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LÜHISELGITUS 

Valitsustevahelise kliimamuutuste rühma (IPCC) viiendas hindamisaruandes, mis valmis 

2014. aastal, kinnitati ja täpsustati veelgi kliimaprobleemide ülimat tõsidust ning rõhutati 

kliimameetmete hoogustamise kiireloomulisust. Kõnealustele probleemidele reageerimine, 

mis seisneb kavatsetavates riiklikult kindlaksmääratud panustes, mille esitasid ÜRO 

kliimamuutuste raamkonventsiooni osalised, ei ole küll kaugeltki piisav, kuid kujutab endast 

suurt edasiminekut.  

Pariisi kokkuleppega püsitati ülemaailmsete kliimameetmete selge eesmärk hoida keskmine 

globaalne soojenemine tunduvalt alla 2°C võrreldes industriaalühiskonna eelse tasemega ning 

teha jõupingutusi, et piirata temperatuuri tõusu 1,5°C-ga. Selle kokkuleppe alusel osalevad 

kõnealuses püüdluses kõik riigid. Kokkulepe loob ka paremad tingimused pingutuste 

pidevaks suurendamiseks kliimaprobleemide tõsidusele vastavate tasemete suunas.  

Võimalust viia ülemaailmsetes kliimameetmetes ellu oluline muutus tuleb täielikult ära 

kasutada. ELil kui märkimisväärsete ressurssidega suurel saastajal lasub suur vastutus. Ta 

peab aitama edendada protsessi, kus kogu maailma riigid suurendavad üksteise kasvavate 

jõupingutuste mõjul oma pingutusi, nii et ülemaailmses ulatuses suudetakse järjest rohkem 

korda saata. 

Seejuures on ELi keskse tähtsusega ülesanne parandada oma heitkogustega kauplemise 

süsteemi (HKS) ja muuta see tõeliselt tõhusaks vahendiks, mille abil piirata heitkoguseid ning 

koguda rahalisi vahendeid selleks, et edendada taastuvenergiat ja energiasäästu ning toetada 

kliimaprobleemide mõjuga kohanemist nii ELis kui ka eriti ohustatud arengumaades, eelkõige 

vähim arenenud riikides. 

Komisjoni ettepanek muuta HKSi direktiivi ei ole piisav selleks, et muuta HKS selliseks 

vahendiks, mida praegu vajatakse. Arvamuse koostaja esitab seetõttu muudatusettepanekud, 

mille kohaselt 

– tugevdatakse keskkonnakaitset, viies esimese sammuna lineaarse vähendamistegurina 

väljendatud heitkoguste piirmäära kooskõlla praegu kehtiva ELi 2050. aasta kõiki 

majandussektoreid hõlmava kasvuhoonegaaside vähendamise eesmärgi ülempiiriga, 

milleks on 95 % 1990. aasta tasemega võrreldes, millele siis lisandub korrapärane, iga viie 

aasta tagant toimuv piirmäära läbivaatamine, mis toimub pärast ÜRO kliimamuutuste 

raamkonventsiooni ja Pariisi kokkuleppe kohaseid ühiseid läbivaatamisi; 

– kaotatakse turustabiilsusreservi kantud ülejääkidest tulenevad saastekvoodid, mis vastavad 

puhta arengu mehhanismi ja ühisrakenduse rahvusvaheliste ühikute kasutamisele HKSi 

raames, muutes seeläbi HKSi kasvuhoonegaaside vähendamise eesmärgi saavutamise 

siseriiklikuks jõupingutusteks; 

– pannakse enampakkumisele kõik HKSi saastekvoodid ja eraldatakse kõik saadud tulud 

kliimameetmetele, kusjuures pool tuludest suunatakse eriti ohustatud arengumaadele, ning 

võimalike süsinikdioksiidi lekete ärahoidmiseks kehtestatakse energiamahukate toodete 

impordi korral saastekvootide importimise nõue; 

– tagatakse, et lennundussektor panustab ELi HKSi raames 2030. aasta kasvuhoonegaaside 
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vähendamise eesmärki teiste sektoritega võrdsel tasemel, ning eraldatakse kõik 

lennundusest saadavad tulud ohustatud arengumaades võetavatele kliimameetmetele; 

– kaasatakse rahvusvahelised mereveod kliimaeesmärkidesse niisuguse ühisfondi loomise 

kaudu, mis hõlmab laevandusettevõtjate makseid seoses ELi sadamates ning ELi 

sadamatesse suunduvatel ja sealt väljuvatel reisidel tekkivate heitkogustega;  

– heitmekoefitsiendi nulltase jääb biomassi puhul kehtima vaid jäätmete ja jääkide osas, et 

vähendada arengumaades stiimuleid maade hõivamiseks eesmärgiga varustada ELi 

bioenergia turgu. Hinnanguliselt umbes 20 % kliimamuutuste mahust on tingitud maailma 

metsade raadamisest ja metsade süsinikuvaru vähenemisest. ELis kasvav nõudlus 

metsabiomassi järele, mis on tingitud küsitava väärtusega süsinikdioksiidi nulltaseme 

arvestusest, võib parimal juhul olla ebatõhus ja halvimal juhul takistada kliimamuutuste 

leevendamist.  

HKSi tulude sihtotstarbeline kasutamine ja rahvusvahelise meretranspordi heitkoguste 

süsteemi kaasamine on kooskõlas Euroopa Parlamendi poolt 2008. aasta kliimapaketi raames 

selles küsimuses võetud seisukohaga, mida on korratud ka muudel puhkudel.  

 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Arengukomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonil võtta 

arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 2 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 a)  Kliima- ja keskkonnaprobleemid 

on oma olemuselt ülemaailmsed. ÜRO 

kliimamuutuste raamkonventsiooni 

lõppeesmärk on saavutada 

kasvuhoonegaaside kontsentratsiooni 

stabiliseerumine atmosfääris tasemel, mis 

võimaldaks vältida inimtegevusest tingitud 

ohtlikke häireid kliimasüsteemis. ÜRO 

kliimamuutuste raamkonventsiooni 

osaliste konverentsi 21. istungjärgul 

(COP21) heaks kiidetud Pariisi 

kliimamuutuste kokkulepe (Pariisi 

kokkulepe) tähistab uut taset 

ülemaailmses kohustuses piirata ja 

vähendada kasvuhoonegaaside 
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heitkoguseid, mille täitmises osalevad kõik 

riigid. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 2 b (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 b)  Pariisi kokkuleppe 

allkirjastamisega kohustusid liit ja 

liikmesriigid hoidma keskmise globaalse 

soojenemise tunduvalt alla 2°C võrreldes 

industriaalajastu eelse tasemega ning 

püüdma piirata temperatuuri tõusu 1,5°C-

ga. Lisaks tahetakse Pariisi kokkuleppega 

saavutada käesoleva sajandi teisel poolel 

võrdsusel põhinev tasakaal inimtekkeliste 

kasvuhoonegaaside allikatest pärineva 

heite ja heitkoguste neeldajates sidumise 

vahel. Nimetatud kohustustest juhindudes 

tuleks teha tööd heitkoguste vähendamise 

ning taastuvenergiasse ja 

energiatõhususse investeerimise nimel. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 2 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 c) Pariisi kokkulepe on ülemaailmne 

lepe kasvuhoonegaaside heite piiramiseks 

ja vähendamiseks ning sellega tahetakse 

saavutada nn õiglane üleminek, millest 

saaksid kasu ka arengumaad. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

 Põhjendus 2 d (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 d) Kliimamuutuste mõjud 

kahjustavad arengumaid kõige rohkem. 

Liit peaks selliseid riike rohkem abistama, 

et tõsta nende kohanemisvõimet ja 

vastupidavust kliimamuutustele. Tuleks 

suurendada poliitikavaldkondade sidusust 

liidu tasandil selliselt, et ELi HKS 

täiendaks tulemuslikult arengukoostöö 

poliitikat, eriti seoses säästva arengu 

tegevuskavaga aastaks 2030 ning 

kliimamuutuste vastase võitlusega. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 2 e (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 e)  Arvesse tuleks võtta Pariisi 

kokkuleppe näol saavutatud edasiminekut 

ja sellest tulenevalt paremaid tingimusi 

sihtide ja jõupingutuste pidevaks 

suurendamiseks liikumisel 

kliimaprobleemide tõsidusele vastavate 

tasemete suunas. Üks paremaid liidu 

käsutuses olevaid vahendeid Pariisi 

kokkuleppes sätestatud kohustuste 

täitmiseks on ELi HKS. On tähtis, et ELi 

HKS selliste meetmete ühe osana aitaks 

tõhusamalt heitkoguseid vähendada, 

toetaks üleminekut taastuvenergiale, 

maksimeeriks energiatõhusust ning 

kiirendaks kogu maailmas puhaste 

tehnoloogiate levikut. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 3 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3)  Euroopa Ülemkogu kinnitas, et 

selle eesmärgi saavutamise peamine 

Euroopa vahend on hästi toimiv ja 

reformitud ELi HKS koos instrumendiga 

turu stabiliseerimiseks, sealjuures 

kohaldatakse alates 2021. aastast iga-

aastast vähendamistegurit 2,2 %; lubatud 

heitkoguse ühikute (LHÜd) (direktiivi 

tekstis on kasutatud terminit 

„saastekvoot”) tasuta eraldamine ei lõpe, 

olemasolevate meetmetega aga jätkatakse 

ka pärast 2020. aastat, et hoida ära 

kliimapoliitikast tingitud süsinikdioksiidi 

heite ülekandumise (direktiivi tekstis on 

kasutatud terminit „süsinikdioksiidi leke”) 

ohtu, senikaua kui muud tähtsamad 

majandusriigid ei ole võtnud kohustust 

teha võrreldavaid jõupingutusi, 

vähendamata enampakkumisel 

müüdavate LHÜde osa. Enampakkumisel 

müüdavat osa tuleks õigusaktides 

väljendada protsendimäärana, et 

suurendada investeerimisotsustega seotud 

planeerimiskindlust, parandada 

läbipaistvust ning muuta kogu süsteem 

lihtsamaks ja kergemini mõistetavaks. 

(3)  Reformitud ELi HKSi raames 

tuleks alates 2021.aastast kehtestada iga-

aastane vähendamistegur 2,8 % ja pärast 

2020. aastat ette näha saastekvootide 

impordi nõue, et hoida ära 

kliimapoliitikast tingitud süsinikdioksiidi 

heite ülekandumise (direktiivi tekstis on 

kasutatud terminit „süsinikdioksiidi leke”) 

ohtu, senikaua kui kolmandad riigid või 

riigisisesed piirkonnad ei ole kohustunud 

tegema võrreldavaid jõupingutusi, ilma 

samal ajal enampakkumisel müüdavate 

saastekvootide osakaalu vähendamata. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 3 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (3 a)  Selleks et suurendada 2020. aasta 

eelsel perioodil eesmärkide 

ambitsioonikust ja kajastada globaalset 

eesmärki (keskmise temperatuuri tõus 

tunduvalt alla 2°C), tuleks ELi 2020. 

aastaks seatud eesmärk vähendada 

kasvuhoonegaaside heitkoguseid 20 % 

1990. aasta tasemega võrreldes saavutada 

siseriiklike meetmete abil. 

Turustabiilsusreservist tuleks kõrvaldada 
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selline kogus LHÜsid, mis vastab ELi 

HKSis kasutatud rahvusvaheliste ühikute 

(puhta arengu mehhanismi tõendatud 

heitkoguste vähendamise ühikud ja 

ühisrakenduse heitkoguste vähendamise 

ühikud) tasemele. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 3 b (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (3 b)  ÜRO kliimamuutuste 

raamkonventsiooni osalised palusid 

valitsustevahelisel kliimamuutuste rühmal 

(IPCC) koostada 2018. aastal eriaruande 

1,5°C eesmärgi kohta ning otsustasid 

korraldada hõlbustava dialoogi 

eesmärgiga teha kokkuvõte kollektiivsetest 

sihtidest ja edasiminekust võetud 

kohustuste täitmisel, et teavitada osalisi 

enne nende riiklikult kindlaksmääratud 

panuste lõplikku esitamist. Pariisi 

kokkuleppega nähakse ka ette 

korrapärased täitmise vahekokkuvõtted, et 

hinnata kollektiivset edasiminekut 

kokkuleppe pikaajaliste eesmärkide 

suunas, tehes seda esimest korda 

2023. aastal ja edaspidi iga viie aasta 

järel. Pariisi kokkuleppest tulenevate liidu 

kliimameetmete ajakohastamiseks ja 

tõhustamiseks tuleks ELi HKSi raames 

ette näha korrapärased läbivaatamised. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 7 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (7 a) Biomassist tekkivate heitkoguste 

arvestamata jätmine ELi HKSis kujutab 

endast toetuskava Euroopa Parlamendi ja 
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nõukogu direktiivi 2009/28/EÜ1a 

tähenduses. Biokütused, vedelad 

biokütused ning tahke ja gaasiline 

biomass peaksid saama toetust ja neid 

tuleks riikide sihteesmärkide täitmisel 

arvesse võtta üksnes juhul, kui nad 

vastavad direktiivis 2009/28/EÜ või 

säästva bioenergia poliitikas sätestatud 

säästlikkuskriteeriumitele. Järelikult 

tuleks kõigi käitistes või ELi ETSiga 

hõlmatud lennuettevõtjate toimingutes 

tarbitud ja kasvuhoonegaaside 

heitkoguste arvestusest välja jäetud 

bioenergia allikate suhtes kohaldada 

säästlikkuskriteeriumeid. 

 _________________________________ 

 1a  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

23. aprilli 2009. aasta direktiiv 

2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest 

toodetud energia kasutamise edendamise 

kohta ning direktiivide 2001/77/EÜ ja 

2003/30/EÜ muutmise ja hilisema 

kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 140, 

5.6.2009, lk 16). 

Selgitus 

Praegu ei kuulu HKSi kohaldamisalasse eranditult biomassi kasutavad käitised, kõik käitistes 

kasutatav biomass loetakse süsinikuneutraalseks ning tahke biomassi suhtes ei kohaldata 

mingeid säästlikkuskriteeriumeid. Seetõttu jääb suur osa heitkoguseid arvesse võtmata. 

Biomassist tekkivad heitkogused tuleb samuti arvesse võtta ning biomassi suhtes kohaldada 

säästlikkuskriteeriumeid. 

 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 9 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Liikmesriigid peaksid kooskõlas 

riigiabi eeskirjadega maksma osalist 

hüvitist nende sektorite või allsektorite 

käitistele, mille puhul on kindlaks tehtud, 

et seal esineb suur süsinikdioksiidi heite 

ülekandumise oht, sest kasvuhoonegaaside 

(9) Liikmesriigid peaksid kooskõlas 

riigiabi eeskirjadega maksma osalist 

hüvitist nende sektorite või allsektorite 

käitistele, mille puhul on kindlaks tehtud, 

et seal esineb suur süsinikdioksiidi heite 

ülekandumise oht, sest kasvuhoonegaaside 
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heitkogustega seotud kulud kantakse üle 

elektrihindadesse. Konventsiooniosaliste 

poolt Pariisi konverentsil vastu võetava 

protokolli ja selle juurde kuuluvate 

otsustega on vaja rahastamiskõlblike 

partnerite jaoks sätestada kliimameetmete 

jõulise rahastamise, tehnosiirde ja 

suutlikkuse arendamise tingimused, 

pidades silmas eriti kõige väiksema 

võimekusega riike. Avaliku sektori 

kliimameetmete rahalistel vahenditel on 

tähtis roll ressursside kaasamisel ka 

pärast 2020. aastat. Seetõttu tuleks 

enampakkumiste tulu kasutada ka 

kliimameetmete, sealhulgas 

kliimamuutuste mõjuga kohanemise 

rahastamiseks haavatavates kolmandates 

riikides. Kliimameetmete rahastamiseks 

kaasatavate vahendite hulk sõltub veel 

kavatsetavate riiklikult kindlaksmääratud 

panuste suurusest ja kvaliteedist, 

hilisematest investeerimiskavadest ja 

kohandamise ettevalmistamise protsessist 

liikmesriikides. Liikmesriigid peaksid 

kasutama enampakkumise tulu ka selleks, 

et edendada oskuste kujundamist ja 

majanduse CO2-heite vähendamisest 

tingitud tööjõu ümbersuunamist 

töökohtade vahetamise tõttu. 

heitkogustega seotud kulud kantakse üle 

elektrihindadesse. Konventsiooniosaliste 

poolt Pariisi konverentsil vastu võetava 

protokolli ja selle juurde kuuluvate 

otsustega on vaja toetuskõlblike partnerite 

ja eelkõige vähima võimekusega riikide 
jaoks sätestada kliimameetmete jõulise 

rahastamise, tehnosiirde ja suutlikkuse 

arendamise tingimused. Kliimameetmete 

rahastamine avaliku sektori poolt jääb 

vahendite kaasamisel oluliseks ka pärast 

2020. aastat. Liidu ülemaailmseid 

kohustusi silmas pidades peaksid 

liikmesriigid kiiremas korras rahaliselt 

toetama vähim arenenud riikide 

ettevõtmisi tehnoloogilise neutraalsuse ja 

kliimamuutuste mõjude leevendamise 

põhimõtteid järgivate vähesaastavate 

tehnoloogiate väljatöötamisel. Seetõttu 

tuleks oluline osa liikmesriikide 

saastekvootide müügist saadud tuludest 

eraldada tagastamatu abina eeskätt 

sellistele rahvusvahelistele fondidele nagu 

ÜRO Roheline Kliimafond, 

vähimarenenud riikide fond ning 

kliimamuutuste erifond. Kliimameetmete 

rahastamiseks kaasatavate vahendite hulk 

sõltub veel kavatsetavate riiklikult 

kindlaksmääratud panuste suurusest ja 

kvaliteedist, hilisematest 

investeerimiskavadest ja kohandamise 

ettevalmistamise protsessist 

liikmesriikides. Liikmesriigid peaksid 

kasutama enampakkumise tulu ka selleks, 

et edendada ametioskuste omandamist ja 

majanduse süsinikdioksiidiheite 

vähendamisest tingitud tööhõive 

muutustest mõjutatud töötajate 

ümberpaigutamist. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 10 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (10 a)  Vähim arenenud riigid on eriti 

tundlikud kliimamuutuste mõjude suhtes 

ning tekitavad vaid väga väikese osa 

kasvuhoonegaaside heitkogustest. 

Seetõttu tuleks esmatähtsaks lugeda 

vähim arenenud riikide vajadustega 

tegelemist, kasutades ELi HKSi LHÜsid 

kliimameetmete rahastamiseks, eelkõige 

kliimamuutuste mõjuga kohanemise 

rahastamiseks Rohelise Kliimafondi 

kaudu. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 13 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (13 a)  Vastavalt kaasseadusandjate 

võetud kohustusele, mis on esitatud 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivis 2009/29/EÜ1a ning Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu otsuses nr 

406/2009/EÜ1b, peaksid kõik 

majandusharud, sealhulgas 

rahvusvaheline merelaevandus ja 

lennundus, aitama kaasa heitkoguste 

vähendamisele. Lennunduse heitkoguseid 

aitab vähendada liitumine ELi HKSiga. 

Kuna Rahvusvahelise 

Mereorganisatsiooni raames ei ole vastu 

võetud rahvusvahelist lepingut, mis 

kaasaks rahvusvaheliste merevedude 

heitkogused heitkoguste vähendamise 

eesmärkidesse, tuleks luua fond, kuhu 

kogutakse laevaoperaatorite maksed liidu 

sadamates ning liidu sadamatesse sisse- ja 

sealt väljasõidul emiteeritud CO2 

heitkoguste eest. Maksete suurus peaks 

vastama saastekvootide turuhinna 

tasemele või seda ületama. Fondist tuleks 

rahastada kliimamuutuste mõjudega 

kohanemist ja nende leevendamist eriti 
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ohustatud arengumaades. Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 

2015/7571 hõlmatud laevaoperaatorite 

suhtes tuleks kohaldada ELi HKSi 

maksete mis tahes puudujäägi osas.  

 ________________________ 

 1a  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

23. aprilli 2009. aasta direktiiv 

2009/29/EÜ, millega muudetakse 

direktiivi 2003/87/EÜ, et täiustada ja 

laiendada ühenduse kasvuhoonegaaside 

saastekvootidega kauplemise süsteemi 

(ELT L 140, 5.6.2009, lk 63). 

 1b  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

23. aprilli 2009. aasta otsus nr 

406/2009/EÜ, milles käsitletakse 

liikmesriikide jõupingutusi 

kasvuhoonegaaside heitkoguste 

vähendamiseks, et täita ühenduse 

kohustust vähendada kasvuhoonegaaside 

heitkoguseid aastaks 2020 (ELT L 140, 

5.6.2009, lk 136). 

 1c  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

29. aprilli 2015. aasta määrus (EL) 

2015/757, mis käsitleb meretranspordist 

pärit süsinikdioksiidi heitkoguste seiret, 

aruandlust ja kontrolli ning millega 

muudetakse direktiivi 2009/16/EÜ (ELT L 

123, 19.5.2015, lk 55).  

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 

(Direktiiv 2003/87/EÜ) 

Artikkel 3d  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1)  Artikli 3d lõike 3 teine lõik 

asendatakse järgmisega: 

1)  Artikkel 3d asendatakse 

järgmisega: 

„Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 

artikliga 23 vastu delegeeritud õigusakt.” 

„Artikkel 3d 

 Lennundusele saastekvootide 

enampakkumise teel eraldamise meetod 
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 Lennundustegevuse saastekvootide 

üldkogust vähendatakse igal aastal sama 

lineaarse teguri alusel nagu muude 

ühenduse süsteemiga hõlmatud tegevuste 

puhul. Kõik lennundustegevuse 

saastekvoodid pannakse 

enampakkumisele ning tulu kasutatakse 

kliimameetmete, sealhulgas 

kliimamuutuste mõjuga kohanemise 

rahastamiseks enim ohustatud 

arengumaades.” 

Selgitus 

Lennundussektor peaks panustama 2030. aasta kasvuhoonegaaside vähendamise eesmärki 

samal tasemel nagu muud ELi HKSiga hõlmatud valdkonnad. Kooskõlas Euroopa 

Parlamendi 2007. aasta seisukohaga lennunduse HKSi ettepaneku kohta ning kooskõla 

tagamiseks rahvusvahelise lennundusõigusega tuleks kõiki lennunduse ELi HKSist saadavaid 

tulusid kasutada kliimamuutuste vastu võitlemiseks. Selleks et suurendada arengumaade 

usaldust selle ELi poliitikameetme vastu, tuleks lennunduse HKSi kõik tulud suunata 

rahvusvaheliste kliimameetmete rahastamiseks. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 a (uus) 

(Direktiiv 2003/87/EÜ) 

Artikkel 3e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 a)  Artikkel 3e jäetakse välja. 

Selgitus 

Seotud muudatusettepanekuga 9. Liikmesriigid peaksid panema kõik lennundussektori 

saastekvoodid enampakkumisele. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 

(Direktiiv 2003/87/EÜ) 

Artikkel 9 – lõiked 2 ja 3 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Alates 2021. aastast on lineaarse 

vähendamisteguri väärtus 2,2 %. 

Alates 2021. aastast on lineaarse 

vähendamisteguri väärtus 2,8 %. 

Selgitus 

Pariisi kokkuleppega leppisid riigid kokku kliimasoojenemise hoidmises tunduvalt alla 2°C ja 

püüdlustes piirata seda 1,5°C-ga. Kavandatud HKSi lineaarne tegur ei võimalda isegi ELi 

miinimumeesmärgi saavutamist, milleks on vähendada 2050. aastaks heitkoguseid 80–95 % 

1990. aasta tasemega võrreldes, mis lepiti kokku 2°C eesmärgi alusel. Et saavutada parem 

kooskõla Pariisi kokkuleppega, tehakse ettepanek tõsta lineaarset tegurit 2,8 %-le, mille 

puhul toimuks 2050. aastaks kõiki majandusvaldkondi hõlmav vähenemine 95 % võrreldes 

1990. aasta tasemega (ELi 2050. aasta maksimumeesmärk), ning teise sammuna näha ette 

läbivaatamisklausel lineaarse teguri kohandamiseks pärast ÜRO-poolseid läbivaatamisi. 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt a 

(Direktiiv 2003/87/EÜ) 

Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 1 a  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) lõikele 1 lisatakse kolm uut lõiku: a) lõikele 1 lisatakse järgmised 

lõigud: 

„Alates 2021. aastast müüvad 

liikmesriigid enampakkumisel 57 % 

saastekvootidest. 

 

2 % saastekvootide üldkogusest müüakse 

aastatel 2021–2030 enampakkumisel, et 

luua fond, millega parandatakse 

energiatõhusust ja ajakohastatakse 

energiasüsteeme teatud liikmesriikides, 

nagu sätestatakse käesoleva direktiivi 

artiklis 10d (edaspidi 

„moderniseerimisfond”).” 

„2 % saastekvootide üldkogusest müüakse 

aastatel 2021–2030 enampakkumisel, et 

luua fond, mille vahenditest parandatakse 

energiatõhusust ja ajakohastatakse 

energiasüsteeme teatud liikmesriikides, 

nagu sätestatakse käesoleva direktiivi 

artiklis 10d (edaspidi 

„moderniseerimisfond”). 

 2 % arvel aastate 2021 – 2030 

enampakkumiste kogutulust 

moodustatakse Rahvusvaheline 

Kliimameetmete Fond, et toetada 

kliimameetmeid ja eelkõige 

kliimamuutuste mõjudega kohanemist 

vähese võimekusega arengumaades, eriti 

vähim arenenud maades, väikestes 
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arenevates saareriikides ja Aafrika 

riikides. Rahvusvahelise Kliimameetmete 

Fondi vahenditest rahastatakse igal aastal 

ÜRO Rohelist Kliimafondi, mille eesmärk 

on eraldada 50 % vahenditest 

kohanemismeetmetele, kusjuures pool 

sellest summast on ette nähtud eriti 

ohustatud riikidele. 

 2 % arvel aastate 2021 – 2030 

enampakkumiste kogutulust 

moodustatakse Õiglase Ülemineku Fond 

kohalike kogukondade ja töötajate 

toetamiseks piirkondades, mida 

majanduse CO2-heite vähendamine kõige 

tugevamalt mõjutab. Nimetatud fondi 

vahendeid kasutatakse töökohtade 

loomiseks ning ametikoolituse ja muude 

tööhõive- ja tervishoiuteenuste 

rahastamiseks alternatiivsetes 

majandusharudes piirkondades, kus 

tavapärastest suure CO2-heitega 

sektoritest kaob CO2-heite vähendamise 

tulemusel palju töökohti. Iga liikmesriik 

töötab välja konkreetse kava Õiglase 

Ülemineku Fondi vahendite kasutamiseks 

tihedas koostöös üleminekupiirkondade 

munitsipaal- ja kohalike asutustega ning 

sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonna 

organisatsioonidega. 

Liikmesriikide poolt enampakkumisel 

müüdavate ülejäänud saastekvootide 

üldkogus jaotatakse lõike 2 kohaselt.”  

Liikmesriikide poolt enampakkumisel 

müüdavate ülejäänud saastekvootide 

üldkogus jaotatakse lõike 2 kohaselt.”  

Selgitus 

Euroopa Komisjon peaks:  

– looma Õiglase Ülemineku Fondi, mis oleks kogu ELi hõlmav tugev mehhanism CO2-heite 

vähendamisel kahju kannatavate töötajate ja piirkondade toetamiseks;  

– looma Rahvusvahelise Kliimameetmete Fondi, millest vahetult rahastataks Rohelist 

Kliimafondi ja mis aitaks teha lõppu olukorrale, kus rahvusvahelisi kliimameetmeid 

rahastatakse üksnes arenguabi eelarvetest. 

Moderniseerimisfondi, Õiglase Ülemineku Fondi ja Rahvusvahelise Kliimameetmete Fondi 

loomiseks eraldatud saastekvoodid tuleks lisada enamapakkumisel müüdavatele 

saastekvootidele. 
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Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt b a (uus) 

(Direktiiv 2003/87/EÜ) 

Artikkel 10 – lõige 3 – sissejuhatav osa 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 b a)  lõike 3 sissejuhatav osa 

asendatakse järgmisega: 

3.  Liikmesriigid otsustavad selle üle, 

kuidas kasutada saastekvootide 

enampakkumistest saadud tulu. Vähemalt 

50 % lõikes 2 osutatud saastekvootide 

enampakkumistest saadud tulust, 

sealhulgas lõike 2 punktides b ja c osutatud 

enampakkumiste kogutulu, või selle tuluga 

samaväärne summa tuleks kasutada ühel 

või mitmel järgmistest eesmärkidest: 

„3.   Liikmesriigid otsustavad selle üle, 

kuidas kasutada saastekvootide 

enampakkumistest saadud tulu. Vähemalt 

50 % lõikes 2 osutatud saastekvootide 

enampakkumistest saadud tulust, 

sealhulgas lõike 2 punktides b ja c osutatud 

enampakkumiste kogutulu, või selle tuluga 

samaväärne summa kasutatakse 

kliimameetmete rahastamiseks ohustatud 

arengumaades, sealhulgas 

kasvuhoonegaaside heitkoguste 

vähendamiseks ja kliimamuutuste mõjuga 

kohanemiseks. Ülejäänut kasutatakse 
ühel või mitmel järgmistest eesmärkidest:” 

Selgitus 

 Kooskõlas Euroopa Parlamendi seisukohaga 2008. aasta kliimapaketi kohta tuleks kogu ELi 

HKSist saadav tulu (või selle tuluga samaväärne summa) eraldada kliimameetme jaoks ja 

50 % tuleks suunata ELi kollektiivsesse panusesse rahvusvaheliste kliimameetmete 

rahastamiseks. ELi ja selle liikmesriikide antavad kollektiivsed lubadused suurendaksid ELi 

mõju ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni läbirääkimistel ja ELi kliimameetmete 

rahastamise tulemuslikkust. 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt c 

(Direktiiv 2003/87/EÜ) 

Artikkel 10 – lõige 3 – punkt k 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

k) kliimameetmete, sealhulgas 

kliimamuutuste mõjuga kohanemise 

rahastamine haavatavates kolmandates 

k) kliimamuutuste mõjuga 

kohanemise ja muude kliimameetmete 

rahastamine ohustatud kolmandates 

riikides, mis täiendab meetmete 
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riikides; rahastamist arengukoostöö 

rahastamisvahendite kaudu; kõnealune 

rahastamine läheb arvesse liidu 

kliimameetmete rahastamise kohustuste 

täitmise raames, kuid lisandub arengu 

rahastamisele ega loeta selle hulka 

kuuluvaks 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

 Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a 

(Direktiiv 2003/87/EÜ) 

Artikkel 10a – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a)  lõike 1 teine lõik asendatakse 

järgmisega: 

a)  lõige 1 asendatakse järgmisega: 

„Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 

artikliga 23 vastu delegeeritud õigusakt. 

Selle aktiga sätestatakse ka saastekvootide 

edasine eraldamine uute osalejate 

reservist tootmise märkimisväärse 

suurendamise korral, kohaldades 

samasuguseid künnisväärtusi ja eraldatud 

koguste kohandamist, mis rakenduvad 

tegevuse osalise lõpetamise korral.”; 

„300 miljonit saastekvooti kasutatakse 

kliimameetmete rahastamiseks vähim 

arenenud riikides, eelkõige 

kliimamuutuste mõjuga kohanemise 

rahastamiseks ÜRO Rohelise Kliimafondi 

kaudu.” 

Selgitus 

Vähim arenenud riigid on kliimamuutuste mõjudest eriti ohustatud ning tekitavad üksnes väga 

väikese osa kasvuhoonegaaside heitkogustest. Seetõttu tuleks esmatähtsaks lugeda vähim 

arenenud riikide vajadustega tegelemist, kasutades ELi HKSi saastekvoote kliimameetmete ja 

eelkõige kliimamuutuste mõjuga kohanemise rahastamiseks. ELi antavad kollektiivsed 

lubadused suurendaksid ELi mõju ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni läbirääkimistel 

ning samal ajal ergutaks Rohelise Kliimafondi kaudu antav panus ka teisi suunama sellesse 

fondi osa oma CO2-heite maksustamise süsteemidest. 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt d 

(Direktiiv 2003/87/EÜ) 

Artikkel 10 a – lõige 6 – lõik 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid võtavad vastu 

finantsmeetmed selliste sektorite või 

allsektorite kasuks, mille puhul esineb 

süsinikdioksiidi lekke tegelik oht suurte 

kaudsete kulude tõttu, mis ilmnevad 

tegelikult kasvuhoonegaaside 

heitkogustega seotud kulude 

ülekandumisel elektrihindadesse, võttes 

arvesse siseturule avalduvat mõju. Selliste 

kulude hüvitamiseks võetavad 

finantsmeetmed peavad olema kooskõlas 

riigiabi eeskirjadega. 

Siseturule avalduvat mõju arvestades 

võivad liikmesriigid võtta vastu 

finantsmeetmed selliste sektorite või 

allsektorite kasuks, mille puhul esineb 

tegelik süsinikdioksiidi heite 

ülekandumise oht suurte kaudsete kulude 

tõttu, mis on sisuliselt tingitud 

kasvuhoonegaaside heitkogustega seotud 

kulude elektrihindadesse ülekandmisest. 

Selliste kulude hüvitamiseks võetavad 

finantsmeetmed peavad olema kooskõlas 

riigiabi eeskirjadega. 

Selgitus 

Inglise keeles välja pakutud sõna „should“ („peaksid“) on õiguslikult ebamäärane. 

(Komisjoni teksti eestikeelses variandis on „peaksid võtma“ asemel „võtavad“.) Kuigi 

ühtlustatud kord võib olla soovitav, on õiguslikult ebakohane sundida liikmesriike riigiabi 

kasutama, seetõttu on taastatud väljend „võivad võtta“. 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 

(Direktiiv 2003/87/EÜ) 

Artikkel 10d – lõige 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Et toetada ajavahemikul 2021–2030 

investeeringuid energiasüsteemide 

nüüdisajastamiseks ja energiatõhususe 

parandamiseks liikmesriikides, kus SKP 

inimese kohta oli 2013. aastal alla 60 % 

liidu keskmisest, luuakse fond, mida 

rahastatakse artiklis 10 sätestatud korras. 

1. Et toetada ajavahemikul 2021–2030 

investeeringuid energiasüsteemide 

nüüdisajastamiseks ja energiatõhususe 

parandamiseks (sh soojusenergia, 

kaugkütte, tõhusa koostootmise, 

taastuvenergia ja maasoojuse osas) 
liikmesriikides, kus SKP inimese kohta oli 

2013. aastal alla 60 % liidu keskmisest, 

luuakse fond, mida rahastatakse artiklis 10 

sätestatud korras. 

Selgitus 

 Juba nimetatud väikesemahulistel investeeringutel on energiasüsteemi kaasajastamisel ja 

vähesaastavale majandusele üleminekul suur tähtsus, mida tuleks selgelt rõhutada. 
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Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 

(Direktiiv 2003/87/EÜ) 

Artikkel 10d – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Fondist rahastatakse ka 

väikesemahulisi energiasüsteemide 

nüüdisajastamise ja energiatõhususe 

investeerimisprojekte. 

Investeerimisnõukogu töötab selliste 

projektide jaoks välja eraldi suunised ja 

investeeringute valikukriteeriumid. 

2. Fondist rahastatakse ka 

väikesemahulisi projekte investeerimiseks 

energiasüsteemide nüüdisajastamisse ja 

energiatõhususse (sh seoses 

soojusenergia, kaugkütte, tõhusa 

koostootmise, taastuvenergia ja 

maasoojusega). Investeerimisnõukogu 

töötab selliste projektide jaoks välja eraldi 

suunised ja investeeringute 

valikukriteeriumid. 

Selgitus 

Mitmeaastase finantsraamistiku kohandamiseks vastavalt liikmesriikide olukorrale antakse 

toetust saavatele liikmesriikidele õigus väikesemahulised projektid ise välja valida, eriti kui 

nende realiseerimine on kehtivas riiklikus plaanis või programmis ette nähtud. Sellistel 

juhtudel piisab vaid nõuandekogu teavitamisest. 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10 a (uus) 

(Direktiiv 2003/87/EÜ) 

Artikkel 11c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (10 a)  Lisatakse järgmine artikkel: 

 „Artikkel 11 c 

 Laevanduse panus ohustatud 

arengumaades võetavate meetmete 

rahastamisse 

 Alates 2019. aastast luuakse 

Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni 

raames toimiva võrreldava süsteemi 

puudumise korral fond, kuhu 

laevaoperaatorid teevad liidu sadamates 

ning liidu sadamatesse sisse- ja sealt 
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väljasõidul emiteeritud CO2 heitkoguste 

eest sissemakseid, mille suurus vastab 

vähemalt eelnenud aasta saastekvootide 

turuhinna tasemele. Fondi tulusid 

kasutatakse kliimamuutuste 

tagajärgedega kohanemise ja nende 

leevendamise rahastamiseks ohustatud 

arengumaades. 

 Esimeses lõigus osutatud maksed 

avalikustatakse. Määruse (EL) 2015/757 

kohaldamisalasse kuuluvatelt 

laevaoperaatoritelt nõutakse 

saastekvootide tagastamist maksete 

puudujäägi ulatuses. Kui maksetest 

rahastatud leevendusmeetmed ei vähenda 

heitkoguseid maksjate heitkogustega 

võrdsel tasemel, loetakse 

turustabiilsusreservis kehtetuks sellele 

erinevusele vastav saastekvootide kogus.” 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003L0087-

20151029&qid=1458208850750&from=ET 

Selgitus 

Kooskõlas Euroopa Parlamendi 2008. aasta HKSi käsitleva seisukohaga ja 2009. aasta 

kliimapaketti käsitleva kokkuleppega peaksid kõik majandusharud, kaasa arvatud 

rahvusvaheline meretransport ja lennundus, aitama kaasa heitkoguste vähendamisele. Kui 

Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni raames vastavaid meetmeid ei võeta, tuleks luua fond, 

kuhu laevaoperaatorid teevad sissemakseid, mis on seotud liidu sadamates ning liidu 

sadamatesse sisse- ja sealt väljasõidul emiteeritud heitkogustega. Kui võetud kliimameetmete 

tulemusena ei vähene heitkogused kõnealuste operaatorite heitkogustega samaväärsel 

tasemel, tunnistatakse turustabiilsusreservis kehtetuks sellele erinevusele vastav 

saastekvootide kogus.  

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 a (uus) 

(Direktiiv 2003/87/EÜ) 

Artikkel 27 – lõige 1 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 22 a) Artikli 27 lõige 1 asendatakse 

järgmisega: 

1.  liikmesriigid võivad pärast „1.  liikmesriigid võivad pärast 
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käitajaga konsulteerimist arvata ühenduse 

süsteemist välja käitised, mille pädevale 

asutusele teatatud heitkogused kõigil 

kolmel punkti a kohasele teavitamisele 

eelnenud aastal on olnud väiksemad kui 

25 000 tonni süsinikdioksiidi ekvivalenti 

ja, juhul kui nende tegevusalaks on kütuste 

põletamine käitistes, on nende 

nimisoojusvõimsus alla 35 MW, välja 

arvatud biomassist saadud heitkogused, 

ning mille suhtes kohaldatakse meetmeid, 

millega saavutatakse samaväärne panus 

heitkoguste vähendamisse, kui asjaomane 

liikmesriik täidab järgmised tingimused: 

käitajaga konsulteerimist arvata ühenduse 

süsteemist välja käitised, mille pädevale 

asutusele teatatud heitkogused kõigil 

kolmel punkti a kohasele teavitamisele 

eelnenud aastal on olnud väiksemad kui 

25 000 tonni süsinikdioksiidi ekvivalenti 

ja, juhul kui nende tegevusalaks on kütuste 

põletamine käitistes, on nende 

nimisoojusvõimsus alla 35 MW, ning mille 

suhtes kohaldatakse meetmeid, millega 

saavutatakse samaväärne panus heitkoguste 

vähendamisse, kui asjaomane liikmesriik 

täidab järgmised tingimused: 

a)  ta teavitab komisjoni igast sellisest 

käitisest, täpsustades selle käitise suhtes 

kohaldatavad meetmed, millega 

saavutatakse samaväärne panus heitkoguste 

vähendamisse, enne kui tuleb esitada artikli 

11 lõike 1 kohane käitiste loetelu, ent 

hiljemalt siis, kui see loetelu esitatakse 

komisjonile; 

a)  ta teavitab komisjoni igast sellisest 

käitisest, täpsustades selle käitise suhtes 

kohaldatavad meetmed, millega 

saavutatakse samaväärne panus heitkoguste 

vähendamisse, enne kui tuleb esitada artikli 

11 lõike 1 kohane käitiste loetelu, ent 

hiljemalt siis, kui see loetelu esitatakse 

komisjonile; 

b) ta kinnitab, et on kehtestatud 

seirekord, mille abil hinnatakse, kas käitis 

tekitab mõnel kalendriaastal heitkoguseid 

rohkem kui 25 000 tonni süsinikdioksiidi 

ekvivalenti, välja arvatud biomassist 

saadud heitkogused; vastavalt artiklile 14 

võivad liikmesriigid lubada lihtsustatud 

seire-, aruandlus- ja tõendamismeetmeid 

käitiste puhul, mille keskmised aastased 

tõendatud heitkogused ajavahemikul 2008–

2010 on alla 5 000 tonni; 

b) ta kinnitab, et on kehtestatud 

seirekord, mille abil hinnatakse, kas käitis 

tekitab mõnel kalendriaastal heitkoguseid 

rohkem kui 25 000 tonni süsinikdioksiidi 

ekvivalenti; vastavalt artiklile 14 võivad 

liikmesriigid lubada lihtsustatud seire-, 

aruandlus- ja tõendamismeetmeid käitiste 

puhul, mille keskmised aastased tõendatud 

heitkogused ajavahemikul 2008–2010 on 

alla 5 000 tonni; 

c) ta kinnitab, et kui käitis tekitab 

mõnel kalendriaastal heitkoguseid rohkem 

kui 25 000 tonni süsinikdioksiidi 

ekvivalenti, välja arvatud biomassist 

saadud heitkogused, või meetmeid, 

millega saavutatakse samaväärne panus 

heitkoguste vähendamisse, enam ei 

kohaldata, lisatakse käitis uuesti ühenduse 

süsteemi; 

c) ta kinnitab, et kui käitis tekitab 

mõnel kalendriaastal heitkoguseid rohkem 

kui 25 000 tonni süsinikdioksiidi 

ekvivalenti, või meetmeid, millega 

saavutatakse samaväärne panus heitkoguste 

vähendamisse, enam ei kohaldata, lisatakse 

käitis uuesti ühenduse süsteemi; 

d)  ta avaldab punktides a, b ja c 

osutatud teabe avalikuks aruteluks. 

d)  ta avaldab punktides a, b ja c 

osutatud teabe avalikuks aruteluks. 

Välja võidakse arvata ka haiglad, kui need 

võtavad samaväärseid meetmeid. 

Välja võidakse arvata ka haiglad, kui need 

võtavad samaväärseid meetmeid.”. 
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1464179550809&uri=CELEX:02003L0087-20151029) 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 b (uus) 

(Direktiiv 2003/87/EÜ) 

Artikkel -28a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (22 b)  Lisatakse järgmine artikkel: 

 „Artikkel -28 a 

 Kohandamine pärast ülemaailmse 

kokkuvõtte tegemist ÜRO kliimamuutuste 

raamkonventsiooni ja Pariisi kokkuleppe 

alusel 

 Kuue kuu jooksul pärast 2018. aastal 

ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni 

raames toimuva hõlbustava dialoogi 

algatamist eesmärgiga teha kokkuvõte 

osaliste ühistest jõupingutustest 

ülemaailmse pikaajalise eesmärgi poole 

liikumisel ja kuue kuu jooksul pärast 

2023. aasta ülemaailmse kokkuvõtte ja 

sellele järgnevate ülemaailmsete 

kokkuvõtete tegemist esitab komisjon 

aruanded, milles hinnatakse liidu 

kliimameetmete ajakohastamise ja 

tõhustamise vajadust. Vajaduse korral 

lisatakse sellisele aruandele seadusandlik 

ettepanek. 

 Komisjon hindab oma aruandes eelkõige 

artiklis 9 osutatud lineaarse teguri 

asjakohast suurendamist ning niisuguste 

täiendavate poliitikasuundade ja 

meetmete vajalikkust, mille eesmärk on 

tõhustada liidu ja liikmesriikide 

kasvuhoonegaaside vähendamise alaseid 

kohustusi.” 

Selgitus 

Pariisi kokkuleppega leppisid riigid kokku hoida kliimasoojenemine tunduvalt alla 2°C ja 

püüda piirata seda 1,5°C-ga. Pariisi kokkuleppega parema kooskõla saavutamiseks tehakse 
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ettepanek suurendada esimese sammuna lineaarset tegurit 2,8 %-le, mis vastab kõiki 

majandussektoreid hõlmavale 2050. aastaks ette nähtud 95 % vähendamisele 1990. aasta 

tasemega võrreldes, st ELi 2050. aasta maksimumeesmärgile, ning teise sammuna näha ette 

läbivaatamisklausel lineaarse teguri kohandamiseks pärast ÜRO kliimamuutuste 

raamkonventsiooni ja Pariisi kokkuleppe kohaseid läbivaatamisprotsesse. 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 c (uus) 

(Direktiiv 2003/87/EÜ) 

I lisa – lõik 1 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (22 c)  I lisa punkt 1 asendatakse 

järgmisega: 

Käesolev direktiiv ei hõlma käitisi ega 

nende osi, mida kasutatakse uute toodete ja 

protsesside uurimiseks, arendamiseks ja 

katsetamiseks, ega eranditult biomassi 

kasutavaid käitisi. 

„Käesolev direktiiv ei hõlma käitisi ega 

nende osi, mida kasutatakse uute toodete ja 

protsesside uurimiseks, arendamiseks ja 

katsetamiseks.“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1464179550809&uri=CELEX:02003L0087-20151029) 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 d (uus) 

(Direktiiv 2003/87/EÜ) 

I lisa – lõik 3 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (22 d)  I lisa punkt 3 asendatakse 

järgmisega: 

Kui selleks, et langetada otsus käitise 

ühenduse süsteemi lisamise kohta, 

arvutatakse tema summaarne 

nimisoojusvõimsus, liidetakse kõigi selle 

osaks olevate selliste tehniliste üksuste 

nimisoojusvõimsused käitise piires, kus 

põletatakse kütuseid. Nendeks üksusteks 

võivad muu hulgas olla igat tüüpi katlad, 

põletid, turbiinid, soojendid, sulatusahjud, 

„Kui selleks, et langetada otsus käitise 

ühenduse süsteemi lisamise kohta, 

arvutatakse tema summaarne 

nimisoojusvõimsus, liidetakse kõigi selle 

osaks olevate selliste tehniliste üksuste 

nimisoojusvõimsused käitise piires, kus 

põletatakse kütuseid. Nendeks üksusteks 

võivad muu hulgas olla igat tüüpi katlad, 

põletid, turbiinid, soojendid, sulatusahjud, 
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jäätmepõletusahjud, särdamisahjud, ahjud, 

kuivatid, mootorid, kütuseelemendid, 

keemilise silmuspõletamise seadmed, 

pilupõletid ning termilise või katalüütilise 

järelpõletamise seadmed. Selle arvutuse 

juures ei võeta arvesse seadmeid 

nimisoojusvõimsusega alla 3 MW ja 

seadmeid, mis kasutavad üksnes biomassi. 

„Üksnes biomassi kasutavad seadmed” 

hõlmavad seadmeid, mis kasutavad 

fossiilkütuseid ainult seadme käivitamise 

või seiskamise ajal. 

jäätmepõletusahjud, särdamisahjud, ahjud, 

kuivatid, mootorid, kütuseelemendid, 

keemilise silmuspõletamise seadmed, 

pilupõletid ning termilise või katalüütilise 

järelpõletamise seadmed. Selle arvutuse 

juures ei võeta arvesse seadmeid 

nimisoojusvõimsusega alla 3 MW.“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1464179550809&uri=CELEX:02003L0087-20151029) 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

 III lisa 

(Direktiiv 2003/87/EÜ) 

IV lisa – A osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Direktiivi 2003/87/EÜ IV lisa A osas 

asendatakse lõik pealkirja „Muude 

kasvuhoonegaaside heitkoguste 

järelevalve” all järgmisega: 

Direktiivi 2003/87/EÜ IV lisa A osa 

muudetakse järgmiselt: 

 1)  Teise alapealkirja „Arvutamine” 

all olev kolmas lõik asendatakse 

järgmisega:  

 „Kasutatakse heakskiidetud 

heitmekoefitsiente. Kõigi kütuseliikide 

puhul aktsepteeritakse tegevuspõhiseid 

heitmekoefitsiente. Standardkoefitsiente 

aktsepteeritakse kõigi kütuseliikide puhul 

peale mittekaubanduslike kütuste 

(jäätmekütus, näiteks rehvid ja 

tööstusprotsesside jääkgaasid). Kivisöe 

puhul tuleb veel täiustada kihipõhiseid 

(ladestupõhiseid) standardväärtusi ja 

maagaasi puhul ELi või tootjariigi 

standardkoefitsiente. 

Rafineerimissaaduste suhtes võib 

kohaldada valitsustevahelise 

kliimamuutuste rühma standardväärtusi. 
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Biomassijäätmete ja -jääkide 

heitmekoefitsient võrdub nulliga.” 

 2)  Neljanda pealkirja „Muude 

kasvuhoonegaaside heitkoguste 

järelevalve“ all olev lõik asendatakse 

järgmisega: 

Kasutatakse standard- või heakskiidetud 

metoodikat, mille komisjon on välja 

töötanud koostöös asjaomaste 

sidusrühmadega ja vastu võtnud artikli 14 

lõike 1 kohaselt. 

„Kasutatakse standard- või heakskiidetud 

metoodikat, mille komisjon on välja 

töötanud koostöös asjaomaste 

sidusrühmadega ja vastu võtnud artikli 14 

lõike 1 kohaselt.” 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1464179550809&uri=CELEX:02003L0087-20151029) 
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