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Ülevaade 

▪ 2021. a augustikuu seisuga oli maailmas kehtestatud 46 
kliimaraamseadust

▪ Euroopas hetkel 7 riiki kliimaseaduseta

▪ Riikide erinevad lähenemised kliimaseadusele:
– Üldine raamseadus – põhimõtted, riigi kohustused, kliimaeesmärgid, teekaart

– Täpsem regulatsioon ka eriküsimustes (nt õiglane üleminek jm)

▪ Taustaks – Euroopa riikide arenev kohtupraktika - kliimakaebused
– 2019 Urgenda (Holland)

– 2020 Iirimaa

– 2021 Belgia, Prantsusmaa (I aste)

– 2021 Saksa konstitutsioonikohus

– 2022 Tšehhi (I aste)

▪ Euroopa Inimõiguste Kohtu menetluses ka kaebus Eesti vastu
– Youth for Climate Justice v. Austria, et al. (2020 >>…)

• 33 riigi ebapiisav tegevus kliimamuutuste leevendamisel (etteheited vähesele 
ambitsioonikusele, vajalike uuringute ja regulatsiooni puudumisele)



Näited: Saksamaa (1)

▪ Saksa kliimaseadus (2019) – teemad 
– Kliimaeesmärgid ja aastased heitkogused, sh LULUCF

• Aastaks 2030: KHG ↓ 65% (vs 1990)
• Aastaks 2040: KHG ↓ 88% (vs 1990)
• Aastaks 2045: kliimaneutraalsus

– Eesmärgid seatud sektorite ja aastate kaupa (vt lisad)
– Kiirtegevuskava aastaste heitkoguste ületamise 

puhuks
– Kliimakavad ja aruandlus
– Kliimaküsimuste ekspertnõukogu
– Avaliku sektori asutuste eeskujufunktsioon -

kaalumiskohustus, kliimaneutraalne liiduvalitsus jm



Näited: Saksamaa (2)

Hiljemalt 2032. aastal peab liiduvalitsus esitama seadusandliku 
ettepaneku iga-aastaste leevenduseesmärkide seadmiseks aastateks 
2041–2045.



Näited: Iirimaa

▪ Iiri kliimaseadus (2015) – ülesehitus 
– § 1. Mõisted
– § 2. Seaduse mõju
– § 2A. Vastutuse piirang 
– § 3. Riiklik kliimaeesmärk 
– § 4. Pika- ja lühiajalise riikliku kliimakava koostamise raamistik ja 

ajakava 
– §§ 5.-6. Kliimamuutustega kohanemise raamistik (üleriigilise ja 

sektoriaalsete kohanemiskavade koostamise kohustus)  
– §§ 6A.-6D. Süsinikueelarve raamistik (ettevalmistamine, 

kinnitamine, ülevaatamine, sektoriaalsed heitmete ülempiirid)
– §§ 8.-13. Sõltumatu teadusnõukogu (asutamine, isikukoosseis, 

huvide konflikti vältimine, ülesanded, perioodilised aruanded)
– § 14A. Aruandlus (iga-aastased eduaruanded)
– § 14B. Kohalike omavalitsuste ülesanded (kohalike kliimakavade 

koostamise raamistik ja ajakava)
– § 15. Avaliku halduse kandjate üldised kohustused 



Näited: Holland
▪ Hollandi kliimaseadus (2019) – ülesehitus

– § 1. Mõisted

– § 2. Kliimaeesmärgid

– §§ 3.-5. Riikliku kliimakava raamistik (nõuded koostamisele, läbivaatamisele, vastuvõtmise 
protsessile, kaasamisele) 

– §§ 6.-7. Aruandlus (iga-aastased seirearuanded – sh meetmete tulemuslikkuse analüüs, iga 
ministeeriumi raport kliimapoliitika elluviimise kohta, finantsmõjude analüüs) 

– § 8. Kaasamine

– §§ 9.-10. Üldsätted

▪ Elektritootmises kivisöe kasutamise keelustamise seadus (2019) – ülesehitus 
– § 1. Mõisted

– §§ 2.-3a. Elektritootmises kivisöe kasutamise keeld ja selle tingimused

• kivisöe kasutus on keelatud alates 2030 aastast; enne seda järkjärguline vähendamine; 

– § 4. Kompensatsiooni maksmise tingimused 

– § 4a. Töötajate hüvitiste ja ümberõppe fond 

– §§ 5.-6. Vastutus seaduse täitmata jätmise eest (sanktsioonid)

– §§ 7.-8. Üldsätted

– Seonduv kohtuasi: RWE and Uniper v. State of the Netherlands (2021 >> 2022)
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