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Euroopa Parlamendi resolutsioon, mis käsitleb komisjoni otsuse eelnõu, millega 
määratakse kindlaks kogu liitu hõlmavad üleminekueeskirjad direktiivi 2003/87/EÜ 
artikli 10a kohaste tasuta saastekvootide ühtlustatud eraldamiseks

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse direktiivi 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside 
saastekvootidega kauplemise süsteem ning mida on muudetud direktiiviga 2009/29/EÜ, et 
täiustada ja laiendada ühenduse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise 
süsteemi, eriti selle artiklit 10a;

– võttes arvesse komisjoni otsuse eelnõu, millega määratakse kindlaks kogu liitu hõlmavad 
üleminekueeskirjad direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10a kohaste tasuta saastekvootide 
ühtlustatud eraldamiseks;

– võttes arvesse nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsuse (1999/468/EÜ) (millega kehtestatakse 
komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused) artikli 5a lõike 3 punkti b;

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

A. arvestades, et vastavalt direktiiviga 2009/29/EÜ muudetud direktiivi 2003/87/EÜ artiklis 1 
sätestatule on saastekvootidega kauplemise süsteemi eesmärk vähendada tulemuslikult ja 
majanduslikult tõhusalt kasvuhoonegaaside heitkoguseid;

B. arvestades, et ELi saastekvootidega kauplemise süsteem peaks toimima majanduslikult 
võimalikult tõhusalt (direktiivi 2009/29/EÜ preambuli põhjendused 13 ja 15) ning 
kaotama samas ühendusesisesed konkurentsimoonutused (direktiivi 2009/29/EÜ 
põhjendus 17);

C. arvestades, et nimetatud põhimõtteid on tugevasti rõhutatud Euroopa Kohtu praktikas ning 
et Euroopa Kohus märkis kohtuasjas T-374/04: Saksamaa v. komisjon tehtud otsuse 
punktis 124, et ELi saastekvootidega kauplemise süsteemi „toimimine on määratletud 
teatud „alameesmärkidega” ehk majanduslikult tõhusate ja tulemuslike tingimuste 
säilitamisega, majandusarengu ja tööhõive ning samuti siseturu terviklikkuse ja 
konkurentsi toimimise tingimuste säilitamisega”;

D. arvestades, et Euroopa Kohtu praktika kohaselt on diskrimineerimine võimalik mitte 
üksnes võrreldavate olukordade erineva kohtlemise korral, vaid ka võrreldamatute 
olukordade võrdse kohtlemise korral (vt kohtuasi 1253/79: Battaglia, punkt 37:  
„Õiguslikus mõttes seisneb diskrimineerimine selles, kui erinevaid olukordi koheldakse 
samal viisil või kui samu olukordi koheldakse erineval viisil.”) ning asjaolu, et teatava 
eeskirja kohaldamisala objektide olukorras esineb objektiivseid erinevusi, peaks tingima 
nende suhtes kohaldatavate tingimuste erineva ülesehituse (vt Euroopa Kohtu otsus 
kohtuasjas 152/73: Sotgiu);

E. arvestades, et otsuse eelnõus kasutusele võetud põhimõte „üks toode – üks võrdlusalus” ei 
ole sätestatud direktiivi nõudena ja et otsuse eelnõus ei võeta arvesse erinevusi, mis 
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tulenevad ELi saastekvootidega kauplemise süsteemiga hõlmatud valdkondades toimuvate 
tootmisprotsesside eripärast, ning seetõttu rikutakse kõnealuse ettepaneku tulemusena üht 
ELi õiguse üldpõhimõtetest, milleks on võrdsus ja diskrimineerimiskeeld; 

F. arvestades, et kuna otsuse eelnõus võetakse etalonkütuseks maagaas, tekib selle 
tulemusena olukord, kus kahe tootmisprotsessi puhul, mille käigus kasutatakse nii 
maagaasi kui ka muid, kõrgema heitkoguste tasemega kütuseid, on maagaasi kasutavad 
tootjad eelistatud seisundis võrreldes näiteks sütt kasutavate tootjatega, olgugi et viimased
kasutavad uusimaid tehnoloogiaid, ning arvestades, et see on vastuolus direktiivi mõttega 
ja põhjustab lisaks konkurentsi moonutamist siseturul;

G. arvestades, et liiga rangete võrdlusaluste kehtestamine, ilma et võetaks muu hulgas 
arvesse kütusega seotud või geograafilist eripära, võib kaasa tuua proportsionaalsuse 
põhimõtte rikkumise, kuna vastavatele käitistele eraldatav saastekvootide tase oleks 
madalam, kui seda oleks vaja direktiivis heitkoguste suhtes kavandatud eesmärkide 
täitmiseks;

H. arvestades, et maagaasi kehtestamine etalonkütuseks põhjustaks sütt põhikütusena 
kasutavates liikmesriikides konkurentsi moonutamist siseturul ning see tähendaks, et 
eitatakse konkreetset geopoliitilist konteksti, milles iga liikmesriigi energiaturg toimib;

I. arvestades, et Euroopa Kohus on oma otsustes kohtuasjades T-183/07: Poola v. komisjon 
(punkt 88), T-263/07: Eesti v. komisjon (punkt 53) ja T-374/04: Saksamaa v. komisjon 
(punkt 80) kinnitanud, et nii komisjon kui liikmesriigid peaksid oma pädevust teostades 
võtma direktiivis 2003/87/EÜ kavandatud eesmärgi täitmiseks kõige sobivamana 
tunduvate meetmete valikul arvesse vastava liikmesriigi riikliku energiaturu konkreetset 
konteksti;

J. arvestades, et otsuse eelnõu, milles ei võeta võrdlusaluste kehtestamisel arvesse kütusega 
seotud ja geograafilisi tegureid, tekitab lisaks majanduslikule koormusele ja 
süsinikdioksiidi lekke ohu suurenemisele ka täiendavaid CO2 heitkoguseid, kuna toodete 
impordil kolmandast riigist liikmesriikidesse on samuti negatiivne keskkonnamõju, ning 
see on vastuolus direktiivis võetud suunaga;

K. arvestades, et komisjon peaks määrama kindlaks eeskirjad tasuta saastekvootide 
ühtlustatud eraldamiseks nii, et sellel ei oleks poliitilisi tagajärgi, vaid et see kajastaks 
probleemi tehnilist olemust, 

1. on seisukohal, et komisjoni otsuse eelnõu ei ole kooskõlas direktiiviga 2009/29/EÜ 
muudetud direktiivi 2003/87/EÜ eesmärgi ja sisuga ning proportsionaalsuse põhimõttega; 

2. on vastu komisjoni otsuse eelnõu (millega määratakse kindlaks kogu liitu hõlmavad 
üleminekueeskirjad direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10a kohaste tasuta saastekvootide 
ühtlustatud eraldamiseks) vastuvõtmisele;

3. soovitab jätta välja tegurid, mille eesmärk on muuta senisest rangemaks võrdlusalused, 
mis põhinevad 10% kõige tõhusamate käitiste keskmistel näitajatel,  ning lisada komisjoni 
otsuse eelnõusse „kütuse parandusteguri” kohaldamise kooskõlas eespool nimetatud 
Euroopa Kohtu otsustega;

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


