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LÜHISELGITUS

Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteem käivitati 1. jaanuaril 2005 ja tegemist on 
ELi kliimapoliitika ühe kõige olulisema vahendiga, kuna see võimaldab saavutada heitkoguste 
absoluutse vähendamise majanduslikult tõhusal viisil. Komisjon on Euroopa Ülemkogu palvel 
välja töötanud muutva direktiivi eesmärgiga suurendada heitkogustega kauplemise süsteemi 
kindlust ja prognoositavust. Direktiivi eesmärk on eelkõige põletuskäitise tõlgendamise 
kodifitseerimine, et lõpetada direktiivi kohaldamisala ebajärjekindel kohaldamine, mida 
tuleks laiendada uute sektorite ning gaaside hõlmamiseks perioodiks pärast 2013. aastat.
Kasvuhoonegaasidega kauplemine puudutab peamiselt riikide valitsusi ning riikide 
piirkondlikke rühmitusi. See ei puuduta esmapilgul otseselt riiklikust tasandist allpool asuvaid 
piirkondlikke ametiasutusi. Sellisel juhul on aga tegemist väga piiratud vaatenurgaga, sest 
paratamatult asuvad põletuskäitised, mis tulevad turule, liikmesriigi ühes või mitmes 
piirkonnas ning piirkonna käitiste tõhusus muutuvate energiaallikatega kohanemise mõttes 
ning piirkonna sõltuvus kasvuhoonegaaside turust või kauplemine kasvuhoonegaaside turul 
mõjutab otseselt nii tema kohalikku keskkonda, majanduslikku arengut kui ka sotsiaalset 
ühtekuuluvust ning tööhõive määra.

Komisjoni ettepaneku näol on tegemist väga tehnilise ning täpse dokumendiga, mis 
moodustab rahvusvaheliste kokkulepete lahutamatu osa.

Nagu volinik Hübner on sageli tähelepanu juhtinud, mängib Euroopa regionaalarengu 
poliitika uute reeglite ning 2007.–2013. aasta programmiperioodi kohaselt olulist rolli säästva, 
konkurentsivõimelise ning turvalise energia rahastamises ning sellele kaasaaitamises.
Ühtekuuluvuspoliitika on valmistunud perioodil 2007–2013 suurendama oma juba 
märkimisväärset panust turvalisemate ning säästvamate energiaallikate tagamiseks.
Konkreetsetest rahasummadest rääkides on ühtekuuluvuspoliitika raames eraldatud 15,2 
miljardit eurot selle perioodi investeeringuteks taastuvenergiasse ning energiatõhususse.

Neid suuri investeeringuid silmas pidades ning võimaldamaks asjassepuutuvatel piirkondadel 
jälgida suhet ELi struktuurifondide vahenditest tehtud investeeringute ning nende 
piirkondades asuvate sellistest investeeringutest kasu saavate põletuskäitiste jõudluse vahel, 
teeb arvamuse koostaja ettepaneku informeerida piirkondlikke ametiasutusi ning kohalikke 
omavalitsusi, kes vastutavad regionaalarengu rahastamisallikate eest:

 nende territooriumil asuvate käitiste poolt teostatavatest kauplemistehingutest, et 
võimaldada neil hinnata regionaalfondi kulutusi, mis on mõeldud neid käitisi käitavate 
äriühingute toetamiseks, et muuta kasutatav tehnoloogia keskkonnasõbralikuks ja/või 
taastuvaid energiaallikaid kasutavaks.

Parlament on hiljuti juhtinud tähelepanu1 asjaolule, et paljud liidu piirkonnad ja eriti need, 
mille peamiseks sissetulekuallikaks on turism, sõltuvad suurel määral odavate lennureiside 
kättesaadavusest, et tagada selle üliolulise majandusharu jätkuv edu. Seega on riikidel nagu 
Küpros, Kreeka, Malta ja liidu äärepoolseimatel piirkondadel huvi tagada õiglane tasakaal 
kliimamuutuse leevendamiseks võetavate meetmete tagamise vajalikkuse ning odavate 
lennureiside jätkusuutlikkuse vahel.
                                               
1 Vt pr Sudre raportit äärepoolseimate piirkondade strateegia kohta
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Esimese kauplemisperioodi viimased kogemused näitavad, et lubade hinnad võivad oluliselt 
erineda, põhjustades ebakindlust neile, kes kaaluvad investeerimist energia säästmisse või 
taastuvate energiaallikate projektidesse, ja muutes nõnda sellised investeeringud vähem 
atraktiivseks. Uus süsteem peaks sisaldama meetmeid, et vältida spekulatsiooni, millel, nagu 
me näeme praegu teistel turgudel alates toiduainetest kuni naftani, võib olla väga kahjulik 
mõju.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse 
komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv  muutmisakt
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Euroopa majanduse täiendav 
jõupingutus eeldab muu hulgas, et 
ühenduse läbivaadatud süsteem toimib 
majanduslikult võimalikult tõhusalt ja 
põhineb ühenduses täielikult ühtlustatud 
tingimustel kvootide eraldamiseks.
Seepärast peaks oksjonid olema kvootide 
eraldamise peamiseks meetodiks, kuna 
kõnealune meetod on lihtsaim ning seda 
peetakse üldiselt majanduslikult kõige 
tõhusamaks. Samuti peaks see kaotama 
juhusliku kasumi võimaluse ning looma 
uutele osalejatele ja keskmisest kiirema 
majanduskasvuga riikidele olemasolevate 
käitistega võrdsed võimalused.

(13) Euroopa majanduse täiendav 
jõupingutus eeldab muu hulgas, et 
ühenduse läbivaadatud süsteem toimib 
majanduslikult võimalikult tõhusalt ja 
põhineb ühenduses täielikult ühtlustatud 
tingimustel kvootide eraldamiseks. Tasuta 
kvootide eraldamine võrdlusanalüüsi ja 
tegeliku tootmise alusel on majanduslikult 
kõige tõhusam meetod, mis võib ajendada 
kasutama madala süsinikusisaldusega 
tehnoloogiaid ja teha võimalikuks 
vähendamise eesmärgi saavutamise.
Samuti peaks see kaotama juhusliku 
kasumi võimaluse ning looma uutele 
osalejatele ja keskmisest kiirema 
majanduskasvuga riikidele olemasolevate 
käitistega võrdsed võimalused.

Selgitus

Kulutõhusa ja -tasuva heitkogustega kauplemise süsteemi kehtestamiseks, mis tõesti aitab 
saavutada vähendamise eesmärki vähimate kuludega, ei ole oksjon parim valik. Kvootide 
eraldamine võrdlusanalüüsi ja tegeliku tootmise alusel on parem süsteem, mis annab 
ökoloogilise tulemuslikkuse vähimate kuludega, nagu tõendab praegune ECOFYSi uuring 
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IFIECi meetodi kohta.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Kõik liikmesriigid peavad tegema 
märkimisväärseid investeeringuid, et 
vähendada oma majanduse süsinikuheite 
määra 2020. aastaks, ning nendes 
liikmesriikides, kus sissetulek inimese 
kohta on endiselt tunduvalt madalam 
ühenduse keskmisest ja kus majandus on 
rikkamatele liikmesriikidele alles järele 
jõudmas, tuleb teha olulisi jõupingutusi 
energiatõhususe parandamiseks. Kuna 
eesmärgiks on ühendusesisese 
konkurentsi moonutuste kaotamine ja 
suurim võimalik majanduslik tõhusus ELi 
majanduse muutmisel vähem 
süsihappegaasiheiteid tekitavaks 
majanduseks, ei ole kohane käsitleda 
üksikute liikmesriikide majandussektoreid 
ühenduse süsteemi raames erinevalt.
Seepärast on vaja töötada välja muud 
mehhanismid nende liikmesriikide 
toetamiseks, kus sissetulek inimese kohta 
on suhteliselt madalam ja majanduskasv 
kiirem. 90 % oksjonil müüdavast kvootide 
üldkogusest tuleks jaotada liikmesriikide 
vahel vastavalt nende 2005. aasta 
heitkoguste suhtelisele osatähtsusele 
ühenduse süsteemis. 10 % kõnealusest 
kogusest tuleks jaotada kõnealuste 
liikmesriikide vahel ühenduse 
solidaarsuse ja majanduskasvu eesmärgil 
ning seda tuleks kasutada heitkoguste 
vähendamiseks ja kliimamuutuste 
mõjudega kohanemiseks. Kõnealuse 10 % 
jaotamisel tuleks arvesse võtta 
liikmesriikide 2005. aasta sissetulekut 
inimese kohta ja majanduskasvu 
prognoosi ning eraldatav kogus peaks 
olema suurem liikmesriikide puhul, kus 

välja jäetud
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sissetulek inimese kohta on madal ja 
prognoositav majanduskasv kiire.
Liikmesriigid, kus keskmine sissetulek 
inimese kohta on üle 20 % kõrgem 
ühenduse keskmisest, peaksid loovutama 
kvoote kõnealuse jaotamise eesmärgil, 
välja arvatud juhul, kui dokumendis 
SEK(2008) 85 hinnatud kogu paketi 
otsesed kulud ületavad 0,7 % SKPst.

Selgitus

See muudatusettepanek on vajalik võrdlusanalüüsi süsteemi vastuvõtmiseks.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Kliimamuutustega võitlemiseks ja 
nende vältimatute mõjudega 
kohanemiseks tehtavaid jõupingutusi 
silmas pidades on asjakohane kasutada 
vähemalt 20 % saastekvootide oksjonite 
tuludest selleks, et: vähendada 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid;
kohaneda kliimamuutuste mõjudega;
rahastada heitkoguste vähendamise ja 
mõjudega kohanemise alast uurimis- ja 
arendustegevust; arendada välja 
taastuvenergiaallikaid, et saavutada ELi 
eesmärk jõuda 2020. aastaks 
taastuvenergia 20 % osatähtsuseni;
saavutada ühenduse eesmärk suurendada 
energiatõhusust 2020. aastaks 20 % 
võrra; koguda ja geoloogiliselt säilitada
kasvuhoonegaase; toetada ülemaailmset 
energiatõhususe ja taastuvenergia fondi;
rahastada meetmeid metsade hävitamise 
ärahoidmiseks ja kohanemise 
hõlbustamiseks arengumaades ning 
lahendada sotsiaalprobleeme, nagu 
võimaliku elektrihinna tõusu mõju 
madalama ja keskmise sissetulekuga 
leibkondadele. See protsendimäär on 

välja jäetud
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oluliselt madalam kui ametiasutuste 
eeldatav netotulu oksjonitest, arvestades 
võimalikku madalamat tulu ettevõtte 
tulumaksu laekumisest. Lisaks sellele 
tuleks saastekvootide oksjonitest saadavat
tulu kasutada ühenduse süsteemi 
juhtimise halduskulude katteks. Tuleks 
ette näha sätted oksjonitulude kõnealustel 
eesmärkidel kasutamise jälgimiseks.
Selline teatamine ei vabasta liikmesriike 
asutamislepingu artikli 88 lõikes 3 
sätestatud kohustusest teatada teatavatest 
riiklikest meetmetest. Käesoleva 
direktiiviga ei piirata asutamislepingu 
artiklite 87 ja 88 kohaselt rakendatavate 
tulevaste riigiabi menetluste tulemuste 
kohaldamist.

Selgitus

See muudatusettepanek on vajalik võrdlusanalüüsi süsteemi vastuvõtmiseks.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Seepärast peaks oksjonid olema 
energiasektoris alates 2013. aastast
reegliks, arvestades kõnealuse sektori 
võimalust süsinikdioksiidi suurenenud 
maksumus edasi suunata, ning süsiniku 
kogumise ja säilitamise eest ei tohiks anda 
tasuta kvoote, kuna kõnealuse stiimuli 
puhul ei nõuta säilitatavate heidete osas 
kvootide tagastamist.
Konkurentsimoonutuste vältimiseks võib 
elektritootjatele eraldada tasuta kvoote 
direktiivis 2004/8/EÜ määratletud suure 
tõhususega koostootmise käigus toodetud 
soojuse eest, juhul kui muude sektorite 
käitiste poolt toodetud samasuguse 
soojuse eest eraldatakse tasuta kvoote.

(16) Saastekvootidega kauplemine on 
vahend, mis peaks aitama saavutada 
süsinikdioksiidi vähendamise eesmärgid 
vähimate kuludega. Tasuta kvootide 
eraldamine võrdlusanalüüsi ja tegeliku 
tootmise alusel annab vajaliku stiimuli 
tõhususe parandamiseks. Seeläbi saab 
osalevate käitiste ja kaudselt ka tarbijate 
saastekvootidega kauplemisest tingitud 
kulusid piirata summadega, mis on 
vajalikud süsinikdioksiidi heitkoguste 
vähendamiseks vastavalt seatud 
eesmärgile. Piirmäärale vastavad 
süsinikdioksiidi heitkogused ei tekita 
ühendusele seega kulutusi. Seda teevad 
nad ainult siis, kui nende suhtes hakkab 
tulevikus kehtima rangem vähendamise 
eesmärk. Selline piiramine ei sea üldse 
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ohtu kliimamuutuse poliitika eesmärke.
Süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamise 
eesmärgi saavutamist saab tagada 
võrdlusaluste õigesti valimisega.
Võrdlusaluste väiksemaks kohandamise 
võimalus järgmistel aastatel muudab 
võimalikuks üldise vähendamise eesmärgi 
täitmise. Seepärast peaks alates 2013.
aastast kõigis sektoreis ja kogu perioodi 
vältel olema reegliks tasuta kvootide
eraldamine võrdlusanalüüsi ja tegeliku 
tootmise alusel.

Selgitus

Kulutõhusa ja -tasuva heitkogustega kauplemise süsteemi kehtestamiseks, mis tõesti aitab 
saavutada vähendamise eesmärki vähimate kuludega, ei ole oksjon parim valik. Kvootide 
eraldamine võrdlusanalüüsi ja tegeliku tootmise alusel on parem süsteem, sest annab 
ökoloogilise tõhususe vähimate kuludega, nagu tõendab praegune ECOFYSi uuring IFIECi 
meetodi kohta.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Muude ühenduse süsteemiga 
hõlmatud sektorite puhul tuleks ette näha 
üleminekusüsteem, mille puhul 
moodustavad 2013. aastal eraldatavad 
tasuta kvoodid 80 % kogusest, mis vastab 
kõnealuste käitiste poolt 2005.–2007. 
aastal tekitatud heitkoguste 
protsendimäärale ühenduse heidete 
üldkogusest, väljendatuna 
protsendimäärana ühenduse aastasest 
kvootide üldkogusest. Pärast seda tuleks 
tasuta eraldatavaid kvoote igal aastal 
vähendada võrdsete koguste võrra, nii et 
2020. aastal enam tasuta kvoote ei 
eraldata.

välja jäetud

Selgitus

Süsiniku hind peaks olema kõigi toodete hinda täielikult sisse arvestatud, et suunata turgu 
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keskkonnasõbralikuma tarbimise poole. Tasuta eraldamine moonutab turu toimimist, kõikide 
kvootide oksjonil müümine aga hoiaks ära suure osa bürokraatiast ja hüvitaks parimaid.
Süsinikdioksiidi leket ja ebaausat konkurentsi Euroopa tootjatele nendest riikidest, kes ei ole 
ühinenud üldise rahvusvahelise kliimamuutuse kokkuleppega, tuleks ära hoida välismaiste 
kvootide impordi nõudega.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Käitistele tasuta kvootide eraldamine 
üleminekuperioodil peaks toimuma 
ühenduse ühtlustatud eeskirjade alusel 
(„võrdlusanalüüs“), et minimeerida 
konkurentsimoonutusi ühenduse turul.
Kõnealuste eeskirjade puhul tuleks arvesse 
võtta kasvuhoonegaaside ja energia 
seisukohast kõige tõhusamaid 
tehnoloogiaid, asendajaid, alternatiivseid 
tootmisviise, biomassi kasutamist, 
taastuvenergiaallikaid ning 
kasvuhoonegaaside kogumist ja 
säilitamist. Sellised eeskirjad ei tohiks olla 
ajendiks, et heitkoguseid suurendada, ning 
peaksid tagama, et järjest suurem osa 
saastekvoote müüakse oksjonil.
Eraldatavad kvoodid tuleks kindlaks 
määrata enne kauplemisperioodi, et 
tagada turu nõuetekohane toimimine.
Eeskirjadega tuleb samuti hoida ära 
põhjendamatud konkurentsimoonutused 
tööstuskäitistele tarnitava elektri ja 
soojuse turul. Kõnealuseid eeskirju tuleks 
kohaldada uute osalejate suhtes, kes 
teostavad samu tegevusi nagu 
olemasolevad käitised, millele eraldatakse 
üleminekuperioodil tasuta kvoote.
Konkurentsimoonutuste vältimiseks 
siseturul ei tohiks tasuta kvoote eraldada 
uute osalejate toodetava elektri puhul.
Uutele osalejatele ettenähtud kvoodid, mis 
on 2020. aastaks kasutamata jäänud, 
tuleks müüa oksjonil.

(18) Käitistele tasuta kvootide eraldamine 
peaks toimuma ühenduse ühtlustatud 
eeskirjade alusel („võrdlusanalüüs”), et 
minimeerida konkurentsimoonutusi 
ühenduse turul. Kõnealuste eeskirjade 
puhul tuleks arvesse võtta 
kasvuhoonegaaside ja energia seisukohast 
kõige tõhusamaid tehnoloogiaid. Sellised 
eeskirjad ei tohiks olla ajendiks, et 
heitkoguseid ebatõhusatest käitistest 
suurendada.
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Selgitus

Kvootide eraldamise peamiseks mehhanismiks peaks olema võrdlusanalüüs, mis põhineb 
kõigi sektorite tegelikul tootmisel. Seetõttu ei ole täiendavad sätted uute osalejate jne kohta 
vajalikud ning need võib välja jätta. Tasuta kvootide eraldamine võrdlusanalüüsi ja tegeliku 
tootmise alusel annab võimaluse tõhusatel tootjatel ebatõhusate arvel areneda ning toob kasu 
üldisele kliimapoliitika eesmärgile.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Ühendus jätkab läbirääkimiste 
juhtimist ambitsioonika rahvusvahelise 
kokkuleppe sõlmimiseks, millega 
saavutatakse eesmärk, et ülemaailmne 
temperatuuritõus ei ületaks 2 °C, ning leiab 
julgustust Balil kõnealuse eesmärgi 
saavutamiseks tehtud edusammudest. Juhul 
kui teised arenenud riigid ja muud 
peamised kasvuhoonegaaside tekitajad ei 
osale kõnealuses rahvusvahelises 
kokkuleppes, võib see põhjustada 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
suurenemist kolmandates riikides, kus 
tööstuse suhtes ei kohaldata võrreldavaid 
piiranguid seoses süsihappegaasi 
heitkogustega (nn süsinikdioksiidi leke), ja 
samal ajal luua majanduslikult ebasoodsa 
olukorra teatavates ühenduse 
energiamahukates sektorites ja 
alasektorites, mida mõjutab rahvusvaheline 
konkurents. See võib kahjustada ühenduse 
meetmete keskkonnaalast terviklikkust ja 
kasu. Süsinikdioksiidi lekke probleemi 
lahendamiseks eraldab ühendus kuni 
100 % ulatuses tasuta kvoote sektoritele ja 
alasektoritele, mis vastavad asjakohastele 
tingimustele. Kõnealuste sektorite ja 
alasektorite määratlus ja nõutavad 
meetmed vaadatakse uuesti läbi, selleks et 
vajaduse korral võetaks meetmeid ning et 
vältida ülekompenseerimist. Sellistes 
sektorites ja alasektorites, mille puhul 

(19) Ühendus jätkab läbirääkimiste 
juhtimist ambitsioonika rahvusvahelise 
kokkuleppe sõlmimiseks, millega 
saavutatakse eesmärk, et ülemaailmne 
temperatuuritõus ei ületaks 2 °C, ning leiab 
julgustust Balil kõnealuse eesmärgi 
saavutamiseks tehtud edusammudest. Juhul 
kui teised arenenud riigid ja muud 
peamised kasvuhoonegaaside tekitajad ei 
osale kõnealuses rahvusvahelises 
kokkuleppes, võib see põhjustada 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
suurenemist kolmandates riikides, kus 
tööstuse suhtes ei kohaldata võrreldavaid 
piiranguid seoses süsihappegaasi 
heitkogustega (nn süsinikdioksiidi leke), ja 
samal ajal luua majanduslikult ebasoodsa 
olukorra teatavates ühenduse 
energiamahukates sektorites ja 
alasektorites, mida mõjutab rahvusvaheline 
konkurents. See võib kahjustada ühenduse 
meetmete keskkonnaalast terviklikkust ja 
kasu. Süsinikdioksiidi lekke probleemi 
lahendamiseks võtab ühendus vastu ka 
võrdlusanalüüsil põhineva tasuta kvootide 
süsteemi sektorites ja alasektorites, mis 
vastavad asjakohastele tingimustele.
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saab nõuetekohaselt tõendada, et 
süsinikdioksiidi lekke ohtu ei ole võimalik 
muul viisil vältida, ja kus elekter 
moodustab suure osa tootmiskuludest ja 
seda toodetakse tõhusalt, võib meetmete 
puhul arvesse võtta elektritarbimist 
tootmise käigus, ilma et muudetaks 
kvootide üldkogust.

Selgitus

Parimal saadaoleval tehnoloogial põhinev võrdlusanalüüsi süsteem annab kõige tõhusama ja 
kulutasuvama lahenduse.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Komisjon peaks seepärast olukorra 
läbi vaatama hiljemalt 2011. aasta juuniks 
ja pidama nõu asjakohaste 
sotsiaalpartneritega ning rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi silmas pidades 
esitama aruande koos võimalike 
asjakohaste ettepanekutega. Sellega seoses 
peaks komisjon hiljemalt 30. juuniks 2010
tegema kindlaks, millistes 
energiamahukates sektorites või 
alasektorites on süsinikdioksiidi lekke oht.
Analüüs peaks põhinema selle hindamisel, 
millises ulatuses on asjaomases sektoris 
võimalik nõutavate kvootide hinda edasi 
suunata tootehindadesse, ilma et see tooks 
kaasa märgatava turuosa loovutamise 
ühendusevälistele käitistele, kes ei võta 
võrreldavaid meetmeid heitkoguste 
vähendamiseks. Energiamahukatele 
tööstusharudele, mille puhul on kindlaks 
tehtud, et seal on märkimisväärne 
süsinikdioksiidi lekke oht, võiks eraldada 
rohkem tasuta kvoote või tuleks 
kehtestada tõhus süsinikdioksiidi 
tasakaalustamise süsteem, et pakkuda 

(20) Komisjon peaks seepärast olukorra 
läbi vaatama hiljemalt 2010. aasta juuniks 
ja pidama nõu asjakohaste 
sotsiaalpartneritega ning rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi silmas pidades 
esitama aruande koos võimalike 
asjakohaste ettepanekutega. Sellega seoses 
peaks komisjon hiljemalt 30. juuniks 2009
tegema kindlaks, millistes 
energiamahukates sektorites või 
alasektorites on süsinikdioksiidi lekke oht.
Analüüs peaks põhinema selle hindamisel, 
millises ulatuses on asjaomases sektoris 
võimalik nõutavate kvootide hinda edasi 
suunata tootehindadesse, ilma et see tooks 
kaasa märgatava turuosa loovutamise 
ühendusevälistele käitistele, kes ei võta 
võrreldavaid meetmeid heitkoguste 
vähendamiseks.
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ühenduse tööstusharudele, kus on 
märkimisväärne süsinikdioksiidi lekke 
oht, võrdseid võimalusi võrreldes 
kolmandate riikide tööstusharudega.
Sellise süsteemi raames võiks kohaldada 
importijate suhtes nõudeid, mis on 
vähemalt sama soodsad kui ELi käitiste 
suhtes kohaldatavad nõuded, näiteks nõue 
kvoodid tagastada. Mis tahes meetmed 
peavad olema kooskõlas Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni põhimõtetega, 
eelkõige ühise, kuid jagatud vastutuse 
ning vastavate võimaluste põhimõttega, 
pidades silmas vähim arenenud riikide 
eriolukorda. Meetmed peavad samuti 
olema kooskõlas ühenduse 
rahvusvaheliste kohustustega, sealhulgas 
WTO kokkuleppega.

Selgitus

Võrdlusanalüüsi süsteemi kasutuselevõtt vähendab süsinikdioksiidi lekke ohtu. Ei ole siiski 
arusaadav, miks süsinikdioksiidi lekke ohust mõjutatud sektorite kindlakstegemine on 
määratud alles aastaks 2010. See tekitaks vaid viivitusi vajalike investeeringute tegemises.
Komisjonil peaks piisama otsuse tegemiseks aastast.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) [Kvootide eraldamisel tuleks 
lennundust käsitada pigem nagu muid 
tööstusharusid, millele eraldatakse 
üleminekuajal tasuta kvoote, mitte kui 
elektritootjaid. See tähendab, et 80 %
kvootidest tuleks 2013. aastal eraldada 
tasuta ning seejärel vähendatakse 
lennundusele eraldatavaid tasuta kvoote 
igal aastal võrdse koguse võrra, nii et 2020. 
aastal enam tasuta kvoote ei eraldata.
Ühendus ja selle liikmesriigid peaksid 
jätkuvalt üritama saavutada kokkulepet 
üleilmsete meetmete osas 

(33) [Kvootide eraldamisel tuleks 
lennundust käsitada viisil, mis peegeldab 
selle võimekust leida alternatiivkütuseid 
keskpika kuni pika ajavahemiku jooksul. 
See tähendab, et 80% kvootidest tuleks 
2013. aastal eraldada tasuta ning seejärel 
vähendatakse lennundusele eraldatavaid 
tasuta kvoote igal aastal võrdse koguse 
võrra, nii et 2020. aastal enam tasuta 
kvoote ei eraldata. Ühendus ja selle 
liikmesriigid peaksid jätkuvalt üritama 
saavutada kokkulepet üleilmsete meetmete 
osas kasvuhoonegaaside heitkoguste 
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kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamiseks lennunduses ning hindama 
kõnealuse sektori olukorda uuesti ühenduse 
süsteemi järgmise läbivaatamise käigus.]

vähendamiseks lennunduses ning hindama 
kõnealuse sektori olukorda uuesti ühenduse 
süsteemi järgmise läbivaatamise käigus.
Komisjon peaks võtma kõik vajalikud 
meetmed, et leevendada võimalikke 
majanduslikke ja sotsiaalseid mõjusid 
Euroopa Liidu äärepoolseimatele 
piirkondadele ja saartele (sealhulgas 
väikesaartest liikmesriikidele) ning 
hõredalt asustatud põhjaaladele, kellele 
võidakse käesoleva direktiivi sätteid 
kohaldada.]

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Käesoleva direktiivi kohaldamiseks 
vajalikud meetmed tuleks vastu võtta 
vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta 
direktiivile 1999/468/EÜ, millega 
kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste 
kasutamise menetlused. Eelkõige tuleks 
komisjonile anda volitused võtta vastu
meetmeid, mis käsitlevad saastekvootide 
müüki oksjonil, kvootide eraldamist
ühenduses üleminekuperioodil, 
heitkoguste seiret, aruandlust ja 
tõendamist, kontrolliasutuste 
akrediteerimist ja ühtlustatud 
projektieeskirjade rakendamist. Kuna 
kõnealused meetmed on üldmeetmed ja 
nende eesmärk on muuta käesoleva 
direktiivi vähem olulisi sätteid ning 
täiendada käesolevat direktiivi uute vähem 
oluliste sätete lisamise või muutmise teel, 
tuleks need vastu võtta vastavalt otsuse 
1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

(34) Käesoleva direktiivi kohaldamiseks 
vajalikud meetmed tuleks vastu võtta 
vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta 
otsusele 1999/468/EÜ, millega 
kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste 
kasutamise menetlused. Komisjonile tuleks 
eelkõige anda volitus vastu võtta meetmeid, 
mis käsitlevad saastekvootide eraldamist
võrdlusanalüüsi süsteemi raames, 
heitkoguste seiret, aruandlust ja 
tõendamist, kontrolliasutuste 
akrediteerimist ja ühtlustatud 
projektieeskirjade rakendamist. Kuna need
on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid 
ning täiendada käesolevat direktiivi uute 
vähemoluliste sätete lisamise või muutmise 
teel, tuleks need vastu võtta vastavalt 
otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Selgitus

Kvootide tasuta eraldamist üleminekuperioodil ei ole, sest võrdlusanalüüsi süsteemi tuleb 



PE406.005v02-00 14/27 AD\734965ET.doc

ET

kohaldada ka energiamahukatele tööstusharudele. Oksjon peaks võrdlusanalüüsi süsteemi 
kasutamisel toimuma ainult siis, kui käitis ei täida võrdlusaluse kriteeriume.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 6
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 9a – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui teatud sektoris ületab käitajatele 
seoses tootmise suurenemisega artikli 10a 
lõike 2 teise lause kohaselt täiendavalt 
eraldatud kvootide arv käitajate poolt 
selles sektoris tagantjärele kohandamise 
põhjal seoses vähenenud tootmisega 
tagastatud kvootide arvu, vähendatakse 
võrdlusalust sellele sektorile aastal, mis 
järgneb aastale, mil esines tasakaalu 
puudumine, artikli [23 lõikes 3] sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt 
nii, et see tagab artikli 9 kohase 
heitkoguste üldise vähendamise. Sel 
eesmärgil teavitavad pädevad asutused 
komisjoni iga aasta 30. aprilliks, kas 
saastekvootide üldkogust on ületatud.

Selgitus

Tasuta saastekvootide eraldamine koos tagantjärele kohandamisega tegeliku tootmise järgi 
tagab süsinikdioksiidi vähendamise eesmärgi saavutamise ning tõhusa kasvu, vältides samas 
liigsete kasumite teket (nagu nähtub ECOFYSi uuringust IFIECi meetodi kohta). Suurenenud 
tootmise puhul võib tagantjärele kohandamine tähendada ühel aastal täiendavate kvootide 
andmist. Tagada tuleb aga kindlasti üldeesmärgi saavutamine. Seetõttu kohandatakse juhul, 
kui eraldatud kvoodid ületavad kavas ettenähtut, erinevaid võrdlusaluseid väiksemaks artikli 
23 lõike 3 kohaselt kehtestatava kohandamismehhanismiga.

Muudatusettepanek 12
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Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10
Saastekvootide müük oksjonil

1. Alates 2013. aastast müüvad 
liikmesriigid oksjonil kõik kvoodid, mida 
ei eraldata tasuta kooskõlas artikliga 10a.
2. Iga liikmesriigi poolt oksjonil 
müüdavate kvootide kogus koosneb 
järgmistest osadest:
(a) 90 % oksjonil müüdavate kvootide 
üldkogusest jaotatakse liikmesriikide 
vahel osadena, mis on võrdsed asjaomase 
liikmesriigi osaga tõendatud heitkogustest 
ühenduse süsteemi raames aastal 2005;
(b) 10 % oksjonil müüdavate kvootide 
üldkogusest jaotatakse teatavate 
liikmesriikide vahel ühenduse 
solidaarsuse ja majanduskasvu eesmärgil 
ja sel viisil suurendatakse kõnealuste 
liikmesriikide poolt punkti a kohaselt 
oksjonil müüdavate kvootide kogust IIa 
lisas täpsustatud protsendimäärade võrra.
Punkti a kohaldamisel kasutatakse nende 
liikmesriikide osatähtsuse arvutamisel, 
kes ei osalenud ühenduse süsteemis 2005. 
aastal, tõendatud heitkoguseid ühenduse 
süsteemi raames 2007. aastal.
Vajaduse korral kohandatakse esimese 
lõigu punktis b osutatud 
protsendimäärasid proportsionaalselt, et 
ümberjaotamise määr oleks 10 %.
3. Vähemalt 20 % lõikes 2 osutatud 
saastekvootide oksjoni käigus saadud 
tulust, sealhulgas kogu tulu lõike 2 
punktis b osutatud oksjonitest, tuleks 
kasutada järgmistel eesmärkidel:
(a) kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine, sealhulgas panus 
ülemaailmsesse energiatõhususe ja 
taastuvenergia fondi, kliimamuutuste 

välja jäetud
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mõjudega kohanemine ning heitkoguste 
vähendamise ja mõjudega kohanemise 
alase uurimis- ja arendustegevuse 
rahastamine, sealhulgas osalemine 
algatustes Euroopa energiatehnoloogiate 
strateegilise plaani raames;
(b) taastuvenergiaallikate 
väljaarendamine, et saavutada ühenduse 
eesmärk, mille kohaselt on taastuvenergia 
osatähtsus 2020. aastaks 20 %, ning 
ühenduse eesmärk suurendada 
energiatõhusust 2020. aastaks 20 %;
(c) kasvuhoonegaaside, eelkõige kivisöe-
elektrijaamadest pärit gaaside kogumine 
ja geoloogiline säilitamine;
(d) meetmed metsade hävitamise 
vältimiseks, eelkõige vähim arenenud 
riikides;
(e) kliimamuutuste mõjudega kohanemise 
hõlbustamine arengumaades;
(f) sotsiaalprobleemide lahendamine 
madalama ja keskmise sissetulekuga 
leibkondades, näiteks nende 
energiatõhususe suurendamise ja parema 
isoleerimise abil; ning
(g) ühenduse süsteemi juhtimise 
halduskulude katmine.
4. Liikmesriigid lisavad igal kõnealusel 
eesmärgil kasutatud tulusid käsitleva 
teabe otsuse nr 280/2004/EÜ kohaselt 
esitatavatele aruannetele.
5. Komisjon võtab 31. detsembriks 2010 
vastu oksjoni ajakava, haldamist ja muid 
aspekte käsitleva määruse, tagamaks et 
oksjon toimub avatud, läbipaistval ja 
mittediskrimineerival viisil. Oksjonid 
korraldatakse nii, et käitajatel, eelkõige 
ühenduse süsteemiga hõlmatud väikestel 
ja keskmise suurusega ettevõtjatel on 
täielik juurdepääs ning teised osalejad ei 
kahjusta oksjoni toimimist. Kõnealune 
meede käesoleva direktiivi vähem oluliste 
sätete muutmiseks direktiivi täiendamise 
teel võetakse vastu artikli [23 lõikes 3] 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.”
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Selgitus

Oksjonid heitkogustega kauplemise süsteemi raames tähendavad maksimaalset kulu kõigile 
tarbijatele, ilma et see tooks täiendavat kasu süsinikdioksiidi vähendamise mõttes. See ei 
tähenda midagi muud kui uut süsinikdioksiidi maksu, mida maksavad tarbijad. Et säästa ELi 
tarbijatele aastas kuni 55 miljardit eurot ja hoida elektrihinnad 20-30 eurot/MWh allpool 
ilma heitkogustega kauplemise süsteemi tulemuslikkust küsimuse alla seadmata, ei tohiks see 
põhineda oksjonil. Tasuta kvootide eraldamine võrdlusanalüüsi ja tegeliku tootmise alusel 
võib anda kulutõhusa ja ökoloogiliselt mõjusa vahendi.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. 30. juuniks 2011 võtab komisjon vastu 
kogu ühenduses kohaldatavad ja täielikult 
ühtlustatud rakendusmeetmed lõigetes 2–6 
ja lõikes 8 osutatud kvootide eraldamiseks 
ühtlustatud viisil.

1. Alates 2013. aastast eraldavad 
liikmesriigid kõik kvoodid tasuta kogu 
perioodiks. 30. juuniks 2009 võtab 
komisjon vastu kogu ühenduses 
kohaldatavad ja täielikult ühtlustatud 
rakendusmeetmed lõigetes 2 ja 3 osutatud 
kvootide eraldamiseks ühtlustatud viisil.

Kõnealused meetmed käesoleva direktiivi 
vähem oluliste sätete muutmiseks direktiivi 
täiendamise teel võetakse vastu artikli [23 
lõikes 3] osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Kõnealused meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi
sätteid, täiendades seda, võetakse vastu 
vastavalt artikli [23 lõikes 3] osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Sektorite määratlemine, mille suhtes 
direktiivi kohaldatakse, on siiski oluline 
element ning sellekohased muudatused 
kuuluvad seetõttu reguleerimisele 
määrusega.

Kuivõrd see on võimalik, tagatakse 
esimeses lõigus osutatud meetmetega 
kvootide eraldamine sellisel viisil, et kõige 
tõhusamaid tehnoloogiaid, asendajaid, 
alternatiivseid tootmisviise, biomassi 
kasutamist, kasvuhoonegaaside kogumist 
ja säilitamist arvesse võttes stimuleeritaks 
kasvuhoonegaaside ja energia seisukohast 
kõige tõhusamate tehnoloogiate kasutamist 

Kuivõrd see on võimalik, tagatakse 
esimeses lõigus osutatud meetmetega 
kvootide eraldamine sellisel viisil, et kõige 
tõhusamaid tehnoloogiaid arvesse võttes 
stimuleeritaks kasvuhoonegaaside ja 
energia seisukohast kõige tõhusamate 
tehnoloogiate kasutamist ja heitkoguste 
vähendamist ning ei stimuleeritaks 
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ja heitkoguste vähendamist ning ei 
stimuleeritaks heitkoguste suurendamist.
Elektritootmise eest tasuta kvoote ei 
eraldata.

heitkoguste suurendamist.

Pärast seda, kui ühendus on sõlminud 
rahvusvahelise kliimamuutusi käsitleva 
kokkuleppe, mille tulemusel toimub 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
kohustuslik vähendamine ühendusega 
samaväärses ulatuses, vaatab komisjon 
kõnealused meetmed läbi, tagamaks et 
kvootide tasuta eraldamine toimub üksnes 
juhul, kui see on kõnealuse kokkuleppe 
põhjal nõuetekohaselt põhjendatud.

Selgitus

Kvootidega oksjonil kauplemine ei ole ELi süsinikdioksiidi vähendamise eesmärgi 
saavutamiseks vajalik. See tooks kaasa energia hinna suure tõusu, halvendaks tööstusharu 
konkurentsivõimet ja vähendaks tarbijate ostujõudu. Parem on kasutada kvootide tasuta 
eraldamist üle ELi kehtivate võrdlusaluste põhjal koos tagantjärele kohandamisega (võttes 
arvesse tegelikku tootmist).

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui lõikest 3 ei tulene teisiti, ei eraldata 
tasuta kvoote elektritootjatele, käitistele 
kasvuhoonegaaside heidete kogumiseks, 
torujuhtmetele kõnealuste heidete 
transpordiks ega kõnealuste heidete 
säilitamiskohtadele.

2. Käitistele eraldatakse kvootide arv, mis 
vastab eeldatava keskmise aastase 
tootmismahu aritmeetilisele summale, 
vastavale käitise võrdlusalusele ning 
kalendriaastate arvule eraldamisperioodis 
alates kasutuselevõtu algusest. Kui 
tootmismaht mõnes kalendriaastas kaldub 
eeldatavast keskmisest aastasest 
tootmismahust kõrvale, tagastab käitaja 
tootmise vähenemise puhul 30. aprilliks 
järgmisel aastal asjaomasele asutusele 
kvootide arvu, mis on vähenenud 
tootmismahu ja käitisele eraldatud 
võrdlusaluse korrutis. Tootmise 



AD\734965ET.doc 19/27 PE406.005v02-00

ET

suurenemise puhul eraldab asjaomane 
asutus taotluse korral 30. aprilliks 
järgmisel aastal lisakvoodid sama 
arvutuse põhjal. Võrdlusalused 
kehtestatakse vastavalt artikli [23 lõikes 3] 
osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele. Nendes võetakse 
arvesse asjaomaste käitiste tehnilist 
vähendamispotentsiaali. Tehniliselt 
vältimatuid tootmisprotsessiga seotud 
heitkoguseid võrdlusaluse määramisel ei 
vähendata. Sama kehtib vältimatute 
jääkgaaside suhtes. Kui jääkgaasi 
kasutatakse kütusena, tuleks kvoodid 
jääkgaase tekitavale käitisele eraldada 
samade eralduspõhimõtete alusel, mida 
kohaldatakse vastavalt käesolevale 
lõikele.

Selgitus

Eraldamine peaks olema tasuta vastavalt üle ELi kehtivale võrdlusalusele koos tagantjärele 
kohandamisega tegeliku tootmise alusel. See eraldamismeetod annab tõhusa kliimamuutuse 
vastu võitlemise vahendi säästva hinnaga kogu majanduse jaoks. Seda eraldamismudelit 
rakendatakse uues lõikes 2.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. a) Kui võrdlusaluseid ei ole teatavate 
toodete või protsesside kohta vastavalt 
artikli [23 lõikes 3] osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele kehtestatud, 
eraldatakse asjaomasele käitisele 
saastekvoodid vastavalt heitkogustega 
kauplemise süsteemi teisel 
kauplemisperioodil eraldatud aasta 
keskmisele kvootide arvule, mida on 
kohandatud lineaarse teguriga vastavalt 
artiklile 9. Arvesse võetakse asjaomaste 
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käitiste tehnilist vähendamispotentsiaali.

b) Kui tooted või protsessid ei ole 
hõlmatud heitkogustega kauplemise 
süsteemi teise kauplemisperioodiga, 
kohaldatakse seniste õiguste kaitset.

Selgitus

Tuleb eeldada, et võrdlusaluseid ei saa praegu veel kõigi toodete ja protsesside suhtes üldiselt 
sätestada. Näiteks võiks tuua väga spetsiifilised tooted, mis annavad vaid väikese osa 
heitkogustega kauplemise süsteemi heitkogustest. Sellistele käitistele tuleb anda 
süsinikdioksiidi kvoodid vastavalt seniste õiguse kaitse lähenemisviisile.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Elektritootjatele võib eraldada tasuta 
kvoote toodetud soojuse eest direktiivis
2004/8/EÜ määratletud suure tõhususega 
koostootmise eest majanduslikult 
õigustatud nõudluse osas, et tagada 
võrdne kohtlemine võrreldes teiste 
soojatootjatega. Pärast 2013. aastat 
kohandatakse kõnealustele käitistele 
eraldatavaid kvoote kõnealuse soojuse 
tootmise eest igal aastal artiklis 9 osutatud 
lineaarse teguri võrra.

3. Suure tõhususega soojuse ja elektri 
koostootmisjaamadele direktiivi
2004/8/EÜ tähenduses antakse 
võrdlusaluse põhjal määramata 
ajavahemikuks elektri ja soojuse 
tootmiseks tasuta kvoodid.

Selgitus

Soojuse ja elektri koostootmine on kliimakaitse nurgakivi. Direktiivis 2004/8/EÜ nõutakse ja 
toetatakse suure tõhususega soojuse ja elektri koostootmisjaamade säilitamist ja laiendamist.
Lisakoormuse tekitamine oksjonitega annaks vastupidise tulemuse. Paljudel juhtudel ei 
annaks koostootmisjaamade propageerimine asjaomaste liikmesriikide poolt soovitud 
tulemusi, väheneks olemasolevate koostootmisjaamade toodang ning laiendamine tulevikus 
võiks toimumata jääda. Kui elektritootjate puhul saab peamiseks kvootide eraldamise 
mehhanismiks oksjon, siis toetab koostootmisjaamadele oksjoni suhtes sellise erandi tegemine 
kliimakaitset.
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 6 – alalõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uutele elektritootjatele tasuta kvoote ei 
eraldata.

välja jäetud

Selgitus

Süsinikdioksiidi kvootidega kauplemine oksjonil elektritootjate puhul tekitab tarbijatele olulisi 
tarbetuid lisakulusid. Võrdlusalustel ja tegelikul tootmisel põhinev tasuta kvootide eraldamise 
mehhanism loob palju tõhusama heitkogustega kauplemise süsteemi.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui artiklist 10b ei tulene teisiti, on 
käesoleva artikli lõigete 3–6 [ja artikli 3c 
lõike 2] kohaselt tasuta eraldatavate 
kvootide kogus 2013. aastal 80 % lõikes 1 
osutatud meetmete kohaselt 
kindlaksmääratud kogusest ning seejärel 
vähendatakse tasuta kvoote igal aastal 
võrdse koguse võrra, nii et 2020. aastal 
enam tasuta kvoote ei eraldata.

välja jäetud

Selgitus

Oksjonid heitkogustega kauplemise süsteemi raames tähendavad maksimaalset kulu kõigile 
tarbijatele, ilma et see tooks täiendavat kasu süsinikdioksiidi vähendamise mõttes. See ei 
tähenda midagi muud kui uut süsinikdioksiidi maksu, mida maksavad tarbijad. Et säästa ELi 
tarbijatele aastas kuni 55 miljardit eurot ja hoida elektrihinnad 20-30 eurot/MWh allpool 
ilma heitkogustega kauplemise süsteemi tulemuslikkust küsimuse alla seadmata, ei tohiks see 
põhineda oksjonil. Tasuta kvootide eraldamine võrdlusanalüüsi ja tegeliku tootmise alusel 
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võib anda kulutõhusa ja ökoloogiliselt mõjusa vahendi.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. aastal ja igal järgneval aastal kuni 
2020. aastani eraldatakse käitistele 
sektorites, mille puhul on kõrge 
süsinikdioksiidi lekke oht, tasuta kvoote 
kuni 100 % ulatuses lõigete 2–6 kohaselt 
kindlaksmääratud kogusest.

välja jäetud

Selgitus

Oksjonid heitkogustega kauplemise süsteemi raames tähendavad maksimaalset kulu kõigile 
tarbijatele, ilma et see tooks täiendavat kasu süsinikdioksiidi vähendamise mõttes. See ei 
tähenda midagi muud kui uut süsinikdioksiidi maksu, mida maksavad tarbijad. Et säästa ELi 
tarbijatele aastas kuni 55 miljardit eurot ja hoida elektrihinnad 20-30 eurot/MWh allpool 
ilma heitkogustega kauplemise süsteemi tulemuslikkust küsimuse alla seadmata, ei tohiks see 
põhineda oksjonil. Tasuta kvootide eraldamine võrdlusanalüüsi ja tegeliku tootmise alusel 
võib anda kulutõhusa ja ökoloogiliselt mõjusa vahendi.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Hiljemalt 30. juuniks 2010 ja seejärel 
iga 3 aasta tagant määrab komisjon 
kindlaks lõikes 8 osutatud sektorid.
Kõnealune meede käesoleva direktiivi 
vähem oluliste sätete muutmiseks 
direktiivi täiendamise teel võetakse vastu 
artikli [23 lõikes 3] osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

välja jäetud
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Esimeses lõigus osutatud 
kindlaksmääramisel võtab komisjon 
arvesse seda, millises ulatuses on 
asjaomases sektoris võimalik nõutavate 
kvootide hinda edasi suunata 
tootehindadesse, ilma et see tooks kaasa 
märgatava turuosa loovutamise 
süsinikdioksiidi heidete seisukohast 
vähem tõhusatele ühendusevälistele 
käitistele, ning arvestab eelkõige järgmist:
(a) mil määral tooks kvootide müük 
oksjonil kaasa tootmiskulude olulise 
suurenemise;
(b) mil määral on kõnealuse sektori 
üksikutel käitistel võimalik heitkoguseid 
vähendada, näiteks tõhusaima 
tehnoloogia abil;
(c) turu struktuur, asjakohane
geograafiline turg ja tooteturg, sektori 
sõltuvus rahvusvahelisest konkurentsist;
(d) kliimamuutuse ja energeetika 
tegevuskavade mõju, mida rakendatakse 
või hakatakse rakendama asjaomastes 
sektorites väljaspool ELi.
Selleks et hinnata, kas ühenduse 
süsteemist tulenevad suuremad kulud on 
võimalik edasi suunata, võib muu hulgas 
kasutada süsinikuhinna tõusust tulenevat 
hinnangulist kaotatud müügimahtu või 
asjaomaste käitiste tasuvusele avalduvat 
mõju.

Selgitus

Oksjonid heitkogustega kauplemise süsteemi raames tähendavad maksimaalset kulu kõigile 
tarbijatele, ilma et see tooks täiendavat kasu süsinikdioksiidi vähendamise mõttes. See ei 
tähenda midagi muud kui uut süsinikdioksiidi maksu, mida maksavad tarbijad. Et säästa ELi 
tarbijatele aastas kuni 55 miljardit eurot ja hoida elektrihinnad 20-30 eurot/MWh allpool 
ilma heitkogustega kauplemise süsteemi tulemuslikkust küsimuse alla seadmata, ei tohiks see 
põhineda oksjonil. Tasuta kvootide eraldamine võrdlusanalüüsi ja tegeliku tootmise alusel 
võib anda kulutõhusa ja ökoloogiliselt mõjusa vahendi.

Muudatusettepanek 21
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Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10b
Meetmed teatavate energiamahukate 
tööstusharude toetamiseks 
süsinikdioksiidi lekke korral

Pidades silmas rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi ja seda, mil 
määral aitavad kõnealused läbirääkimised 
saavutada kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamist kogu maailmas, ning pärast 
nõupidamist kõigi asjakohaste 
sotsiaalpartneritega esitab komisjon 
hiljemalt 2011. aasta juuniks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
analüüsiaruande, milles hinnatakse 
olukorda energiamahukates sektorites või 
alasektorites, mille puhul on tehtud 
kindlaks märkimisväärne süsinikdioksiidi 
lekke oht. Aruandele lisatakse 
asjakohased ettepanekud, mis võivad 
sisaldada järgmist:

– kõnealustele sektoritele või 
alasektoritele artikli 10a raames tasuta 
eraldatavate kvootide osatähtsuse 
kohandamine;

– vastavalt artiklile 10a kindlaks tehtud 
sektorite või alasektorite toodetavate 
toodete importijate kaasamine ühenduse 
süsteemi.

Asjakohaste meetmete üle otsustamisel 
võetakse samuti arvesse siduvaid 
sektorisiseseid kokkuleppeid, mille 
tulemusel vähendatakse üleilmseid 
heitkoguseid määral, mis on vajalik 
kliimamuutuste tõhusaks ärahoidmiseks, 
ning mis on jälgitavad, tõendatavad ja 
kohustuslikus korras jõustatavad.“

välja jäetud
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Selgitus

Enamiku nendest raskustest lahendab võrdlusanalüüs. Kiiresti kasvavate energiahindade 
valguses toetab võrdlusanalüüs täiendavalt tõhusamatesse tehnoloogiatesse investeerimist.
See on veel üks konkurentsieelis.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik avaldab ja esitab 
komisjonile 30. septembriks 2011 tema 
territooriumil asuvate käesoleva 
direktiiviga hõlmatud käitiste loetelu ja 
tema territooriumil asuvatele käitistele 
eraldatavad tasuta kvoodid, mis on 
arvutatud artikli 10a lõikes 1 osutatud 
eeskirjade kohaselt.

1. Iga liikmesriik avaldab ja esitab 
komisjonile 30. septembriks 2011 tema 
territooriumil asuvate käesoleva 
direktiiviga hõlmatud käitiste loetelu ja 
tema territooriumil asuvatele käitistele 
eraldatavad tasuta kvoodid, mis on 
arvutatud artikli 10a lõikes 2 osutatud 
eeskirjade kohaselt.

Selgitus

See muudatusettepanek on vajalik võrdlusanalüüsi süsteemi vastuvõtmiseks.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/87/EÜ
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Artikkel 11 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid ja komisjon tagavad, et 
piirkondlikele ametiasutustele antakse 
asjakohast teavet nende paikkonnas 
asuvate käitiste kohta, et võimaldada neil 
hinnata, milline mõju on Euroopa 
Regionaalarengu Fondi või 
Ühtekuuluvusfondi kulutustel, mis on 
mõeldud käitisi käitavate ettevõtjate 
abistamiseks, et muuta nende poolt 
kasutatav tehnoloogia 
keskkonnasõbralikuks või taastuvaid 
energiaallikaid kasutavaks.
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