada on arukas ja kontrollitud laadimine. Akupõhiste 

elektrisõidukite arvu suurenemisega luuakse autoakude näol märkimisväärne 

salvestamissuutlikkus. Selleks, et vältida tippnõudlust teatavatel kellaaegadel, võiks akupõhiste 

elektrisõidukite laadimine olla kaugjuhitav ja toimuda viivitusega, hajutades seeläbi 
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energianõudlust ja laadimistegevust pikemale perioodile. Kuigi see on endiselt ühesuunaline, 

võimaldaksid n-ö arukad laadimislahendused kahesuunalist laadimist, misläbi saaksid 

energiatarnijad akusid teatava perioodi jooksul laadida ja tühjaks laadida ning oma võrke 

aktiivsemalt tasakaalustada. Tarbijate jaoks tuleb aga tagada täielik hinnaläbipaistvus ning tuleb 

järgida kõrgeid andme- ja tarbijakaitse standardeid.  

Sarnaselt on ka elektri puhul oluline mittediskrimineeriv juurdepääs võrgule. See hõlmab ka 

tarbijate juurdepääsu avalikele laadimispunktidele. Tuleks kehtestada täielik hinnaläbipaistvus 

ja maksemeetodite koostalitusvõime ning vältida abonemendikohustust. Peale avalike 

laadimispunktide tuleks luua ka eraviisilised punktid. Akupõhiste elektrisõidukite puhul on 

laadimiskäitumine veidi erinev sisepõlemismootoriga sõidukitest, mille puhul on tankimiseks 

vaja lühikese aja jooksul keskset kohta. Kiire laadimine on oluline pikki vahemaid hõlmava 

elektrilise transpordi ja tarbijate usalduse jaoks, ent enamjaolt toimub laadimine siis, kui sõiduk 

on pargitud, näiteks öösel või tööl olles, ning laadimiskäitumine muutub aja jooksul koos 

tarbijakogemusega.  

Selleks, et katta territoorium eralaadimispunktidega, tuleb ühelt poolt võrke ja ühendusi 

tõhustada, et võimaldada laadimispunktide ühendamist, ja teiselt poolt peavad ametiasutuste 

loa andmise menetlused olema lihtsamad ja kiiremad.  

Maksustamine ja reguleeriv keskkond 

Maksustamine mõjutab suurel määral alternatiivkütuste hindade konkurentsivõimet. Rohelise 

vesiniku tootmisel kasutatava taastuvenergia maksustamine võib olla selle turuhinna jaoks 

koormuseks. Sama olukord valitseb laevade maismaal toimuva elektrilise laadimise puhul, kus 

energia tootmine pardal saastavaid sisepõlemismootoreid kasutades on maksustamisest 

vabastatud, samal ajal kui maismaal kasutatava elektri puhul kohaldatakse maksustamist ja 

sellega kaasneb kõrgem kulu nõudluse eripärase olemuse tõttu.  

Käesoleva raporti eesmärk on käsitleda konkreetselt taristuga seotud puudujääke, võttes arvesse 

transpordisektori CO2-heite vähendamisega seotud laiemat olukorda ning erinevaid probleeme 

ja väljavaateid.  


