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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
*** nõusolekumenetlus

***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)

***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega 
muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ kasvuhoonegaaside saastekvootide enampakkumiste 
ajastamist käsitlevate sätete täpsustamiseks
(COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2012)0416),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 192 lõiget 1, 
mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0203/2012),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee … arvamust1, 

– võttes arvesse Regioonide Komitee ... arvamust2, 

– võttes arvesse oma 15. märtsi 2012. aasta resolutsiooni konkurentsivõimeline vähese CO2-
heitega majandus aastaks 2050 – edenemiskava kohta3,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit ning tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamust (A7-0000/2012),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada; 

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1 a (uus)

                                               
1 ELT C , , lk .
2 ELT C , , lk .
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0086.
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Euroopa Parlament kutsus 15. 
märtsi 2012. aasta resolutsioonis 
konkurentsivõimeline vähese CO2-heitega 
majandus aastaks 2050 – edenemiskava 
kohta (2011/2095(INI))1 komisjoni üles 
võtma vastu meetmeid, et kõrvaldada ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemi (ELi 
HKS) puudujäägid ja võimaldada 
süsteemil toimida algselt kavandatud 
viisil, ning muutma enne kolmanda 
kauplemisperioodi algust vajaduse korral 
direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10 lõike 4 
kohaselt vastu võetud määrust, et 
rakendada asjakohaseid meetmeid, mis 
võivad hõlmata vajaliku hulga 
saastekvootide kinni pidamist.
______________
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0086.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) 2011. aasta lõpuks oli kogunenud 
955 miljoni suurune saastekvootide 
ülejääk. See ülejääk kasvab, kui ei võeta 
ELi HKSi käsitlevaid struktuurimeetmeid.

Or. en
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 c) Selline suur saastekvootide ülejääk 
toob kaasa esialgselt kavandatuga 
võrreldes madalama CO2-hinna ning 
vähendab vähese CO2-heitega 
tehnoloogiasse investeerimise stiimuleid 
ja suurendab ohtu, et liit jääb kinni 
rohkelt CO2 tekitavatesse taristutesse.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Õiguskindluse ja turu prognoositavuse 
huvides tuleks täpsustada, et turu 
nõuetekohase toimimise tagamiseks on 
komisjonil erandlikel asjaoludel õigus 
kohandada direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10
lõike 4 kohast enampakkumiste ajakava.

(2) Õiguskindluse ja turu prognoositavuse 
huvides tuleks täpsustada, et turu 
nõuetekohase toimimise tagamiseks on 
komisjonil erandlikel asjaoludel õigus 
kohandada direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10 
lõike 4 kohast enampakkumiste ajakava.
Komisjon peaks saama teha ainult ühe 
sellise kohanduse ja ainult 1. jaanuaril 
2013 algava kaheksa-aastase 
ajavahemiku jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Enampakkumiste ajakava 
kohandamist tuleks pidada lühiajaliseks 
meetmeks, mitte struktuurimeetmeks, 
mille eesmärk on kõrvaldada ELi HKSi 
turu tasakaalustamatus, ning see ei tohiks 
kahjustada ELi HKSi stabiilsust ja 
prognoositavust.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1
Direktiiv 2003/87/EÜ 
Artikkel 10 – lõige 4 – lõik 1 – viimane lause

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vajaduse korral kohandab komisjon iga 
perioodi ajakava, et tagada turu 
nõuetekohane toimimine.

Komisjon võib erandlikel asjaoludel 
kohandada artikli 13 lõikes 1 osutatud, 1. 
jaanuaril 2013 algava ajavahemiku
ajakava, et tagada turu nõuetekohane 
toimimine. Komisjon teeb ainult ühe 
sellise kohanduse.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 a
Jõustumine

Käesolev otsus jõustub kolmandal päeval 
pärast selle avaldamist Euroopa Liidu 
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Teatajas.

Or. en
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SELETUSKIRI

ELi heitkogustega kauplemise süsteem (ELi HKS) on tähtis vahend ELi tööstusheite 
kulutasuvaks vähendamiseks. Alates teise kauplemisperioodi algusest 2008. aastal on heidet 
vähendatud rohkem kui 10%. Esialgne poliitiline kavatsus oli luua turupõhine meede, mis 
tõstaks CO2-hinda ning mõjutaks seeläbi positiivselt investeeringuid vähese CO2-heitega 
tehnoloogiasse ja taastuvenergiasse, mille tulemusel heide väheneks. Kuid heite vähenemine 
teisel kauplemisperioodil on tingitud suurel määral majanduslangusest, mille tulemusel 
vähenes majandustegevus ja tootmine, nagu on märgitud komisjoni aruandes Euroopa CO2-
turu olukorra kohta 2012. aastal. 

Hoolimata sellest, et alates ELi HKSi algusest oleme olnud tunnistajaks heite vähenemisele, 
valitseb süsteemis praegu tõsine tasakaalustamatus. Praegune majanduskriis koos puhta 
arengu mehhanismist pärit väliste CO2 arvestusühikute märkimisväärse juurdevooluga, samuti 
kolmandale kauplemisperioodile (2013–2020) üleminekut käsitlevad arvukad reguleerivad 
sätted on toonud kaasa suure saastekvootide ülejäägi. 2011. aasta lõpuks oli kogunenud 955 
miljoni suurune saastekvootide ülejääk, mis kasvab edasi. Kuna saastekvootide pakkumine 
ületab suurelt nõudluse, on CO2-hind vähenenud umbes 30 eurolt CO2 tonni kohta umbes 7 
eurole CO2 tonni kohta.

Selline CO2-hinna langemine ei võimalda piisavalt edendada säästvat teaduslikku ja 
tehnoloogilist innovatsiooni ning on seeläbi muutunud teguriks, mis vähendab vähese CO2-
heitega tehnoloogiasse investeerimise stiimuleid ja suurendab ohtu, et Euroopa Liit jääb kinni 
rohkelt CO2 tekitavatesse taristutesse. Eesmärgiga kõrvaldada ELi HKSi praegune 
tasakaalustamatus, teeb raportöör ettepaneku võtta vastu nii lühi- kui ka pikaajalisi meetmeid. 
Kui komisjoni määruse eelnõu, millega muudetakse määrust (EL) nr 1031/2010 eelkõige 
selleks, et määrata kindlaks aastatel 2013–2020 enampakkumisel müüdavate 
kasvuhoonegaaside saastekvootide maht (ajavahemiku lõpule keskenduv komiteemenetluse 
meede) kuulub esimesena mainitud kategooriasse, esitatakse Euroopa CO2-turu olukorda 
2012. aastal käsitlevas aruandes võimalikud struktuurimeetmed.

Käesoleva raporti eesmärk on selgitada õigusnorme, mis käsitlevad direktiivis 87/2003/EÜ 
sätestatud saastekvootide enampakkumiste ajastamist. Raportööri arvates peaks komisjon 
saama ajakohastada direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10 lõike 4 kohaselt vastu võetud 
enampakkumiste ajakava. Selliste meetmete vastuvõtmine peaks siiski piirduma ainult 
erandlike asjaoludega, mille hulka kuulub ELi HKSi praegune olukord. Peale selle teeb 
raportöör tagamaks, et ELi HKSi stabiilsust ja prognoositavust ei kahjustata, ettepaneku viia 
enampakkumiste ajakava kohandamise otsus täide ainult üks kord ELi HKSi kolmandal
kauplemisperioodil. Selles mõttes ei tohiks seda kavandatud lühiajalist meedet pidada 
praeguse tasakaalustamatuse probleemi lahenduseks, vaid võimaluseks tagada ELi HKSi 
stabiilsus kuni vajalike pikaajaliste struktuurimeetmete vastuvõtmiseni.


