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Green deal ehk EUROOPA ROHELINE LEPE

• Kliimamäärus, 2021

Seab kliimaneutraalsuse eesmärgi 2050. aastaks ja -55% 

kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise eesmärgi 2030. 

aastaks võrreldes 1990. aastaga.

• Eesmärk 55 kliima ja energeetika õigusaktide pakett, Euroopa 

Komisjon tegi ettepaneku 2021 ja see on hetkel liikmesriikide vahelisel 

läbirääkimisel 

Koosneb mh põllumajandust puudutavatest õigusaktidest: 

‒ Jõupingutuste jagamise määruse muudatusettepanek

‒ Maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsanduse määruse 

muudatusettepanek

• Kohanemise strateegia, 2021

Seab kliimakindluse eesmärgi 2050. aastaks

Kliima Energeetika Põllumajandus Tööstus Keskkond 
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Aastal 2030 peab EL olema vähendanud oma KHG heidet 55% võrreldes aastaga 1990. 

„Eesmärk 55“ ettepanekud annavad vahendid selle eesmärgi saavutamiseks.

„Eesmärk 55“ pakett koosneb kolmest EL kliimapoliitika alustalast: 

• heitkogustega kauplemise süsteemi direktiiv (HKS)

• maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsanduse määrus (LULUCF)

• jõupingutuste jagamise määrus (JJM) 

‒ Kohaldub sektoritele: põllumajandus, maanteetransport, hooned, jäätmekäitlus ja 

väike energeetika

‒ Eesti sektorite ülene eesmärk: - 24% heitkoguseid aastaks 2030 võrreldes 1990. 

aastaga

Kliima- ja energeetika õigusaktide pakett „Eesmärk 55“
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Eesti 2035 eesmärgid

-65% sh LULUCF
-71% v.a LULUCF

Eesti kasvuhoonegaaside (KHG) heide 1990-2020

2020. aastal moodustas põllumajandussektor 12% Eesti kogu kasvuhoonegaaside heitkogustest



Eesti kasvuhoonegaaside (KHG) heide 2019 – 2020
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Eesti põllumajanduse KHG heide 1990 – 2020
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2020. aastal moodustas põllumajandussektor 12% Eesti kogu kasvuhoonegaaside heitkogustest



1. Ettevõtte kasvuhoonegaaside jalajälje hindamine

2. Ettevõtte kasvuhoonegaaside jalajälje vähendamise strateegia

3. Ettevõtete vabatahtlik kasvuhoonegaaside korvamine

Põllumajandusettevõtte KHG heitkoguste vähendamine



Ee
st

i V
ab

ar
iik

Ettevõtete süsinikujalajälje hindamine

• Ettevõtte või toote kaardistatud kasvuhoonegaaside (KHG - CO2, N2O ja 
CH4) heide taandatud CO2 ekvivalendiks

• Annab ülevaate ettevõtte kasvuhoonegaaside emissioonist ja aitab 
mõista selle tekkekohti.

• Näitab võimalusi ettevõtte süsinikujalajälje vähendamiseks ning toob 
välja selleks vajalikud sammud.

• Oluline küsimus – süsinikujalajälje arvutamise sisendandmed. Täna 
kasutatakse väga erinevaid allikaid/arvutusmudeleid süsiniku 
eriheitetegurite määramiseks, mistõttu ei ole süsinikujalajäljed 
võrreldavad.



Aitäh!


