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ELi kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine: 
riiklikud eesmärgid 2030. aastaks

Liikmesriikide jõupingutuste jagamise määrus esitab riiklikud eesmärgid 
kasvuhoonegaaside vähendamiseks.

ELi eesmärgid aitavad saavutada ka Pariisi kliimaleppes lubatut

Euroopa kliimaseadusega on EL endale seadnud ambitsioonikad eesmärgid: vähendada 
süsihappegaasi heitkoguseid 2030. aastaks vähemalt 55% võrreldes 1990. aasta tasemega ja 
saavutada kliimaneutraalsus 2050. aastaks. Nende eesmärkide saavutamiseks on Euroopa Liit 
koostanud õigusaktide paketi „Eesmärk 55“, mille hulka kuulub ka jõupingutuste jagamise 
määrus.
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https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/kliimapoliitika/20200618STO81513/roheline-kokkulepe-aitab-muuta-eli-kliimaneutraalseks-ja-kestlikuks
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/kliimapoliitika/20180305STO99003/co2-heite-vahendamine-eli-eesmargid-ja-meetmed


Mis on jõupingutuste jagamise määrus?
 
Jõupingutuste jagamise määrus seab igale ELi liikmesriigile aastateks 2021-2030 siduvad 
kasvuhoonegaaside vähendamise eesmärgid sektorites, mida ei kata ELi heitkogustega 
kauplemise süsteem, näiteks transport, põllumajandus, ehitus ja jäätmekäitlus. Just nende 
valdkondade tegevuse tulemusena tekib kõige rohkem kasvuhoonegaase (60% kogu ELi 
heitgaaside kogusest 2014. aastal). 
 
Samuti kirjutab õigusakt ette, kuidas määrata iga liikmesriigi aastane saastekvoot ja kuidas 
eesmärkide täitmist mõõta. 
 
2023. aasta 14. märtsi täiskogul hääletas parlament selle poolt, et suurendada ELi 2030. aasta 
kasvuhoonegaaside vähendamise eesmärki 2005. aasta tasemega võrreldes 30%-lt 40%-le.

Video
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/economy/effort-sharing-driving-europe-s-ambitious-climate-goals

Riiklike eesmärkide ettepanek
 
Esimest korda peavad kõik ELi liikmesriigid kasvuhoonegaaside heidet 10–50% vähendama, 
lähtudes SKPst elaniku kohta ja kulutõhususest. Samuti peavad liikmesriigid aastastest 
saastekvootidest kinni pidama.

Liikmesriik Varasem 2030. aasta eesmärk 
võrreldes 2005. aasta tasemega

Uus 2030. aasta eesmärk võrreldes 2005. 
aasta tasemega (komisjoni ettepanek)

Luksemburg -40% -50%
Rootsi -40% -50%
Taani -39% -50%
Soome -39% -50%
Saksamaa -38% -50%
Prantsusmaa -37% -47.5%
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https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/kliimapoliitika/20170213STO62208/eli-heitkogustega-kauplemise-susteem-ja-selle-uuendamine
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/kliimapoliitika/20170213STO62208/eli-heitkogustega-kauplemise-susteem-ja-selle-uuendamine
https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20230310IPR77227/kliimamuutus-parlament-haaletas-liikmesriikide-heite-40-vahendamise-poolt
https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20230310IPR77227/kliimamuutus-parlament-haaletas-liikmesriikide-heite-40-vahendamise-poolt
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/economy/effort-sharing-driving-europe-s-ambitious-climate-goals


Holland -36% -48%
Austria -36% -48%
Belgia -35% -47%
Itaalia -33% -43.7%
Iirimaa -30% -42%
Hispaania -26% -37.7%
Küpros -24% -32%
Malta -19% -19%
Portugal -17% -28.7%
Kreeka -16% -22.7%
Sloveenia -15% -27%
Tšehhi -14% -26%
Eesti -13% -24%
Slovakkia -12% -22.7%
Leedu -9% -21%
Poola -7% -17.7%
Horvaatia -7% -16.7%
Ungari -7% -18.7%
Läti -6% -17%
Rumeenia -2% -12.7%
Bulgaaria 0% -10%

Allikas: Euroopa Komisjoni ettepanek ajakohastada määrust (EL) 2018/842

Määrusega piiratakse saastekvootide säästmist eelmistest aastatest, laenamist tulevastelt 
aastatelt ja liikmesriikide vahelist saastekvootidega kauplemist. Lisaks hakkab komisjon 
avaldama riiklikke meetmeid käsitlevat teavet.

Enne määruse jõustumist peab selle ametlikult heaks kiitma ka nõukogu.

Muud algatused kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamiseks
Järgnevatelt lehekülgedelt leiate lisainfot meetmete kohta, mida EL võtab Pariisi kliimaleppest 
tulenevate kohustuste täitmiseks. 
 

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

Süsinikdioksiidi leke: ettevõtted ei tohi enam heitereegleid vältida

Lennukite ja laevade heitkogused: faktid ja arvud (infograafikud)
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0555&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/society/20180920STO14027/heitkoguste-vahendamine-selgitus-autode-ja-kaubikute-uute-co2-eesmarkide-kohta
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/society/20180920STO14027/heitkoguste-vahendamine-selgitus-autode-ja-kaubikute-uute-co2-eesmarkide-kohta
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/kliimapoliitika/20210303STO99110/susinikdioksiidi-leke-ettevotted-ei-tohi-enam-heitereegleid-valtida
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/kliimapoliitika/20191129STO67756/lennukite-ja-laevade-heitkogused-faktid-ja-arvud-infograafikud


Vaata meie infograafikuid ELi edusammude kohta 2020. aasta kliimaeesmärkide saavutamisel.

Lisateave
Õigusloome ajakava
Jõupingutuste jagamise määruse läbivaatamine aastateks 2021–2030
Jõupingutuste jagamise määruse eesmärkide suurendamine
Küsimused ja vastused – jõupingutuste jagamise määrus
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https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/society/20180706STO07407/eli-edusammud-2020-aasta-kliimeesmarkide-saavutamisel
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/package-fit-for-55/file-review-of-the-effort-sharing-regulation
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/et/document/EPRS_BRI(2021)698812
https://climate.ec.europa.eu/eu-action/european-green-deal/delivering-european-green-deal/increasing-ambition-eus-effort-sharing-regulation_et
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/qanda_21_3543
mailto:webmaster@europarl.eu

