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Euroopa Parlamendi resolutsioon komisjoni ... otsuse eelnõu kohta, millega määratakse 
kindlaks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2003/87/EÜ selliste 
sektorite ja allsektorite loetelu, mille puhul süsinikdioksiidi lekke ohtu peetakse 
märkimisväärseks

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta direktiivi 
2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise 
süsteem1;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiivi 
2009/29/EÜ, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, et täiustada ja laiendada 
ühenduse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi2;

– võttes arvesse komisjoni ... otsuse eelnõu, millega määratakse kindlaks vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2003/87/EÜ selliste sektorite ja allsektorite loetelu, 
mille puhul süsinikdioksiidi lekke ohtu peetakse märkimisväärseks;

– võttes arvesse nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsust 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse 
komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused3;

– võttes arvesse kodukorra artikli 88 lõiget 2 ja lõike 4 punkti b,

A. arvestades, et vastavalt direktiivi 2003/87/EÜ artiklis 1 sätestatule on kasvuhoonegaaside 
saastekvootidega kauplemise süsteemi eesmärk vähendada tulemuslikult ja majanduslikult 
tõhusalt kasvuhoonegaaside heitkoguseid;

B. arvestades, et direktiivis 2009/29/EÜ sätestatakse, et saastekvootide eraldamise peamiseks 
meetodiks on enampakkumised, kuna kõnealune meetod on lihtsaim ning seda peetakse 
üldiselt majanduslikult kõige tõhusamaks;

C. arvestades, et direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10a lõikes 12 sätestatakse, et käitistele 
sektorites või allsektorites, mille puhul esineb märkimisväärne süsinikdioksiidi lekke oht, 
tuleb eraldada tasuta saastekvoote 100% ulatuses eelneva asjakohase võrdlusalusega 
kindlaksmääratud kogusest;

D. arvestades, et „süsinikdioksiidi lekke” all mõistetakse kasvuhoonegaaside heiteid tekitava 
tegevuse ümberpaigutamist kolmandatesse riikidesse ning sel teel ülemaailmsete 
heitkoguste suurendamist4;

                                               
1 ELT L 275, 25.10.2003, lk 32.
2 ELT L 140, 5.6.2009, lk 63.
3 EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.
4 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, 



RE\794623ET.doc 3/4 PE430.527v01-00

ET

E. arvestades, et selleks et teha kindlaks sektorid või allsektorid, mille puhul esineb 
märkimisväärne süsinikdioksiidi lekke oht, sätestatakse direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10a 
lõikes 14, et komisjon peab hindama sektorite võimet nimetatud direktiivi rakendamisest 
tulenevaid kaudseid ja otseseid kulusid edasi suunata, ilma et see tooks kaasa märgatava 
turuosa loovutamise süsinikdioksiidi heidete seisukohast vähem tõhusatele 
ühendusevälistele käitistele;

F. arvestades, et kriteeriumid nende sektorite või allsektorite kindlakstegemiseks, mille 
puhul esineb märkimisväärne süsinikdioksiidi lekke oht, mis on sätestatud direktiivi 
2003/87/EÜ artikli 10a lõigetes 15 ja 16, näevad ette mitte ainult nimetatud direktiivi 
rakendamise kaudsetest ja otsestest lisakuludest tulevate suurenenud tootmiskulude, vaid 
ka kolmandate riikidega toimuva kaubavahetuse intensiivsuse arvesse võtmist;

G. arvestades, et direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10a lõikes 18 on sätestatud, et loetelu 
sektoritest ja allsektoritest, kus süsinikdioksiidi lekke oht on märkimisväärne, määratakse 
kindlaks pärast seda, kui asjakohaste andmete olemasolu korral on võetud arvesse, 
millisel määral kolmandad riigid, kelle toodang moodustab määrava osa 
maailmatoodangust süsinikdioksiidi lekkest ohustatud sektorites või allsektorites, võtavad 
kindlaid kohustusi vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid asjaomastes sektorites või 
allsektorites ühendusega võrreldavas ulatuses ja samas ajavahemikus ning millisel määral 
on neis riikides asuvate käitiste tõhusus süsinikdioksiidiheidete seisukohast võrreldav 
ühenduse tasemega;

H. arvestades, et komisjoni otsuse eelnõu määratluse põhjal on umbes 77% ühenduse 
süsteemiga hõlmatud mitte-energiasektori heitkogustest märkimisväärse süsinikdioksiidi 
lekke ohuga ja seetõttu tuleb nende suhtes kohaldada 100% tasuta saastekvoote eelneva 
asjakohase võrdlusalusega kindlaksmääratud koguses; arvestades, et komisjon on andnud 
mõista, et kavatseb 2010. aasta jooksul kaaluda võimalust lisada täiendavaid sektoreid või 
allsektoreid, mis esindavad märkimisväärset osa ühenduse süsteemiga hõlmatud mitte-
energiasektori ülejäänud heitkogustest;

I. arvestades, et loetelu sektoritest, mille suhtes tuleb kohaldada 100% tasuta saastekvoote, 
mis ulatuvad peaaegu 80%-ni tootmissektori heitkogustest, vähendaks süsinikdioksiidi 
heitkogustega kauplemise süsteemi tõhusust ning ei oleks majanduslikult tasuv; 

J. arvestades, et komisjoni otsuse eelnõu ei võta arvesse rahvusvahelise kliimamuutuste 
lepingu sõlmimiseks peetud rahvusvahelistel läbirääkimistel antud lubadusi, ning 
eelkõige, et komisjon ei ole hinnanud asjassepuutuvate kolmandates riikides asuvate 
sektorite või allsektorite tõhusust süsinikdioksiidiheidete seisukohast; 

K. arvestades, et konkreetsete sektorite või allsektorite kaubavahetuse intensiivsuse 
hindamises oleksid võinud kajastuda kolmandate riikide võetud kohustused ning 
kolmandate riikide käitiste tõhusus,

1. on vastu komisjoni ... otsuse eelnõu vastuvõtmisele, millega määratakse kindlaks vastavalt 

                                                                                                                                                  
et täiustada ja laiendada ühenduse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi 
(KOM(2008)0016), lk 7.
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2003/87/EÜ selliste sektorite ja allsektorite 
loetelu, mille puhul süsinikdioksiidi lekke ohtu peetakse märkimisväärseks;

2. on seisukohal, et komisjoni otsuse eelnõu ei ole ei ole kooskõlas direktiivi 2003/87/EÜ 
eesmärgi ja sisuga;

3. palub komisjonil esitada Euroopa Parlamendile uue meetmete eelnõu, milles oleks 
arvestatud kolmandate riikide võetud kohustusi ning käitiste tõhusust kolmandate riikides, 
näiteks kaubavahetuse intensiivsuse arvutamisel;

4. palub komisjonil muuta oma loetelu projekti seoses rahvusvahelise kliimamuutuste 
lepinguga, võttes arvesse kolmandate riikide võetud kohustusi ning käitiste tõhusust 
kolmandate riikides, hiljemalt kuus kuud pärast sellise rahvusvahelise lepingu sõlmimist 

5. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 
ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.


