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Sõiduautode heitkoguste vähendamine: selgitus 
autode ja kaubikute uute CO2 sihttasemete kohta

Euroopa Parlamendi liikmed soovivad kehtestada autodele ja kaubikutele rangemad CO2-heite piirmäärad.

Euroopa Parlamendi liikmed soovivad kehtestada autodele ja kaubikutele rangemad 
CO2-heite piirmäärad, et saavutada maanteede nullheidete eesmärk aastaks 2035.

Et saavutada oma ambitsioonikad kliimaeesmärgid, on EL üle vaatamas seadusandlust 
sektorites, millel on otsene mõju paketi „Eesmärk 55” raames. See hõlmab ka transporti, 
ainukest sektorit, kus kasvuhoonegaaside heitkogused on siiani kõrgemad kui nad olid 1990. 
aastal, suurenedes üle 25%. Transport moodustab viiendiku ELi heitkogustest. 
 
Maanteetransport moodustab suurima protsendi transpordi heitkogustest ja põhjustas 2021. 
aastal 72% kogu ELi siseriikliku ja rahvusvahelise transpordi kasvuhoonegaaside heitkogustest. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021DC0550
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659370/EPRS_BRI(2020)659370_EN.pdf
https://op.europa.eu/et/publication-detail/-/publication/14d7e768-1b50-11ec-b4fe-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/et/publication-detail/-/publication/14d7e768-1b50-11ec-b4fe-01aa75ed71a1


 

Miks autod ja kaubikud?
 
Sõiduautod ja kaubikud (kerged tarbesõidukid) tekitavad ligikaudu 15% ELi CO2-heitest, mis 
põhjustab kliimamuutusi.  
 
Autode heitenormide karmistamine aitaks saavutada ELi 2030. aasta kliimaeesmärgid. 
 

Praegune olukord
 
2019. aastal oli uute autode põhjustatud keskmine CO2 heitkogus 122,3g CO2/k, mis on parem 
kui ELi 130g CO2/km eesmärk aastateks 2015-2019, kuid tugevalt üle 2021. aastaks seatud 95 
g CO2/km eesmärgi.

 
Loe rohkem sõiduautode CO2 heitest. 
 

Uued eesmärgid
 
Uue määruse kohaselt tohib ELis alates 2035. aastast müüa ainult selliseid uusi sõiduautosid ja 
kaubikuid, mis ei tekita üldse CO2 heidet. 2030. aastaks on seatud heite vähendamise vahe-
eesmärgid, mis on sõiduautode puhul 55% ja kaubikute puhul 50%. 
 
Sihttasemed on väljendatud protsentides, sest 95 g/km norm tuleb uuesti arvutada uue ja 
rangema heitekatse tõttu, mis vastab paremini tegelikele sõidutingimustele. 
 
2022. aasta oktoobris jõudsid Euroopa Parlament ja liikmesriigid kokkuleppele uute eeskirjade 
osas. 2023. aasta veebruaris kinnitas parlament kokkuleppe. Nüüd peab uue määruse teksti 
ametlikult heaks kiitma ka nõukogu. 
 
Alternatiivsete kütuste kasutamise soodustamiseks leppis Euroopa Parlament 2022. aasta 
oktoobris kokku oma seisukoha eeskirjade muutmiseks seoses laadimis- ja tankimisjaamade 
infrastruktuuriga, et muuta see kogu Euroopas kättesaadavamaks. 
 

Loe rohkem transpordi heitkogustest:
Kuidas plaanib EL vähendada lennukite ja laevade heitkoguseid?• 
Lennukite ja laevade heitkogused: faktid ja arvud• 
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https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/society/20180305STO99003/co2-heite-vahendamine-eli-eesmargid-ja-meetmed
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/society/20190313STO31218/soiduautode-co2-heide-faktid-ja-arvud-infograafika
https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20221024IPR45734/deal-confirms-zero-emissions-target-for-new-cars-and-vans-in-2035
https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20221024IPR45734/deal-confirms-zero-emissions-target-for-new-cars-and-vans-in-2035
https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20230210IPR74715/eesmark-55-uued-soiduautod-ja-kaubikud-2035-aastaks-heitevabaks
https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20221014IPR43206/car-recharging-stations-should-be-available-every-60-km-say-meps
https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20221014IPR43206/car-recharging-stations-should-be-available-every-60-km-say-meps
https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20221014IPR43206/car-recharging-stations-should-be-available-every-60-km-say-meps


Vesinikuenergeetika: mis on selle kasud ELile?• 

Lisateave 
EPRS briifing: Uute sõiduautode ja kaubikute CO2-heite normid: pakett „Eesmärk 55” (veebruar 
2022).
EPRS infograafik: transpordi CO2-heited (oktoober 2020).
Õigusloome edusammud autode ja kaubikute CO2-heite standardite läbivaatamisel Euroopa 
roheleppe raames.
Sõiduautode ja kaubikute CO2-heite standardite seadusandlik menetlustoimik. "Eesmärk 55" 
pakett.
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/698920/EPRS_BRI(2022)698920_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/698920/EPRS_BRI(2022)698920_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/659265/EPRS_ATA(2020)659265_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-co2-emission-standards-for-cars-and-vans-post-euro6vi-emission-standards
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-co2-emission-standards-for-cars-and-vans-post-euro6vi-emission-standards
https://oeil.secure.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0197(COD)&l=en
https://oeil.secure.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0197(COD)&l=en
mailto:webmaster@europarl.eu

