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LÜHISELGITUS

A. Heitkogustega kauplemise süsteem 

Keskkonnakaitse ja kliimamuutustega võitlemine nii ELi kui rahvusvahelisel tasandil on 
poliitikavaldkond, millele Euroopa Liidu institutsioonid on kindlalt pühendunud. See kajastub 
institutsioonide poolt heaks kiidetud arvukates õigusaktides ja majanduslikes meetmetes ning 
selles, et seda teemat reguleeritakse ELi esmastes õigusaktides, nagu Euroopa Liidu lepingu 
artikli 3 lõikes 2 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu ühes osas.

EL võttis 2009. aastal vastu kliima- ja energiapaketi eesmärgiga viia ellu 2007. aastal ELi 
juhtide poolt seatud eesmärgid, nimelt vähendada 2020. aastaks kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid vähemalt 20 % võrreldes 1990. aastaga, tagada taastuvenergia 20%-line osakaal 
ELi energiavarustusest ja suurendada energiatõhusust 20% võrra.

Sellest lähtuvalt on eriti oluline direktiiv 2003/87/EÜ (ja selle hilisemad muudatused), millega 
luuakse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem. Direktiivi jõustumisega 
vähenes maksustamisele suunatud poliitika, kuigi seda ei jäetud täielikult kõrvale. Siinkohal 
eelistati sellise turu loomist, kus saastekvootidega kauplemine ei toimu riikide, vaid 
kasvuhoonegaaside tekitajate vahel. 

Turg võimaldab ülemaailmseid heitkoguseid piirata sel viisil, et saastekvootide arvule 
seatakse ülemmäär. Kvootide eraldamine on üks võimalus, kuidas viia ellu põhimõtet 
„saastaja maksab”. See tähendab seda, et saastekulud tasub saastaja, mitte ühiskond. 
Heitkoguseid põhjustavad ettevõtjad peavad ostma saastekvoodid turult, investeerima 
keskkonnasäästlikumasse tehnoloogiasse või vähendama tootmist, et nende saastekvoodid 
vastaksid nende tegelikele heitkogustele. 

Sellise korralduse puhul on selge, et saastekvootide vahetamisest ei saa majanduslikku kasu 
ühiskond tervikuna (riik, nagu see on maksustamise puhul), vaid kõige tõhusamad 
eraettevõtjad, keda turg tegutsemise eest premeerib või tasustab.

B. Praegune olukord ja lahendused 

Saastekvootide nõudluse ja pakkumise vahel peaks valitsema teatav tasakaal, et süsteem 
nõuetekohaselt toimiks. Üks peamistest eesmärkidest on süsiniku hinna hoidmine sellisel 
tasemel, et saavutada soovitav heitkoguste vähendamine, investeerides tõhusamatesse 
tehnoloogiatesse, kuna see on vähese CO2-heitega majandusele üleminekul oluline tegur. See 
süsteem on seetõttu oluline ka ELi tööstus- ja energiapoliitika seisukohalt.

Euroopas valitsev tõsine kriisiolukord ja hindade langus on põhjustanud saastekvootide ja 
rahvusvaheliste arvestusühikute ülejäägi võrreldes heitkogustega. Komisjoni hinnangul ulatus 
see ülejääk 2012. aasta alguses 995 miljoni kvoodini. Olukord võib veelgi halveneda, kui 
võtta arvesse 2013. aastaks oodatavat ülejääki, mis tuleneb ajutistest teguritest, mis on otseselt 
seotud üleminekuga 3. etapile 1. jaanuaril 2013. aastal, mille tulemusel saastekvootide ja 
rahvusvaheliste arvestusühikute pakkumine ajutiselt olulisel määral suureneb.
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Komisjon soovib direktiivi muutmisega täpsustada oma rakendusvolituste kohaldamisala ja 
ulatust seoses saastekvootide enampakkumisel müümise korraldusliku küljega. Kavandatud 
muudatusega püütakse erandkorras muuta enampakkumiste ajakava, et parandada olukorda 
saastekvootidega kauplemise turul. See muudatus on osa struktuurilistest muudatustest, mis 
on tulevikus vajalikud selleks, et tegeleda See muudatus on osa struktuurilistest muudatustest, 
mis on tulevikus vajalikud selleks, et tegeleda ELi heitkogustega kauplemise süsteemi 
probleemidega. 

Kuna tegemist on turuga, tuleb turu nõuetekohaseks toimimiseks seda reguleerida üldjuhul 
turueeskirjadega. Riigiasutuste osalemist ei tohi siiski täielikult kõrvale jätta, kuna 
riigiasutused ja turg täiendavad teineteist. Tuleb arvesse võtta, et riigiasutuste ülesanne ei ole 
turu loomine ja selle korraldamine, vaid selle tegevusse sekkumine ja järelevalve. Sellega 
tagatakse läbipaistvus ja pidev ümberjaotamine turul. See ei ole üksnes saastekvootidega 
kauplemise turu eripära, vaid sama kehtib ka teiste väärtpaberiturgude kohta.

Kuna maksustamise asemel eelistati turupõhimõtteid, on oluline, et riigiasutuste sekkumist 
piirataks ja nende suhtes kohaldataks rangeid tähtaegu ja tingimusi. Direktiivi muutmine ei 
tohi viia selleni, et komisjonile antakse vaba voli muuta põhjalikult eeskirju, mis tagavad 
turuvabaduse. See kahjustaks süsteemi toimimise aluseid ja muudaks täielikult selle olemust 
ning eeldaks seetõttu muid menetlusi ja põhjalikku reformi.

Ettepanek on kooskõlas energiatõhususe direktiivi käsitlevas hiljutises lepingus võetud 
komisjoni kohustusega vaadata läbi 3. etapi enampakkumiste ajakava, mida Euroopa 
Parlament läbirääkimiste käigus eraldi nõudis.

Arvamuse koostaja toetab kokkuvõttes komisjoni ettepanekut.

******

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise-
ja toiduohutuse komisjonil teha Euroopa Parlamendile ettepanek võtta vastu esimese lugemise 
seisukoht, võttes üle komisjoni ettepaneku.


