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Euroopa Parlamendi resolutsioon komisjoni otsuse eelnõu kohta, millega kehtestatakse 
üleminekueeskirjad kogu liidule seoses saastekvootide tasuta eraldamisega ühtlustatud 
viisil vastavalt direktiivi 2003/87/EÜ artiklile 10a 

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta direktiivi 
2003/87/EÜ (mida on muudetud direktiiviga 2009/29/EÜ), millega luuakse ühenduses 
kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu 
direktiivi 96/61/EÜ1 (muudetud kujul), eriti selle artikleid 1 ja 10a;

– võttes arvesse komisjoni 24. detsembri 2009. aasta otsust 2010/02/EL, millega määratakse 
kindlaks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2003/87/EÜ selliste 
sektorite ja allsektorite loetelu, mille puhul kasvuhoonegaaside heite ülekandumise ohtu 
peetakse märkimisväärseks2;

– võttes arvesse komisjoni otsuse eelnõu, millega kehtestatakse üleminekueeskirjad kogu 
liidule seoses saastekvootide tasuta eraldamisega ühtlustatud viisil vastavalt direktiivi 
2003/87/EÜ artiklile 10a (edaspidi „komisjoni otsuse eelnõu”) 

– võttes arvesse nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsuse (millega kehtestatakse komisjoni 
rakendusvolituste kasutamise menetlused)3 artikli 5a lõike 3 punkti b;

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

A. arvestades, et parlament tunnustab ja toetab kliima- ja energiapaketi eesmärke, millele 
eesistujariik Prantsusmaa avaldas toetust 2008. aastal, ning eriti direktiivi 2009/29/EÜ, 
mille algne eesmärk oli vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid 2005. aastast 2020. 
aastani järk-järgult 21% võrra, et mitte seada ohtu Euroopa tööstuse konkurentsivõimet;

B. arvestades, et Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõikes 4 on sätestatud, et “kooskõlas 
proportsionaalsuse põhimõttega” ei või Euroopa Liidu institutsioonid ja eelkõige komisjon 
minna oma meetmete sisus ega vormis „aluslepingute eesmärkide saavutamiseks 
vajalikust kaugemale”;

C. arvestades, et majandus- ja finantskriisil on olnud negatiivne mõju tööstusharude 
konkurentsivõimele, ning arvestades, et ELi tööstusharusid tuleb kaitsta ning vältida neile 
tekitamast lisakoormust, mis võiks nende konkurentsivõimet vähendada; 

D. arvestades, et heitkogustega kauplemise süsteemi eesmärk, mis on sätestatud direktiivi 

                                               
1 ELT L 275, 25.10.2003, lk 32.
2 ELT L 1, 5.1.2010, lk 10.
3 EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.
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2003/87/EÜ (mida on muudetud direktiiviga 2009/29/EÜ) artiklis 1, on „vähendada 
tulemuslikult ja majanduslikult tõhusalt kasvuhoonegaaside heitkoguseid” aastani 2020 
järk-järgult ja prognoositavalt, et säilitada tööstusharude konkurentsivõime, ning 
arvestades, et ELi heitkogustega kauplemise süsteem peaks toimima „majanduslikult 
võimalikult tõhusalt” (direktiivi 2009/29/EÜ põhjendused 13 ja 15) ja kaotama 
ühendusesisesed konkurentsimoonutused (direktiivi 2009/29/EÜ põhjendus 17);

E. arvestades, et komisjon peab muu hulgas rafineerimis-, naftakeemia- ja väetisetööstust 
ning lubja-, raua- ja terasesektorit sektoriteks ja allsektoriteks, mille puhul 
kasvuhoonegaaside heite ülekandumise ohtu peetakse otsuse 2010/2/EÜ kohaselt 
märkimisväärseks;

F. arvestades, et kodukorra artikli 88 kohaselt võib parlament komisjoni otsuse eelnõu tagasi 
lükata, põhjendades seda asjaoluga, et see ei ole põhiakti eesmärgi või sisuga kooskõlas ja 
rikub proportsionaalsuse põhimõtet;

G. arvestades, et komisjoni otsuse eelnõu tuleks muuta, et lisada sellesse direktiivi 
2009/29/EÜ kohane järkjärguline rakendamine vastavalt rafineerimis-, naftakeemia- ja 
väetisesektori võrdlusalustele ning võtta arvesse geograafilisi küsimusi ja kütuse 
spetsiifikat lubja-, dololubja- ja kivisöesektoris;

Rafineerimis-, naftakeemia- ja väetisesektor: võrdlusaluste mittejärkjärgulise rakendamise 
tagajärjed

H. arvestades, et ELis asuvad lämmastikhappe- ja ammoniaagitehased, kus ikka veel 
efektiivselt kasutatakse vana põlvkonna tehnoloogiat, tuleb võibolla sulgeda põhjusel, et 
oleks majanduslikult kahjulik teha uuendusi tähtajaks, mis on ette nähtud otsuse eelnõus 
kavandatud võrdlusaluste piirmäärade saavutamiseks;

I. arvestades, et komisjoni otsuse eelnõus nähakse ette, et võrdlusaluseid, mis põhinevad iga 
sektori 10% kõige vähem kasvuhoonegaase tekitavate ettevõtete heitkoguste aritmeetilisel 
keskmisel, kohaldatakse viivitamata alates 2013. aastast;

J. arvestades, et võrdlusaluste kohese rakendamisega tekiks tasuta saastekvootide 25%line 
puudujääk (30%line, kui arvesse võetakse ka elektritootmist) ja 10%line tegevuskulude 
suurenemine; arvestades, et järkjärguline rakendamine võimaldaks rafineerimis- ja 
naftakeemiasektoril vähendada oma rahastamisraskusi ajavahemikul 2013–2016 igal 
aastal 60%; ning arvestades, et väetistööstuse suhtes kohaldatava kahe võrdlusaluse ja 
viitepõhimõtete mittejärkjärgulisel rakendamisel oleksid Euroopa selle tööstussektori 
üldkulud kokku 360 miljonit eurot; 

K. arvestades, et võrdlusaluste kohene rakendamine alates 2013. aastast võib omada 
rafineerimis-, naftakeemia- ja väetisesektorile tõsist sotsiaalmajanduslikku mõju; 
arvestades, et nende tööstusharude tehaseid ähvardaks sulgemine investeeringute 
puudumise tõttu, mille tagajärjena satub ohtu nende konkurentsivõime, tekivad allhanked 
ja järjest suurenev rafineeritud toodete import riikidest, kus keskkonnastandardid on 
Euroopa standarditest madalamad; arvestades, et sel viisil võib Euroopa Liit ohtu seada 
oma algsed eesmärgid, milleks on kasvuhoonegaaside heite mõju vähendamine 
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kliimamuutusele ning tööstuse ja selle konkurentsivõime kaitsmine; arvestades, et 
võrdlusaluse tasemete arvutamisel peaks komisjon tagama, et kasutatakse kõige uuemaid 
teaduslikke andmeid ülemaailmse kliima soojenemise võimalikkuse kohta, nagu on 
sätestatud direktiivis endas;

L. arvestades, et sektorid ja allsektorid, mille puhul kasvuhoonegaaside heite ülekandumise 
ohtu peetakse märkimisväärseks, on veelgi ebasoodsamas olukorras seetõttu, et nende 
suhtes toimub komisjoni otsusega 2010/2/EL kehtestatud loetelu läbivaatamine;

Lubja- ja dololubjasektor

M. arvestades, et lubja- ja dololubjasektor on Kreekas väga tähtsad sektorid; ning arvestades, 
et 80% toodetud lubjast ja dololubjast kasutatakse selleks, et toota maavärinakindlaid 
ehitusmaterjale, mis on seismilise tegevuse kõrge tasemega liikmesriikides hädavajalikud;

N. arvestades, et komisjoni otsuse eelnõus nähakse lubja- ja dololubjasektorile ette 
võrdlusalus, mis põhineb maagaasi kasutaval tehnoloogial; ning arvestades, et see 
tehnoloogia on piirav ja ebapiisav, sest maagaas ei ole sobiv kütus lubja tootmiseks 
maavärinakindlate ehitiste jaoks;

O. arvestades, et 95% lubjatootmistehastest ei ole juurdepääsu maagaasivõrgule ning kui 
võrdlusaluses ei võeta arvesse geograafiakriteeriumi, tekivad lubja- ja dololubjasektoril 
mitte ainult suured üldkulud, vaid ka suuremad gaasiheited, kuna nad peavad lupja 
vedama kolmandatest riikidest, kus keskkonnastandardid ei ole nii piiravad;

Heitgaasid 

P. arvestades, et direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10a lõikes 1 on sätestatud, et heitgaasidest 
toodetud elektrienergia puhul eraldatakse saastekvoote tasuta;

Q. arvestades, et see nõue ei ole komisjoni otsuse eelnõus täidetud, sest selles sätestatakse, et 
saastekvoote eraldatakse heitgaasidest toodetud elektrienergia puhul tasuta ainult osaliselt; 

Mittevastavus direktiivi 2009/29/EÜ eesmärgile ja sisule

R. arvestades, et komisjoni otsuse eelnõus kavandatud võrdlusaluse mittejärkjärguline 
rakendamine rafineerimis-, naftakeemia- ja väetisesektoris ei ole kooskõlas 
alusdokumendi eesmärgi ja sisuga, sest direktiiv 2009/29/EÜ näeb ette võrdlusaluse 
järkjärgulise rakendamise; arvestades, et komisjon peaks tehniliselt ja majanduslikult 
hindama kohese rakendamise mõju sektoritele ja allsektoritele, mille puhul 
kasvuhoonegaaside heite ülekandumise ohtu peetakse märkimisväärseks, ning oma otsuse 
eelnõu muutma, lisades sellesse järkjärgulise rakendamise põhimõtte sektorite puhul, 
millel on heite ülekandumise oht;

Proportsionaalsuse põhimõtte rikkumine 
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S. arvestades, et komisjoni otsuse eelnõus ei ole arvesse võetud kütuse kättesaadavuse, 
geograafiliste iseärasuste ja kütusetõhususe taseme küsimusi, mistõttu rikutakse 
proportsionaalsuse põhimõtet; 

T. arvestades, et komisjon ei ole oma otsuse eelnõus järginud proportsionaalsuse põhimõtet, 
sest ta on läinud kaugemale sellest, mis on vajalik lubja- ja kivisöesektoris heitkoguste 
vähendamise eesmärgi saavutamiseks;

U. arvestades, et võrdlusaluste kehtestamisel oleks tulnud heitgaaside süsihappegaasi 
kogumäär määrata terasetootmisprotsessi alusel ning et seetõttu ei ole komisjoni otsuse 
eelnõu kooskõlas direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10a eesmärgi ja sisuga ega järgi 
proportsionaalsuse põhimõtet,

1. on vastu komisjoni otsuse eelnõu (millega kehtestatakse üleminekueeskirjad kogu liidule 
seoses saastekvootide tasuta eraldamisega ühtlustatud viisil vastavalt direktiivi 
2003/87/EÜ artiklile 10a) vastuvõtmisele;

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

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


