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B7-0000/2013

Euroopa Parlamendi resolutsioon Euroopa CO2-turu olukorra kohta 2012. aastal
(2013/0000(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjonile esitatud küsimust Euroopa CO2-turu olukorra kohta 2012. 
aastal (O-0000/2013 – B7 0000/2013),

– võttes arvesse komisjoni aruannet „CO2-turu olukord 2012. aastal”1,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta direktiivi 
2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise 
süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ2,

– võttes arvesse komisjoni teatist COM(2010)265 „Kasvuhoonegaaside heite üle 20%-lise 
vähendamise võimaluste analüüs ja kasvuhoonegaaside heite ülekandumise ohu 
hindamine”,

– võttes arvesse Taanis Kopenhaagenis 7.–18. detsembril 2009. aastal toimunud ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 15. konverentsi (COP 15) ja Kyoto protokolli 
osaliste koosolekuna toimivat konventsiooniosaliste 5. konverentsi (COP/MOP5) ning 
Kopenhaageni kokkulepet,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. oktoobri 2004. aasta direktiivi 
2004/101/EÜ, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, millega loodi ühenduses 
kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem, võttes arvesse Kyoto protokolli 
projektimehhanisme3,

– 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 süsteemi4,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiivi 
2008/101/EÜ, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, et lisada lennutegevus 
ühenduse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi5,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsust ajutise erandi tegemise kohta 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses 
kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem6,

                                               
1 COM(2012)652.
2 ELT L 275, 25.10.2003, lk 32.
3 ELT L 338, 13.11.2004, lk 18.
4 ELT L 140, 5.6.2009, lk 63.
5 ELT L 8, 13.1.2009, lk 3.
6 Vastuvõetud tekstid, P7_TA-PROV(2013)0113.
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– võttes arvesse 2008. aasta detsembris vastu võetud ELi kliima- ja energiapaketti, 

– võttes arvesse oma 15. märtsi 2012. aasta resolutsiooni konkurentsivõimeline vähese 
CO2-heitega majandus aastaks 2050 – edenemiskava kohta1,

– võttes arvesse oma 14. märtsi 2013. aasta resolutsiooni energia tegevuskava kohta aastani 
2050 ja tuleviku kohta koos energiaga2,

– võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5 ja artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2003/87/EÜ kehtestati Euroopa 
Liidus kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem, et edendada 
kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamist kulutõhusal ja majanduslikult tõhusal viisil;

B. arvestades, et direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10 lõike 5 ja artikli 29 kohaselt jälgib komisjon 
Euroopa CO2-turu toimimist ja esitab igal aastal Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande CO2-turu toimimise, kaasa arvatud enampakkumiste rakendamise, likviidsuse ja 
kaubeldavate saastekvootide mahtude kohta; 

C. arvestades, et pikaajaliste investeeringute kavandamise kindluse ja stabiilsuse 
suurendamiseks peab liikmesriikidel, energeetikasektoril, tööstussektoril ja kodanikel 
olema selge ülevaade ELi kliima- ja energiapoliitika suunast, kaasa arvatud vahe-
eesmärgid ja 2030. aasta eesmärgid; 

D. arvestades, et praeguse turgude tasakaalustamatuse kõrvaldamiseks ELi heitkogustega 
kauplemise süsteemis (HKS) on vaja struktuurimeetmeid;

1. võtab teadmiseks komisjoni aruande CO2-turu olukorra kohta 2012. aastal, kus esitatakse 
võimalikud struktuurimeetmed ELi heitkogustega kauplemise süsteemi tugevdamiseks ja 
selle tõhususe suurendamiseks;

2. palub komisjonil esimesel võimalusel esitada õigusakti ettepanekud HKSi tugevdamiseks; 

3. palub komisjonil võimalikult peatselt esitada seadusandlikud ettepanekud liidu 2030. aasta 
kliima- ja energiapoliitika raamistiku kohta; on veendunud, et need seadusandlikud 
ettepanekud peaksid olema kooskõlas kulutõhusa liikumisega ELi 2050. aasta CO2 
heitkoguste vähendamise eesmärgi poole; 

CO2-turu olukord

4. märgib, et HKSi kolmas etapp on alates 1. jaanuarist 2013 toiminud uue korra alusel, 
mille järgi kohaldatakse kogu ELis kehtivat kvootide piirmäära, kvootide eraldamise 
peamise süsteemina kasutatakse enampakkumist, tasuta kvootide eraldamisel 
rakendatakse ühtlustatud eeskirju, lubatava rahvusvaheliste arvestusühikute liigi kohta 
kehtivad rangemad eeskirjad ja liidus kasutatakse ühtset elektroonilist registrit;

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0086.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA-PROV(2013)0088.



RE\934448ET.doc 5/6 PE510.557v01-00

ET

5. märgib, et HKS on toimiva taristuga likviidne turg ja seega toimib tehniliselt nii nagu ette 
nähtud; märgib, et eesmärk kasvuhoonegaaside heitkoguseid 2020. aastaks 20% võrra 
vähendada saavutatakse;

6. juhib tähelepanu sellele, et ülemäärane kvootide eraldamine osa liikmesriikide mõnedes 
sektorites ja majanduskriisist tingitud tööstustootmise vähenemine koos HKSi 
kolmandasse etappi üleminekul võetud ajutiste meetmetega ning rahvusvaheliste 
arvestusühikute sissevooluga on põhjustanud kvootide ülejäägi kogunemise turul; märgib, 
et HKSi teine ja kolmas etapp on omavahel seotud ja selle tulemusel mõjutab kvootide 
ülejääk süsteemi veel paljude aastate jooksul;

7. tuletab meelde, et 2012. aasta lõpuks oli HKSi kogunenud peaaegu kahe miljardi kvoodi 
suurune ülejääk ja kui struktuurimeetmeid ei võeta, kasvab see veelgi;

8. juhib tähelepanu sellele, et niisugune 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; võtab teadmiseks, et üleminek vähese CO2-heitega majandusele 
on raske ülesanne, eelkõige energiamahukate tööstusharude jaoks, kuid CO2 madala hinna 
tõttu innovatsiooni ei toimu;

Struktuurimeetmed 

9. tunnistab, et HKS on praegu peamine, kuigi mitte ainus vahend tööstusest pärineva 
kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks ning investeerimise soodustamiseks ohutusse ja 
säästvasse vähese CO2-heitega tehnoloogiasse; 

10. märgib, et HKS vajab struktuurilisi täiustusi, et suurendada süsteemi reageerimisvõimet 
majanduse tõusudele ja mõõnadele, taastada investorite kindlustunne ning tugevdada 
turupõhiseid stiimuleid vähese CO2-heitega tehnoloogiasse investeerimiseks ja selle 
kasutuselevõtmiseks; tuletab meelde, et kaugemas perspektiivis on vaja prognoositavat ja 
usaldusväärset süsteemi;

11. tunnistab, et HKS seisab silmitsi probleemidega, mida algselt ei osatud ette näha, ning et 
akumuleeruv saastekvootide ülejääk vähendab indu toetada investeerimist CO2-heite 
vähendamisse veel pikka aega; märgib, et see ohustab HKSi tulemuslikkust ELi peamise 
mehhanismina heitkoguste vähendamiseks viisil, mis loob võrdsed võimalused 
konkureerivatele tehnoloogialahendustele, annab ettevõtetele paindlikkuse arendada välja 
omaenda leevendusstrateegia ja näeb ette konkreetsed meetmed süsinikdioksiidi lekke 
vastu võitlemiseks;

12. kutsub komisjoni üles võtma vastu meetmeid, et kõrvaldada HKSi puudused ning 
võimaldada süsteemil toimida algselt kavandatud viisil; soovitab meetmetena muu hulgas 
järgmist:

a) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatakse võimalikult peatselt aruanne, milles 
käsitletakse muu hulgas mõju vähese CO2-heitega tehnoloogiasse investeerimise 
stiimulitele ning süsinikdioksiidi lekke ohtu;
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b) niipea kui võimalik esitatakse õigusakti ettepanek, et muuta 1,74 %list iga-aastast 
lineaarse vähendamise nõuet nii, et sellega täidetaks CO2-heite vähendamise 2050. 
aasta eesmärgi nõuded;

c) tasaarveldusmehhanismide kasutamist täiustatakse veelgi, piirates näiteks juurdepääsu 
tasaarveldustele, millega toetatakse Euroopa konkurente tööstusvaldkonnas, näiteks 
fluorosüsivesinike osas;

d) hinnatakse saastekvootide enampakkumisele reservhinna kehtestamise väärtust ja 
avaldatakse hindamise tulemused; 

e) võetakse meetmeid asjaomase teabe kasutamise ja HKSi registri läbipaistvuse 
suurendamiseks, et võimaldada tõhusamat jälgimist ja hindamist;

Rahvusvaheline mõõde

13. juhib tähelepanu sellele, et struktuurireform hästi toimiva ELi EKSi loomiseks on 
otsustavalt tähtis, et säilitada ELi juhtpositsioon kliimamuutuse mõju leevendamisel ja et 
mitmed riigid, näiteks Hiina ja Austraalia, rakendavad või koostavad õigusakte oma 
heitkogustega kauplemise süsteemide kehtestamiseks ELi EKSi eeskujul; sellega seoses 
tuletab meelde, et ilma tasakaalustatud ja prognoositava heitkogustega kauplemise 
süsteemita satub ohtu ELi kliimapoliitika usaldusväärsus;

14. kutsub ELi ja tema partnereid üles lähemal ajal välja selgitama, kuidas kõige tõhusamalt 
tugevdada sidemeid ELi heitkogustega kauplemise süsteemi ja muude 
kauplemissüsteemide vahel, et luua ülemaailmne CO2-turg ja tagada mitmekesisemad 
heitkoguste vähendamise viisid, turu suurenemine ja likviidsuse kasv, läbipaistvus ja 
kokkuvõttes ressursside tõhusam jaotumine;

Süsinikdioksiidi leke

15. märgib, et parim kaitse süsinikdioksiidi lekke vastu oleks tulemuslik ülemaailmne koostöö 
ja et tuleb jääda valvsaks, et säilitada Euroopas tugev tööstusbaas;

16. märgib, et HKSi mis tahes struktuurilise muudatuse puhul tuleks igakülgselt hinnata selle 
mõju keskkonnale, majandusele ja sotsiaalvaldkonnale, aga ka CO2-heite vähendamiseks 
tehtavatele investeeringutele, elektrihindadele ja energiamahukate tööstusharude 
konkurentsivõimele, eriti süsinikdioksiidi lekke ohtu silmas pidades;

17. rõhutab, et süsinikdioksiidi lekke ohu leevendamiseks võiks osa ETSi enampakkumistelt 
saadud tulust määrata sihtotstarbelisena kapitalimahukateks investeeringuteks 
läbimurdelistesse tehnoloogialahendustesse energiamahukates sektorites või muude 
töökohtade loomise viiside toetuseks;

°

°         °

18. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.


