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LULUCF

• Kas tõesti lahendab selle täitmise korral Fit for 55 kõik meie 
probleemid ja kas tõesti on LULUCF (maakasutus, maakasutuse 
muutus ja metsandus, ingl keeles Land Use, Land Use Change and 
Forestry) see imerelv, mis sellele kaasa aitab?

• On ilmselge, et õige on kasutada konservatiivset lähenemist, mis aitab 
ära hoida suuremaid „üllatusi“.   
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Infograafik – Fit for 55: reaching climate goals in the land use and 
forestry sectors

https://www.consilium.europa.eu/et/infographics/fit-for-55-lulucf-land-use-land-use-change-and-forestry/


• Maakasutusest, maakasutuse muutusest ja metsandusest tulenev 
kasvuhoonegaaside heide ja sellest tulenevate kasvuhoonegaaside 
sidumine

• Liikmesriikide heitkoguste vähendamise eesmärgid ja kus peitub 
veel üks konks

• Praegune CO₂ tehnoloogilise sidumise vähenemise suundumus on 
vaja ümber pöörata ja suurendada CO₂ looduslikku sidumist kogu 
ELis. Eelkõige tehakse kehtivate õigusaktide läbivaatamisel järgmised 
ettepanekud:



• seada ELi tasandi eesmärk suurendada kasvuhoonegaaside 
netosidumist ELis 2030. aastaks vähemalt 310 miljoni CO₂-
ekvivalenttonnini, mis jaotatakse liikmesriikide vahel siduvate 
eesmärkidena

• lihtsustada arvestus- ja vastavusnorme ning tõhustada seiret
• laiendada alates 2031. aastast määruse kohaldamisala nii, et see 

hõlmaks ka muid põllumajandussektori heiteid kui CO₂
• seada sellele uuele ühendsektorile ELi tasandi eesmärk saavutada 

2035. aastaks kliimaneutraalsus
• Pakett „Eesmärk 55“: nõukogu leppis kokku üldises lähenemisviisis seoses heitkoguste vähendamise ja selle sotsiaalse 

mõjuga

https://www.consilium.europa.eu/et/press/press-releases/2022/06/29/fit-for-55-council-reaches-general-approaches-relating-to-emissions-reductions-and-removals-and-their-social-impacts/


• Määrust (EL) 2018/841 muudetakse järgmiselt.
(1) Artikkel 1 asendatakse järgmisega:

• 3. Käesolevat määrust kohaldatakse ka I lisa A osas loetletud selliste
kasvuhoonegaaside heite ja sidumise suhtes, millest on teatatud vastavalt määruse
(EL) 2018/1999 artikli 26 lõikele 4 ning mis on tekkinud alates 2031. aastast
liikmesriikide territooriumil lõike 2 punktides a–j loetletud maakategooriates ja
järgmistes sektorites:
a) soolesisene fermentatsioon;
b) sõnnikukäitlus;
c) riisikasvatus;
d) põllumajandusmaad;
e) savannide tahtlik põletamine;
f) põllumajandusjääkide põletamine põllul;
g) lupjamine;
h) karbamiidi kasutamine;
i) muud süsinikku sisaldavad väetised;
j) muu.“



Nüüd õunast ja selle tähendusest.
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