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Eesti kliimaeesmärgid 2030 – 2050

2030 2040 2050

Kliimapaketi „Eesmärk 55“ 
LULUCF eesmärk

Eesti 2035 tegevuskava: netoheide 
-78% ehk 8 Mt CO2ekv.

Kliimapoliitika põhialused 
2040 eesmärk: koguheide -72%

Eesti 2035: kliimaneutraalsus 
ehk netoheide 0 Mt CO2ekv.

Kliimapoliitika põhialused 
2030 eesmärk: koguheide -70%

Kliimapaketi „Eesmärk 55“ 
JJM eesmärk

Uued EL 2040 eesmärgid: 
arutelusid alustatakse 2024

Kliimapoliitika põhialused 
2050 eesmärk: koguheide -80%



Hetkeseis teekonnal kliimaeesmärkide suunal
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Jäätmed Põllumajandus

Tööstuslikud protsessid ja tooted Transport

Energeetika (v.a transport) Maakasutus, maakasutuse muutus ja metsandus (LULUCF)

Prognoos olemasolevate meetmetega (v.a LULUCF) Prognoos kavandavate meetmetega (v.a LULUCF)

Prognoos olemasolevate meetmetega (sh LULUCF) Prognoos kavandavate meetmetega (sh LULUCF)

Eesti 2035 eesmärgid

2021 vs 1990
- 57% sh LULUCF (15,6 mln t)
- 68% va LULUCF (12,7 mln t)

Eesti 2035
neto 8 mln t

Eesti 2035
neto 0 mln t



Reformierakond Keskerakond Sotsiaaldem. Eesti 200 Isamaa Rohelised

Kliimaseadus

Minister Rohereformi Kliima- ja energia Kliima- ja energia Kliimaminister

Kaasamine

Teadlased, 

eksperdid ja 

ettevõtted

Teadlastest 

koosnev nõukogu

Teadlastest 

koosnev nõukogu

Rohetiiger ja 

eksperdid

Eksperdid, 

teadlased, 

rahvahääletus

Kliimanõukogu

Sektorite 

teekaardid

Rohetiigri 

teekaardid

Slaidi koostamise ajal ei olnud EKRE ja Parempoolsed veel lõplikku programmi välja andnud.

Kliimaseadus erakondade valimisprogrammides 2023



Analüüsid on üksmeelel: 

kliimapoliitika vajab seadusandlikku raamistikku

Õiguskantsler

„Ühiskonnale olulised otsused − näiteks sellised, 
milles eelistatakse kliimast lähtudes üht 
tegevust teisele või üht valdkonda peetakse mõnest 
teisest olulisemaks −, tuleb teha Riigikogul
seadusega.“

„Otsustada tuleb ka selle üle, kas vajame eraldi 
kliimaseadust või on võimalik piirangud sätestada 
olemasolevate valdkondlikes eriseadustes.“ 

Keskkonnaõiguse keskus

„Tervikliku ja selge elluviimis mehhanismiga 
kliimaõiguse raamistiku loomine, mis arvestaks 
eeltoodud nõuetega, eeldab ka Eestis eraldiseisva 
kliimaseaduse väljatöötamist.“ 

„Üksnes kehtivate õigusaktide muutmisest ja 
täiendamisest tõenäoliselt ei piisa. Esiteks ei 
võimalda see teemale terviklikku vaadet ning 
kahjustaks õigusselgust.“



Kliimaseaduse olulised elemendid

• kvantitatiivselt määratletud lühi- ja pikaajalised eesmärgid;

• nõuded nende eesmärkide seadmisele ja ümbervaatamisele;

• eesmärkide saavutamise eest vastutajad;

• seire ja lisameetmete võtmise nõuded;

• ambitsiooni vähendamise keeld;

• teaduspõhisus;

• elluviimiseks selged mehhanismid;

• huvide tasakaalustamise vajadus;

• läbipaistvus ja avalikkuse kaasatus;

• paindlikkuse ja ettenähtavuse ühildamine;



Keskkonnaministeeriumi järgmised sammud

• Väljatöötamiskavatsuse koostamine

– probleemi kirjeldus, sihtrühmad ja eesmärk;

– võimalikud lahendused;

– sisu, ülesehitus, paiknemine õigussüsteemis;

– mõjude hindamise plaan;

– eelnõu tegevuskava.

• Väljatöötamiskavatsuse koostamine ei ole nõutav kui eelnõu 

menetlus peab olema põhjendatult kiireloomuline.



Kliimaseaduse aluspõhimõtted

• Teadmiste põhine

– Soovime kaasata parima teadusliku informatsiooni

– Kaasatud peavad olema sektorite esindajad, et eesmärgid oleksid 
selged

• Kaasav protsess

– Kliimaseadus Eesti inimestele, ettevõtetele ja organisatsioonidele 
laiemalt

– Oluline, et ka siin elavad inimesed tunnevad omanikutunnet

• Seiratav ja paindlik

– Eesmärkide täitmise jälgimine peab olema läbipaistev

– Järgmise 30 aasta teekonnas on asju, mida on raske ette aimata



Kliimanõukogu

• Enamustel EL riikidel, kellel on kliimaseadus, on 
selle raames välja pakutud ka mingisugune 
ekspertkogu kliimameetmete teemal nõu andma.

• Näeme ka Eestis vajadust sõltumatu organi järele, 
mis avaldab arvamust ja annab soovitusi Eestis 
kliimapoliitika teemal.

• Kliimanõukogu eesmärk oleks anda sõltumatut ja 
läbipaistvat hinnangut riiklikule kliimapoliitikale ja 
selle rakendamisele.

• Hetkel analüüsime erinevaid võimalusi 
kliimanõukogu loomiseks.



Aitäh!

Kädi Ristkok

kadi.ristkok@envir.ee
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