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LÜHISELGITUS

Arvamuse koostaja pooldab üldiselt kasvuhoonegaaside vähendamist ning nõustub kahe 
Euroopa Ülemkogu seatud peamise eesmärgiga:

– kasvuhoonegaaside vähendamine vähemalt 20% võrra 2020. aastaks – ning 30% võrra, 
kui rahvusvaheliste kokkulepete alusel teised arenenud riigid võtavad endale 
võrreldavaid heitkoguste vähendamise kohustusi ning majanduslikult rohkem 
arenenud arengumaad panustavad piisavalt vastavalt oma kohustustele ja võimalustele.

– taastuvenergia 20 %line osakaal ELi energiatarbimises 2020. aastaks.

Arvamuse koostaja rõhutab siiski, et kasvuhoonegaaside vähendamiseks tehtavad 
jõupingutused peavad olema globaalsed. Kõik riigid peaksid sellesse panustama ja seetõttu 
peab komisjon tegema omalt poolt kõik, et tagada rahvusvahelise kokkuleppe ja selle laia 
kohaldamisala saavutamine.

Arvamuse koostaja nõustub komisjoniga, et iga liikmesriigi panus ühenduse kohustuste 
täitmiseks kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisel 2020. aastaks selliste 
kasvuhoonegaaside heitkoguste piiramise kaudu, mis pärinevad ELi heitkogustega kauplemise 
süsteemiga hõlmamata allikatest, tuleks ära jagada.

Arvamuse koostaja suhtub soosivalt komisjoni ettepanekusse, millega määratakse 
liikmesriikide panus ühenduse kohustuse täitmisse kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamisel ajavahemikul 2013–2020 seoses kasvuhoonegaaside heitkogustega allikatest, 
mida direktiiv 2003/87/EÜ ei hõlma (ELi heitkogustega kauplemise süsteemiga hõlmamata 
allikad). Otsuses on sätestatud selle rakendamise tulemusena saavutatud heitkoguste 
vähendamiste hindamine. Lisaks pooldab arvamuse koostaja liikmesriikidele tagatavat 
paindlikkust, võimaldades kasutada tõendatud heitkoguste vähendamise ühikuid, mis 
tulenevad Kyoto protokolli artiklile 12 vastavatest puhta arengu mehhanismi projektidest ning 
kolmandates riikides kõnealuse eesmärgi elluviimiseks teostatavast tegevusest heitkoguste 
vähendamiseks.

Arvamuse koostaja tunneb siiski muret, et see kava võib kahjustada konkurentsi ELis, kui 
liikmesriigid ei rakenda kava ühtmoodi. Lisaks võivad ELi ettevõtted saada kahjustada ka 
rahvusvahelises konkurentsis.

Selle taustal on arvamuse koostaja seisukohal, et komisjon peaks jätkuvalt jälgima nii ELi kui 
ka rahvusvahelise tasandi konkurentsile avaldatavat mõju, samuti esitama neid küsimusi 
käsitleva üldaruande 2016. aastaks Euroopa Parlamendile.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse 
komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid peavad otsuse 
280/2004/EÜ artikli 3 kohaselt esitatud 
iga-aastases aruandes esitama andmed oma 
aastaste heitkoguste kohta, mis tulenevad 
artikli 3 rakendamisest, ja heitkoguste 
vähendamise ühikute kasutamise kohta 
vastavalt artiklile 4.

1. Liikmesriigid peavad otsuse 
280/2004/EÜ artikli 3 kohaselt esitatud 
iga-aastases aruandes esitama andmed oma 
konkurentsiaspektide ja aastaste 
heitkoguste kohta, mis tulenevad artikli 3 
rakendamisest, ja heitkoguste vähendamise 
ühikute kasutamise kohta vastavalt artiklile 
4.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 2 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Komisjon koostab pärast käesoleva 
otsuse jõustumist iga kahe aasta järel 
aruande, milles hinnatakse seda, kuidas 
käesoleva otsusega liikmesriikidele 
pandud kohustuste täitmine on 
mõjutanud konkurentsi riigi, ELi ja 
rahvusvahelisel tasandil.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Vastavuse tagamise mehhanism

Kui liikmesriigi kasvuhoonegaaside 
heitkogused direktiiviga 2003/87/EÜ 
hõlmamata allikatest ületavad käesoleva 
otsuse artiklis 3 sätestatud 
kasvuhoonegaaside heitkoguste aastast 
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piirmäära, maksab see liikmesriik 
ülemääraste heitkoguste trahvi, mis on 
võrdne direktiivi 2003/87/EÜ artiklis 16 
sätestatud summaga. See ülemääraste 
heitkoguste trahv tuleb maksta ühenduse 
fondi, mis on loodud kliimamuutuse 
leevendusmeetmete rahastamiseks.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tulevase rahvusvahelise kliimamuutust 
käsitleva kokkuleppe sõlmimise järel 

tehtavad kohandused

Tulevase rahvusvahelise kliimamuutust 
käsitleva kokkuleppe sõlmimine 

1. Lõikeid 2, 3 ja 4 kohaldatakse pärast 
rahvusvahelise kliimamuutust käsitleva 
kokkuleppe sõlmimist, mis hõlmab artikli 
3 kohastest vähendamistest ulatuslikumaid 
kohustuslikke vähendamisi.

Kuue kuu jooksul pärast rahvusvahelise 
kliimamuutust käsitleva kokkuleppe 
sõlmimist, mis hõlmab artiklis 3 sätestatud
vähendamistest ulatuslikumaid 
kohustuslikke vähendamisi, esitab 
komisjon asutamislepingu artikli 251 
kohaselt vastu võetava õigusakti 
ettepaneku, kus määratakse iga 
liikmesriigi panus ühenduse heitkoguste 
täiendavasse vähendamisse.

2. Alates lõikes 1 osutatud kokkuleppe 
sõlmimisele järgnevast aastast 
vähendatakse ühenduse 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
direktiiviga 2003/87/EÜ hõlmamata 
allikatest 2020. aastaks vastavalt artikli 3 
lõikele 1 täiendavalt määral, mis vastab 
kõikidest allikatest pärinevate ühenduse 
kasvuhoonegaaside heitkoguste üldisele 
täiendavale vähendamisele, milleks 
rahvusvaheline kokkulepe ühendust 
kohustab, ning mis korrutatakse 
ühenduse 2020. aasta kasvuhoonegaaside 
heitkoguste üldkoguse osaga, millesse 
liikmesriigid annavad panuse sellistest 
allikatest pärinevate kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamise kaudu, mida 
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direktiiv 2003/87/EÜ ei hõlma.
3. Iga liikmesriik annab artikli 3 kohaselt 
panuse ühenduse heitkoguste 
täiendavasse vähendamisse 2020. aastal 
võrdeliselt riigi osaga ühenduse selliste 
heitkoguste koguhulgast, mis pärinevad 
allikatest, mida direktiiv 2003/87/EÜ ei 
hõlma.
Komisjon muudab lisa, et kohandada 
heitkoguste piirmäärasid kooskõlas 
esimese lõiguga. Kõnealune meede, mis 
on ette nähtud käesoleva otsuse vähem 
oluliste sätete muutmiseks, võetakse vastu 
artikli 9 lõikes 2 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.
4. Liikmesriigid võivad suurendada artikli 
4 lõikes 4 osutatud kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamise ühikuid, mis on 
saadud kolmandatelt riikidelt, kes on 
ratifitseerinud lõikes 1 osutatud 
kokkuleppe, kooskõlas lõikega 5 kuni 
poole võrra vastavalt lõikele 2 toimuvast 
täiendavast vähendamisest.
Iga liikmesriik võib kanda kõnealuse 
koguse kasutamata osa üle teisele 
liikmesriigile.
5. Komisjon võtab meetmed, et 
võimaldada liikmesriikidel kasutada 
projektidest saadud täiendavaid ühikuid 
või muid mehhanisme, mis on loodud 
rahvusvahelise kokkuleppe alusel 
vastavalt vajadusele.
Kõnealused meetmed, mis on ette nähtud 
käesoleva otsuse vähem oluliste sätete 
muutmiseks selle täiendamise teel, 
võetakse vastu artikli 9 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Selgitus

Rahvusvahelist kokkulepet käsitlevate läbirääkimiste lõppotsustele reageerimine ei ole 
automaatne, vaid poliitiliste hinnangute ja otsustuste küsimus. Pealegi peaks täiendavate 
jõupingutuste jagamine põhinema rahvusvaheliste läbirääkimiste tulemusel.
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon koostab aruande, milles 
hinnatakse käesoleva otsuse rakendamist.
Komisjon esitab kõnealuse aruande, millele 
on vajaduse korral lisatud ettepanekud, 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 31.
oktoobriks 2016.

Komisjon koostab aruande, milles 
hinnatakse käesoleva otsuse rakendamist.
Aruandes hinnatakse ka seda, kuidas 
käesoleva otsuse rakendamine on 
mõjutanud konkurentsi riigi, ELi ja 
rahvusvahelisel tasandil. Komisjon esitab 
kõnealuse aruande, millele on vajaduse 
korral lisatud ettepanekud, Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 31. oktoobriks 
2016.
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