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LÜHISELGITUS

Otsuse eelnõus määratakse iga liikmesriigi jaoks eraldi siduvad eesmärgid ELi heitkogustega 
kauplemise süsteemiga hõlmamata valdkondadest pärineva heite vähendamiseks.
Ettepanekutega nähakse ette, et suur osa mõlema eesmärgi täitmiseks vajalikust heite 
vähendamistest saavutatakse ELi heitkogustega kauplemise süsteemi kaudu. ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemiga hõlmatud valdkonnad pakuvad heite vähendamiseks 
sageli kõige kulutõhusamaid võimalusi. Kuid sinna kuuluvad ka tööstusvaldkonnad, mis on 
avatud rahvusvahelisele konkurentsile ja mida ähvardab „süsiniku lekke” oht (nt tootmise 
üleviimine kolmandatesse riikidesse, kus heite kontroll on vähem range), juhul kui kulud ja 
regulatiivne koormus ELis on liiga kõrged. Heite vähendamiseks liiga kõrgete nõudmiste 
esitamine ELi heitkogustega kauplemise süsteemile mõjutab elektrihindade kaudu kõiki 
majandusvaldkondi.

Seepärast tervitab arvamuse koostaja põhimõtteliselt komisjoni esitatud otsuse eelnõud, milles 
sätestatakse selgelt panus, mille ELi heite kauplemise süsteemiga hõlmamata valdkonnad 
peavad andma ELi heite vähendamise sihtide saavutamiseks. Arvamuse koostaja on siiski 
veendunud, et ettepanekut saab märkimisväärselt paremaks ja selgemaks muuta.

Arvamuse koostaja ei tee ettepanekut esitada üksikasjalikke muudatusettepanekuid seoses 
üldise heite vähendamise eesmärgi suurendamisega 30 %-le või tähtaja pikendamisega 2020.
aastast edasi. Samuti ei kavatse ta esitada muudatusettepanekuid üksikute liikmesriikide 
suhtes kehtestatud eesmärkide kohta. Need mõlemad on kehtestatud liikmesriikidega peetud 
pikaajaliste läbirääkimiste tulemusel. Muudatusettepanekud kõnealuste eesmärkide kohta 
oleksid parimal juhul ebatõhusad, halvimal juhul aga kahjustaksid nõukogus käimasolevaid 
läbirääkimisi, aeglustaksid paketi vastuvõtmist ja komplitseeriksid ELi seisukohta seoses 
tulevase rahvusvahelise kokkuleppega.

1. Komiteemenetlust käsitlevad sätted

Artiklis 6 antakse komisjonile volitused kasutada komiteemenetlust, et muuta uue 
rahvusvahelise kokkuleppe sõlmimise korral liikmesriikide heite vähendamise eesmärke, nii 
et mis tahes heite täiendav vähendamine jagatakse liikmesriikide vahel vastavalt sellele, 
milline on iga liikmesriigi osa ühenduse sellise heite koguhulgast, mis pärineb ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemiga hõlmamata allikatest. Samuti nähakse 
komiteemenetluse kasutamine ette meetmete võtmiseks, et „võimaldada liikmesriikidel 
kasutada projektidest saadud täiendavaid ühikuid või muid mehhanisme, mis on loodud 
rahvusvahelise kokkuleppe alusel” – laiahaardeline volitus, mille kasutamine avaldab suure 
tõenäosusega olulist mõju liikmesriikidele nende eesmärkide täitmiseks kättesaadavatele 
paindlikkusmehhanismidele. Lõpuks sätestatakse artiklis 6, mil määral võib uue 
kokkuleppega kehtestatud heitkoguste täiendavate vähendamiste saavutamiseks kasutada 
projektitegevusest kolmandates riikides saadud ühikuid.

Arvamuse koostaja usub, et veel on liiga vara kehtestada kindlaid põhimõtteid 
vähendamiskohustuste jagamiseks ja uue rahvusvahelise kokkuleppega kehtestatud uue 
eesmärgi täitmiseks. Selline rahvusvaheline kokkulepe võib võtta mis tahes kuju ning kõigi 
võtmetegurite, nagu näiteks, milliseid riike kokkulepe hõlmab, millise tasandi ambitsiooniga 
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on tegemist ning kas kokkulepe põhineb ka tegelikult õiguslikult siduvatel eesmärkidel, osas 
ei ole veel kaugeltki lahendust leitud.

Veelgi enam, komiteemenetlus kui oluline põhimõtteline küsimus peaks piirduma tehniliste ja 
oma olemuselt „väheoluliste” valdkondadega. On selge, et küsimus, milliseid eesmärke 
üksikud liikmesriigid peavad täitma ja millised paindlikkusmehhanismid neile oma 
eesmärkide täitmiseks uue rahvusvahelise kokkuleppe alusel tuleks ette näha, ei ole 
„väheolulised” teemad.

2. Kasutamata lubatud ühikutega kauplemine liikmesriikide vahel

Arvamuse koostaja märgib, et eesmärk vähendada kasvuhoonegaaside heidet 20 % võrra on 
ELi ühine siht. Selle põhimõtte kohaselt tuleks heite vähendamine saavutada ükskõik kus see 
ELis on praktilises mõttes kõige kulutõhusam. ELi heitkogustega kauplemise süsteemis on 
see lubatud ELi piirides rajatiste vahelise kauplemise kaudu. Käesolevas otsuses aga puudub 
selgesõnaline säte sellise kauplemise kohta – v.a projektitegevusest kolmandates riikides 
saadud ühikute ülekandmine.

Arvamuse koostaja näeb selles tõsist tegematajätmist ning usub, et liikmesriigid peaksid 
saama heitkoguste ülejäägi – iga-aastasest ja 2020. aasta sihist – üle kanda teistele 
liikmesriikidele, mis toimuks asjakohase kontrolli ja korraliku aruandluse tingimustes. See 
innustab liikmesriike tegema suuremaid pingutusi, kui neile vähendamiseks on ette nähtud, 
ning võimaldab paindlikkust nendele liikmesriikidele, kes võib-olla neist olenematutel
põhjustel ei suuda nendele pandud eesmärke täita.

3. Kolmandates riikides läbiviidud projektidest saadavad täiendavad ühikud

Arvamuse koostaja võtab teatavaks mure, mida on väljendatud seoses sellega, et kolmandates 
riikides läbiviidud projektidest ei tohiks täiendavaid ühikuid ette näha, sel ajal kui EL püüdleb 
madalama, ühtse 20 % eesmärgi poole. See jääb endiselt küsitavaks.

Arvamuse koostaja usub, et liikmesriikidele tuleks võimaldada maksimaalsel tasemel 
paindlikkust. Liikmesriikidele tuleks vähemalt tagada varakult kindlus selle kohta, milliseid 
projektidega seotud täiendavaid ühikuid nad saavad kasutada ja millal. Kui rahvusvaheline 
kokkulepe sõlmitakse varem, tagatakse nimetatud kindlus kindlasti asjaomaste lepingutega.
Kui aga rahvusvaheline kokkulepe jääb sõlmimata, ei ole liikmesriikidel pärast 2012. aastat 
sellist kindlust.

Arvamuse koostaja on veendunud, et komisjonilt tuleb nõuda konkreetsete ettepanekute 
esitamist hiljemalt jaanuariks 2011 (mis on piisav varu pärast rahvusvaheliste läbirääkimiste 
võimalikku lõpuleviimist Kopenhaagenis detsembris 2009) ühenduse tasandil kokkulepete 
sõlmimiseks kolmandate riikidega, milles täpsustatakse võimalused saada läbiviidud 
projektidest ühikuid, mis on lubatud selliste lepingute alusel.

4. Käsitlemist leidnud põhimõtted

Ettepanek võtta vastu otsus põhineb solidaarsuse ja liikmesriikide vahelise võrdõiguslikkuse 
põhimõtetel.
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Siiski ei käsitleta ettepanekus meetmeid, mida tuleks ellu viia liikmesriikide vahelise 
solidaarsuse tugevdamiseks, ega kriteeriume, et kehtestada vajalik võrdsus liikmesriikide 
vahel. Lisaks väga erinevatele majanduslikele olukordadele on ka liikmesriikide võimalused 
arendada taastuvaid energiaallikaid väga erinevad.

Komisjoni arvamuse kohaselt tuleb liikmesriikide jõupingutuste puhul võtta arvesse EL 27 
suhtelist SKPd elaniku kohta. Sisemajanduse koguprodukt mõõdab iga-aastast 
kogulisandväärtust, kuid arvesse ei võeta lõppkasusaajaid. Samuti ei võeta arvesse iga riigi 
rikkust. Kui komisjon tahab, et liikmesriikide jõupingutused põhineksid solidaarsuse 
põhimõttel, oleks objektiivsem võtta aluseks RKP elaniku kohta. Rahvamajanduse 
koguprodukt, mida muuseas kasutatakse ka liidu omavahendite arvutamisel, saadakse 
järgmiselt: SKP miinus riigis asuvate välisettevõtete toodetud lisandväärtus pluss välisriigis 
tegutsevate kodumaiste ettevõtete lisandväärtus.

Samuti eiratakse komisjoni ettepanekus liikmesriikide tegelikku olukorda. Kehtestades 
liikmesriikidele kohustuse saavutada konkreetseid tulemusi, tuleb neile võimaldada suurt 
paindlikkust vahendite valikul. Igal liikmesriigil peab lubama teha energiaallikate võimalikult 
arukat valikut kulutõhususe seisukohalt, võttes arvesse reaalseid võimalusi, teisisõnu tagada 
rakendatavate meetmete ökonoomsus. Liikmesriikidele tuleb anda võimalus rakendada nn 
Kyoto paindlikke mehhanisme, mis annavad olulise panuse puhtamate tehnoloogiate 
ülekandmisele kolmandatesse riikidesse.

Territoriaalsuse põhimõte, millel põhinevad „kliima–energeetika“ paketid, keelab eelkõige 
liidu väiksematel liikmesriikidel kasutada rohkem taastuvaid energiaallikaid. On ilmselge, et 
geograafiline, geoloogiline, hüdrauliline jms kontekst on liikmesriigiti tohutult erinev. Lõuna-
Euroopas on rohkem päikest kui Põhja-Euroopas. Hüdroenergia allikaid on rohkem Alpi 
riikides ja Põhjamaades. Tuuleenergiat on lihtsam ära kasutada tuulele avatud merepiiriga 
riikides, kus on võimalik luua avamere tuuleparke. Süsiniku kinnipüüdmine ja ladustamine on 
võimalik vaid teatavates geoloogilistes tingimustes. Energia mõistes geograafiliselt 
ebasoodsates oludes olevatel liikmesriikidel peab lubama investeerida 
taastuvenergiaprojektidesse väljaspool nende territooriumi ja saada sellest kasu heite 
vähendamisel. Arvamuse koostaja arvates on vaja luua ka tõeline rohelise energia 
sertifikaatide siseturg.

5. Madala süsinikdioksiidi sisaldusega energiaallikad

Tuumaenergia kasutamine põhineb subsidiaarsuse põhimõttel ja sõltub seega iga riigi 
demokraatlikest valikutest. Arvamuse koostaja arvates ei pääse Euroopa Liit tuumaenergia 
alasest debatist. See on veelgi ilmselgem, kui arvestada, et kõik käesolevat valdkonda 
käsitlevad aruanded – kas siis Rahvusvahelise Energiaagentuuri või ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni alusel koostatud aruanded (Bangkoki 2007. aasta aruanne) – ei jäta mingit 
kahtlust selles, et massiline nõudlus süsinikusisaldusega toodete järele suureneb 2030. aastaks 
või siis 2050. aastaks veelgi. See toimub vaatamata kõikidele majanduslikele ja 
energiatõhususe alastele jõupingutustele, mis järgmiste aastakümnete jooksul tehakse.
Taastuvate energiaallikate kasutuselevõtt on aeglasem ja kulukam kui eales arvati. Peatselt 
saab selgeks, et Euroopa ei suuda täita oma eesmärki kasutada 2020. aastal 10 % ulatuses 
biokütuseid, mis omakorda ei jäta ohustamata eesmärki kasutada 2020. aastal 20 % ulatuses 
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taastuvaid energiaallikaid. Ning igal juhul tuleb 2020. aastal katta 80 % või 70 % 
energiaalasest nõudlusest klassikalistest energiavahenditest – kas fossiil- või tuumaenergiast.

Kui põhieesmärk on kiiresti vähendada süsinikdioksiidi heidet, tuleks ELi eesmärkide hulka 
lisada madala süsinikdioksiidi sisaldusega energiaallikad.

6. Tungiv vajadus globaalse jõupingutuse järele

Arvamuse koostaja arvates ei muuda Euroopa Liidu jõupingutused vähendada 
kasvuhoonegaaside heidet (mis moodustab 14 % ülemaailmsest süsinikdioksiidi heitest) suurt 
midagi, kui teised suured tööstusriigid alates Ameerika Ühendriikidest, Hiinast, Indiast, 
Venemaast, Brasiiliast jne ei nõustu tegema heite vähendamisel sarnaseid jõupingutusi.

Kui lähiaastatel peaks saavutatama rahvusvaheline siduv kokkulepe Kyoto lepingu järgseks 
perioodiks, suurendab Euroopa Liit oma heite vähendamise eesmärki 2020. aastaks 20 %-lt 30 
%-le. Sellest saab äärmiselt oluline jõupingutus, millel on hoolimata selle üliolulisusest 
keskkonna seisukohalt väga tõsised majanduslikud, sotsiaalsed ja sotsioloogilised tagajärjed 
Euroopa elanikkonnale.

Sellist eesmärkide kohandamist ei saa teha komiteemenetluse kaudu, vaid 
kaasotsustamismenetluse korras, millele eelneb demokraatlik aruelu. Komisjonil palutakse 
esitada ettepanekud, mis võtavad arvesse kohustusi, milles tuleb kokku leppida 
rahvusvahelise kogukonnaga. Isegi kui eelolevad läbirääkimised peaksid lõppema 
läbikukkumisega, mis on alati võimalik, peaks Euroopa Liit vaatama läbi õigusaktid, mida ta 
soovib vastu võtta.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise-
ja toiduohutuse komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Kõnealuse eesmärgi saavutamiseks 
kinnitas Euroopa Ülemkogu 8. ja 9. märtsi 
2007. aasta kohtumisel Brüsselis ühenduse 
eesmärgi vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid 2020. aastaks 30 % võrreldes 
1990. aastaga, mis on ELi panus 2012. 
aasta järgset perioodi käsitlevasse 
üldisesse ülemaailmsesse kokkuleppesse, 

(3) Kõnealuse eesmärgi saavutamiseks 
kinnitas Euroopa Ülemkogu 8. ja 9. märtsi 
2007. aasta kohtumisel Brüsselis ühenduse 
eesmärgi vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid 2020. aastaks 30% võrreldes 
1990. aastaga, eesmärgiga jõuda 2012. 
aasta järgset perioodi käsitleva üldise 
ülemaailmse kokkuleppeni, eeldusel et 
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eeldusel et teised arenenud riigid võtavad 
endale võrreldavaid heitkoguste 
vähendamise kohustusi ning 
majanduslikult rohkem arenenud 
arengumaad panustavad piisavalt vastavalt 
oma kohustustele ja võimalustele.

teised arenenud riigid võtavad endale 
võrreldavaid heitkoguste vähendamise 
kohustusi ning majanduslikult rohkem 
arenenud arengumaad panustavad piisavalt 
vastavalt oma kohustustele ja võimalustele.

Selgitus

ELi väljakuulutatud eesmärk on vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid 20% võrreldes 
1990. aasta tasemega. Alles pärast Kyoto-järgse rahvusvahelise kokkuleppe sõlmimist saab 
liit astuda samme, et saavutada täiendav vähendamine kuni 30% mainitud 1990. aasta 
tasemest.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Nagu on rõhutanud 
valitsustevaheline kliimamuutuste rühm 
(IPCC), on võitluses kliimamuutusega 
otsustav osa etendada tuumaenergial. 
Koos taastuvenergiaga võiks aastaks 2020 
kuni 60% ELi energiast pärineda 
süsinikdioksiidivabast tootmisest. 
Tuumaenergia võiks kulutõhusal moel 
anda suurema osa 
baaskoormuselektrienergiast ning 
taastuvenergiaallikaid kasutataks 
keskmiste ja tippkoormuste ajal.

Selgitus

Prantsusmaal, kus suur osa elektrist toodetakse tuumaenergiast, on süsinikdioksiidi 
heitkogused inimese kohta juba praegu oluliselt madalamad kui naaberriikides. Kui võitlust 
kliimamuutusega tahetakse võtta tõsiselt, ilma konkurentsivõimet ohtu seadmata, on 
taastuvenergiaallikate märkimisväärselt kõrgemat maksumust arvesse võttes tuumaenergia 
arendamine vältimatu. See tagab ka varustuskindluse.
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Selleks et paremini tagada 
jõupingutuste õiglane jaotus liikmesriikide 
vahel ühenduse sõltumatu kohustuse 
täitmisele kaasaaitamisel, ei tohiks üheltki 
liikmesriigilt nõuda kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamist 2020. aastaks 
rohkem kui 20 % võrreldes 2005. aasta 
tasemega ning ühelgi liikmesriigil ei tohiks 
lubada suurendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid 2020. aastal rohkem kui 20 %
võrreldes 2005. aasta tasemega.
Kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine peaks toimuma ajavahemikul 
2013–2020, kusjuures igal liikmesriigil 
peaks olema õigus kanda järgmisest 
aastast üle kogus, mis vastab 2 %-le
kõnealuse liikmesriigi kasvuhoonegaaside 
heitkoguste piirmäärast, ning liikmesriigid, 
kelle heitkogused jäävad alla osutatud 
piirmäära, peaksid saama kanda piirmäära 
ületavad heitkoguste vähendamised üle 
järgmisesse aastasse.

(8) Selleks et paremini tagada 
jõupingutuste õiglane jaotus liikmesriikide 
vahel ühenduse sõltumatu kohustuse 
täitmisele kaasaaitamisel, ei tohiks üheltki 
liikmesriigilt nõuda kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamist 2020. aastaks 
rohkem kui 20% võrreldes 2005. aasta 
tasemega ning ühelgi liikmesriigil ei tohiks 
lubada suurendada kasvuhoonegaaside
heitkoguseid 2020. aastal rohkem kui 20%
võrreldes 2005. aasta tasemega.
Kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine peaks toimuma ajavahemikul 
2013–2020, kusjuures igal liikmesriigil 
peaks olema õigus kanda järgmisesse 
aastasse üle kogus, mis vastab 3 %-le
kõnealuse liikmesriigi kasvuhoonegaaside 
heitkoguste piirmäärast, ning liikmesriigid, 
kelle heitkogused jäävad alla osutatud 
piirmäära, peaksid saama kanda piirmäära 
ületavad heitkoguste vähendamised üle 
järgmisesse aastasse. Samuti peaks 
liikmesriigil, kelle kasvuhoonegaaside 
heitkogused on ajavahemiku 2013–2020 
jooksul mis tahes aastal lubatu piires või 
jäävad allapoole aastaks 2020 kehtestatud 
ülemmäära, olema lubatud müüa 
kasutamata ühikud teistele 
liikmesriikidele, et aidata täita nende 
piirmäärasid või eesmärke.
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Selleks et võrdsustada erinevused eri 
liikmesriikide heitkoguste vähendamise 
kuludes ja võimaldada suuremat 
geograafilist paindlikkust, suurendades 
samal ajal ühenduse üldkohustuse 
üleüldist kulutõhusust, peaks igal 
liikmesriigil olema lubatud kanda osa 
oma kasvuhoonegaaside lubatud 
ühikutest üle teisele liikmesriigile.
Kõnealust ülekannet peaks reguleerima 
kahepoolne kokkulepe ning läbipaistvuse 
peaks tagama komisjoni sellekohane 
teatis ja ülekande registreerimine mõlema 
asjaomase liikmesriigi registrites.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Selleks et võimaldada liikmesriikidel 
oma kohustusi paindlikult täita ning et 
soodustada säästvat arengut kolmandates 
riikides, eelkõige arengumaades, ning 
pakkuda investoritele kindlustunnet, peaks 
ühendus jätkuvalt tunnustama teatavat 
hulka kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise projektidest kolmandates 
riikides saadud heitkoguste vähendamise 
ühikuid, enne kui sõlmitakse tulevane 
rahvusvaheline kliimamuutust käsitlev 
kokkulepe. Liikmesriigid peaksid tagama, 
et nende poliitika kõnealuste ühikute 
ostmisel suurendaks projektide 
tasakaalustatud geograafilist jaotust ja 
aitaks kaasa tulevase rahvusvahelise 
kliimamuutust käsitleva kokkuleppe 

(9) Selleks et võimaldada liikmesriikidel 
oma kohustusi paindlikult täita ning et 
soodustada säästvat arengut kolmandates 
riikides, eelkõige arengumaades, ning 
pakkuda investoritele kindlustunnet, peaks 
ühendus jätkuvalt tunnustama teatavat 
hulka kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise projektidest kolmandates 
riikides saadud heitkoguste vähendamise 
ühikuid, enne kui sõlmitakse tulevane 
rahvusvaheline kliimamuutust käsitlev 
kokkulepe. Liikmesriigid peaksid 
kohustuma tegema jõupingutusi 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamiseks arengumaades ja peaksid 
seetõttu tagama, et vähemalt 50% 
kõnealustest ühikutest ostetakse vähim 
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sõlmimisele. arenenud riikidest ja arenevatest 
väikestest saareriikidest, et suurendada 
projektide tasakaalustatud geograafilist 
jaotust ja aidata kaasa tulevase 
rahvusvahelise kliimamuutust käsitleva 
kokkuleppe sõlmimisele. Kõikides 
kolmandates riikides teostatavates 
projektides tuleks tagada uute, vähese 
süsinikdioksiidiheitega tehnoloogiate siire 
ja need projektid peaksid vastama 
kõrgetele kvaliteedikriteeriumidele, mis 
tagavad nende täiendavuse ning 
keskkonnaalase ja sotsiaalse 
terviklikkuse.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) On oluline, et liikmesriigid saaksid 
puhta arengu mehhanismi projektidest 
saadud heitkoguste vähendamise ühikuid 
jätkuvalt kasutada, et kindlustada 
kõnealustele ühikutele turg pärast 2012. 
aastat. Selleks et aidata kindlustada 
kõnealust turgu ning tagada ühenduses 
kasvuhoonegaaside heitkoguste edasine 
vähendamine ja hõlbustada seega selliste 
ühenduse eesmärkide saavutamist, mis on 
seotud taastuvenergia, energia 
varustuskindluse, innovatsiooni ja 
konkurentsivõimega, tehakse ettepanek 
lubada kuni tulevase rahvusvahelise 
kliimamuutust käsitleva kokkuleppe 
sõlmimiseni liikmesriikidel kasutada 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise projektitegevustest 
kolmandates riikides saadud heitkoguste 
vähendamise ühikuid igal aastal kuni 3 %
ulatuses iga liikmesriigi 2005. aasta 
kasvuhoonegaaside heitkogustest, mida 
direktiiv 2003/87/EÜ ei hõlma. Kõnesolev 

(13) On oluline, et liikmesriigid saaksid 
puhta arengu mehhanismi projektidest 
saadud heitkoguste vähendamise ühikuid 
jätkuvalt kasutada, et kindlustada 
kõnealustele ühikutele turg pärast 2012. 
aastat. Selleks et aidata kindlustada 
kõnealust turgu ning tagada ühenduses 
kasvuhoonegaaside heitkoguste edasine 
vähendamine ja hõlbustada seega selliste 
ühenduse eesmärkide saavutamist, mis on 
seotud taastuvenergia, energiatõhususe,
energia varustuskindluse, innovatsiooni ja 
konkurentsivõimega, tehakse ettepanek 
lubada kuni tulevase rahvusvahelise 
kliimamuutust käsitleva kokkuleppe 
sõlmimiseni liikmesriikidel kasutada 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise projektitegevustest 
kolmandates riikides saadud heitkoguste 
vähendamise ühikuid igal aastal kuni 4%
ulatuses iga liikmesriigi 2005. aasta 
kasvuhoonegaaside heitkogustest, mida 
direktiiv 2003/87/EÜ ei hõlma. 
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kogus on samaväärne kolmandikuga 
vähendatud heitkogustest 2020. aastal. 
Liikmesriikidel peaks olema lubatud kanda 
kõnealuse koguse kasutamata osa üle 
teistele liikmesriikidele.

Liikmesriikidel peaks olema lubatud kanda 
kõnealuse koguse kasutamata osa üle 
teistele liikmesriikidele, tingimusel et 
vähemalt 50% sellistest projektidest 
viiakse ellu vähim arenenud riikides ja 
arenevates väikestes saareriikides. 

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Käesoleva otsuse kohaste kohustuste 
täitmise edusamme tuleks igal aastal 
hinnata Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. veebruari 2004. aasta otsuse nr 
280/2004/EÜ (ühenduse 
kasvuhoonegaaside heitmete järelevalve ja 
Kyoto protokolli rakendamise süsteemi 
kohta) kohaselt esitatud aruannete alusel.
Iga kahe aasta tagant tuleks hinnata 
kavandatud edusamme ning 2016. aastal 
tuleks läbi viia käesoleva otsuse 
rakendamise täielik hindamine.

(15) Käesoleva otsuse kohaste kohustuste 
täitmise edusamme tuleks igal aastal 
hinnata Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. veebruari 2004. aasta otsuse nr 
280/2004/EÜ (ühenduse 
kasvuhoonegaaside heitmete järelevalve ja 
Kyoto protokolli rakendamise süsteemi 
kohta) kohaselt esitatud aruannete alusel.
Iga kahe aasta tagant tuleks hinnata 
kavandatud edusamme ning 2016. aastal 
tuleks läbi viia käesoleva otsuse 
rakendamise täielik hindamine. See 
hindamine peaks sisaldama ka hinnangut 
liikmesriikide registreeritud ja/või 
rakendatud puhta arengu mehhanismi 
projektidele, et veenduda nende 
vastavuses käesolevas otsuses osutatud 
kvaliteedikriteeriumidega.

Selgitus

On tähtis, et EL teostaks tõhusat järelevalvet selles osas, kas liikmesriigid peavad kinni 
käesolevas otsuses esitatud kvaliteedikriteeriumidest puhta arengu mehhanismi projektidele.
Nendest standarditest kinnipidamine tooks kaasa parema kvaliteediga puhta arengu 
mehhanismi projekte.

Muudatusettepanek 8
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Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Kui ühendus on sõlminud 
kliimamuutust käsitleva rahvusvahelise 
kokkuleppe, tuleks liikmesriikide 
heitkoguste piiranguid kohandada, et täita 
kokkuleppes sätestatud ühenduse kohustust 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamisel, võttes arvesse 
liikmesriikidevahelise solidaarsuse 
põhimõtet ja vajadust kogu ühendust 
hõlmava säästva majanduskasvu järele. 
Kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise projektidest kolmandates 
riikides saadud heitkoguste vähendamise 
ühikuid, mida iga liikmesriik saab 
kasutada, tuleks suurendada kuni poole 
võrra selliste heitkoguste täiendavast 
vähendamisest, mis pärinevad allikatest, 
mida direktiiv 2003/87/EÜ ei hõlma.

(17) Kui ühendus on sõlminud 
kliimamuutust käsitleva rahvusvahelise 
kokkuleppe, rakendades oma eesmärgi 
vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid 30%, peaks komisjon 
esitama Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule ettepaneku ja mõju hindamise 
liikmesriikide heitkoguste piirangute 
kohandamise kohta, et täita kokkuleppes 
sätestatud ühenduse kohustust 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamisel, võttes arvesse 
liikmesriikidevahelise solidaarsuse 
põhimõtet, vajadust kogu ühendust 
hõlmava säästva majanduskasvu järele ja 
jagatud vastutuse põhimõtet. Ettepanekus 
tuleks täpsustada kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamise projektidest 
kolmandates riikides saadud heitkoguste 
vähendamise ühikute kogust, mida iga 
liikmesriik saab kasutada.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Käesoleva otsuse rakendamiseks 
vajalikud meetmed tuleks vastu võtta 
kooskõlas nõukogu 28. juuni 1999. aasta 
otsusega nr 1999/468/EÜ, millega 
kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste 
kasutamise menetlused. Eelkõige tuleks 
komisjonile anda volitused võtta pärast 
rahvusvahelise kokkuleppe sõlmimist 
vastu meetmed liikmesriikide heitkoguste 
piirangute kohandamiseks, meetmed 
projektidest saadud täiendavat liiki 
ühikute kasutamiseks kooskõlas 

(19) Käesoleva otsuse rakendamiseks 
vajalikud meetmed tuleks vastu võtta 
kooskõlas nõukogu 28. juuni 1999. aasta 
otsusega nr 1999/468/EÜ, millega 
kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste 
kasutamise menetlused. Eelkõige tuleks 
komisjonile anda volitused käesoleva 
otsuse alusel sooritatud tehingute 
kontrollimiseks. Kuna kõnealused 
meetmed on üldmeetmed ja nende eesmärk 
on muuta käesoleva otsuse vähemolulisi 
sätteid ning täiendada seda uute 
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kõnealuse kokkuleppega ning meetmed, 
mis on vajalikud käesoleva otsuse alusel 
sooritatud tehingute kontrollimiseks. Kuna 
kõnealused meetmed on üldmeetmed ja 
nende eesmärk on muuta käesoleva otsuse 
vähemolulisi sätteid ning täiendada seda 
uute vähemoluliste sätete lisamise või 
muutmisega, tuleks need vastu võtta 
vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a 
sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

vähemoluliste sätete lisamise või 
muutmisega, tuleks need vastu võtta 
vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a 
sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas otsuses kasutatakse direktiivi 
2003/87/EÜ artiklis 3 sätestatud mõisteid.

Käesolevas otsuses kasutatakse direktiivi 
2003/87/EÜ artiklis 3 sätestatud 
asjakohaseid mõisteid.

Lisaks tähendab mõiste
„kasvuhoonegaaside heitkogused” 
süsinikdioksiidi (CO2), metaani (CH4), 
dilämmastikoksiidi (N2O), 
fluorosüsivesinike (HFC), 
perfluorosüsivesinike (PFC) ja 
väävelheksafluoriidi (SF6) heitkoguseid, 
mis pärinevad direktiivi 2003/87/EÜ 
kohaselt kindlaksmääratud allikatest, mis 
on väljendatud süsinikdioksiidi 
ekvivalendina.

Lisaks kasutatakse järgmisi mõisteid:
„kasvuhoonegaaside heitkogused” –
süsinikdioksiidi (CO2), metaani (CH4), 
dilämmastikoksiidi (N2O), 
fluorosüsivesinike (HFC), 
perfluorosüsivesinike (PFC) ja 
väävelheksafluoriidi (SF6) heitkogused, 
mida heitkogustega kauplemise süsteem ei 
hõlma ja mis pärinevad Kyoto protokolliga 
reguleeritud heitkoguste allikate järgi 
hindamise ja neeldajate abil kõrvaldamise 
meetodite kohaselt kindlaksmääratud 
allikatest, ning mis on väljendatud 
süsinikdioksiidi ekvivalendina;
„rahvusvaheline kokkulepe” – üldine ja 
kõikehõlmav kokkulepe Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni kontekstis, millega EL 
võtab kohustuse vähendada 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 2020. 
aastaks 30% võrra 1990. aastaga 
võrreldes, eeldusel et teised arenenud 
riigid võtavad endale võrreldavaid 
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heitkoguste vähendamise kohustusi ning 
majanduslikult enamarenenud 
arengumaad panustavalt piisavalt 
vastavalt oma kohustustele ja 
võimalustele.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kuni ühenduse tulevase rahvusvahelise 
kliimamuutust käsitleva kokkuleppe 
sõlmimiseni, mille tulemusel vähendatakse 
heitkoguseid suuremal määral kui 
käesoleva artikli kohaselt, piirab iga 
liikmesriik 2020. aastaks direktiiviga 
2003/87/EÜ hõlmamata allikatest 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
protsendimäära võrra, mis on sätestatud 
kõnealuse liikmesriigi jaoks käesoleva 
otsuse lisas seoses riigi 2005. aasta 
heitkogustega.

1. Kuni ühenduse tulevase rahvusvahelise 
kliimamuutust käsitleva kokkuleppe 
sõlmimiseni, mille tulemusel vähendatakse 
heitkoguseid suuremal määral kui 
käesoleva artikli kohaselt, piirab iga 
liikmesriik 2020. aastaks direktiiviga 
2003/87/EÜ hõlmamata allikatest 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähemalt 
protsendimäära võrra, mis on sätestatud 
kõnealuse liikmesriigi jaoks käesoleva 
otsuse lisas seoses riigi 2005. aasta 
heitkogustega.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ajavahemikul 2013–2019 lubatakse igal 
liikmesriigil kanda järgmisest aastast üle 
kogus, mis vastab 2 %-le kõnealuse 
liikmesriigi lõike 2 kohasest 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
piirmäärast. Juhul kui liikmesriigi 
heitkogused jäävad alla lõikes 2 osutatud 
piirmäära, võib asjaomane riik kanda 
piirmäära ületavad heitkoguste 
vähendamised üle järgmisesse aastasse.

3. Ajavahemikul 2013–2019 lubatakse igal 
liikmesriigil kanda järgmisest aastast üle 
kogus, mis vastab 3 %-le kõnealuse 
liikmesriigi lõike 2 kohasest 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
piirmäärast. Juhul kui liikmesriigi 
heitkogused jäävad alla lõikes 2 osutatud 
piirmäära, võib asjaomane riik kanda 
piirmäära ületavad heitkoguste 
vähendamised üle järgmisesse aastasse või 
teisele liikmesriigile, kes võib kõnealust 
kogust kasutada oma kasvuhoonegaaside 
heitkoguste piirmäära täitmiseks aastal, 
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mil heitkoguste vähendamiste ülejääk on 
tekkinud.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui 2020. aastal jäävad liikmesriigi 
heitkogused allapoole käesoleva otsuse 
lisas täpsustatud piirmäära, võib 
asjaomane liikmesriik kanda piirmäära 
ületavad heitkoguste vähendamised üle 
teisele liikmesriigile, kes võib ülekantud 
kogust kasutada oma kasvuhoonegaaside 
heitkoguste 2020. aasta piirmäära 
täitmiseks.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Projektitegevusest saadud heitkoguste 
vähendamise ühikute kasutamine

Projektitegevusest saadud heitkoguste 
vähendamise ühikute kasutamine ja 
piirmäära ületavate siseriiklike 
heitkoguste vähendamiste ülekandmine

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 1  punktid a–c  teine lõik, lõiked 2 ja 3 ning lõige 4, esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) Tõendatud heitkoguste vähendamise 
ühikud (THV) ja heitkoguste vähendamise 
ühikud (HVÜ), mis on väljastatud kuni 31. 
detsembrini 2012 teostatud heitkoguste 
vähendamiste eest, mis tulenevad kõikide
liikmesriikide poolt vastavalt direktiivile 

a) Tõendatud heitkoguste vähendamise 
ühikud (THV) ja heitkoguste vähendamise 
ühikud (HVÜ), mis on väljastatud kuni 31. 
detsembrini 2012 teostatud heitkoguste 
vähendamiste eest, mis tulenevad enamuse
liikmesriikide poolt (kes esindavad 
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2003/87/EÜ ajavahemikuks 2008–2012 
heakskiidetud projektitüüpidest.

asutamislepingu artikli 205 lõikes 2 
määratletud kvalifitseeritud 
häälteenamust) vastavalt direktiivile 
2003/87/EÜ ajavahemikuks 2008–2012 
heakskiidetud projektitüüpidest.

b) THVd, mis on väljastatud alates 1. 
jaanuarist 2013 teostatud heitkoguste 
vähendamiste eest, mis tulenevad 
ajavahemikul 2008–2012 registreeritud 
projektidest ja mille projektitüübi kiitsid 
kõik liikmesriigid vastavalt direktiivile 
2003/87/EÜ heaks ajavahemikuks 2008–
2012.

b) THVd, mis on väljastatud alates 1. 
jaanuarist 2013 teostatud heitkoguste 
vähendamiste eest, mis tulenevad 
ajavahemikul 2008–2012 registreeritud 
projektidest ja mille projektitüübi kiitis 
heaks enamus liikmesriikidest (kes 
esindavad asutamislepingu artikli 205 
lõikes 2 määratletud kvalifitseeritud 
häälteenamust) vastavalt direktiivile 
2003/87/EÜ ajavahemikuks 2008–2012.

c) THVd, mis on väljastatud vähim 
arenenud riikides teostatud heitkoguste 
vähendamise projektide eest, mille 
projektitüübi kiitsid vastavalt direktiivile 
2003/87/EÜ heaks kõik liikmesriigid
ajavahemikuks 2008–2012, kuni ajani, mil 
kõnealused riigid on ratifitseerinud 
kokkuleppe ühendusega, või aastani 2016 
olenevalt sellest, kumb on varem.

c) THVd, mis on väljastatud vähim 
arenenud riikides teostatud heitkoguste 
vähendamise projektide eest, mille 
projektitüübi kiitis vastavalt direktiivile 
2003/87/EÜ heaks enamus liikmesriikidest 
(kes esindavad asutamislepingu artikli 
205 lõikes 2 määratletud kvalifitseeritud 
häälteenamust) ajavahemikuks 2008–
2012, kuni ajani, mil kõnealused riigid on 
ratifitseerinud kokkuleppe ühendusega, või 
aastani 2016 olenevalt sellest, kumb on 
varem.

Liikmesriigid tagavad, et nende 
tegevussuund kõnealuste ühikute ostmisel 
suurendab projektide tasakaalustatud 
geograafilist jaotust ja aitab kaasa 
rahvusvahelise kliimamuutust käsitleva 
kokkuleppe sõlmimisele.

Liikmesriigid tagavad, et vähemalt 50% 
kõnealustest ühikutest ostetakse vähim 
arenenud riikidest ja arenevatest 
väikestest saareriikidest, et suurendada
projektide tasakaalustatud geograafilist 
jaotust ja aidata kaasa rahvusvahelise 
kliimamuutust käsitleva kokkuleppe 
sõlmimisele.

2. Lisaks lõikele 1 ning juhul, kui 
rahvusvahelise kliimamuutust käsitleva 
kokkuleppe sõlmimine lükatakse edasi, 
võivad liikmesriigid artikli 3 kohaste 
kohustuste täitmiseks kasutada täiendavaid 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise ühikuid, mis tulenevad 
projektidest või muudest heitkoguste 
vähendamisega seotud tegevustest 
kooskõlas direktiivi 2003/87/EÜ artikli 11a 
lõikes 5 osutatud kokkulepetega.

2. Lisaks lõikele 1 ning juhul, kui 
rahvusvahelise kliimamuutust käsitleva 
kokkuleppe sõlmimine lükatakse edasi, 
võivad liikmesriigid artikli 3 kohaste 
kohustuste täitmiseks kasutada täiendavaid 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise ühikuid, mis tulenevad 
projektidest või muudest heitkoguste 
vähendamisega seotud tegevustest 
kooskõlas direktiivi 2003/87/EÜ artikli 11a 
lõikes 5 osutatud kokkulepetega.
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2 a. Lõike 1 punktides a kuni c ja lõikes 2 
nimetatud kokkulepetest tulenevad mis 
tahes projektid peavad vastama komisjoni 
poolt ÜRO kehtestatud raamistikus vastu 
võetud rangetele 
kvaliteedikriteeriumidele.
Kõnealune meede käesoleva direktiivi 
vähem oluliste sätete muutmiseks 
võetakse vastu artikli 9 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

2 b. Liikmesriigid tagavad, et lõigetes 1 
või 2 osutatud projektitegevuse 
tulemusena või artikli 3 lõigete 3 ja 3 a 
alusel teistelt liikmesriikidelt ülekandena 
saadud heitkoguste vähendamised 
täiendavad liikmesriikide endi võetud 
siseriiklikke meetmeid.

3. Kui tulevane rahvusvaheline 
kliimamuutust käsitlev kokkulepe on 
sõlmitud, võivad liikmesriigid kasutada 
üksnes selliseid tõendatud heitkoguste 
vähendamise ühikuid, mis on saadud 
kolmandatelt riikidelt, kes on kõnealuse 
kokkuleppe ratifitseerinud.

3. Kui tulevane rahvusvaheline 
kliimamuutust käsitlev kokkulepe on 
sõlmitud, võivad liikmesriigid kasutada 
üksnes selliseid tõendatud heitkoguste 
vähendamise ühikuid ning mis tahes muid 
rahvusvahelise lepingu alusel loodud 
projektipõhiseid ühikuid, mis on saadud 
kolmandatest riikidest, kes on kõnealuse 
kokkuleppe ratifitseerinud.

4. Iga liikmesriik võib lõigete 1, 2 ja 3 
kohaseid heitkoguste vähendamise ühikuid 
kasutada aastas määral, mis ei ületa 3 %
kõnealuse liikmesriigi 2005. aasta 
kasvuhoonegaaside heitkogustest, mida 
direktiiv 2003/87/EÜ ei hõlma.

4. Iga liikmesriik võib lõigete 1, 2 ja 3 
kohaseid heitkoguste vähendamise ühikuid 
kasutada aastas määral, mis ei ületa 4%
kõnealuse liikmesriigi 1990. aasta 
kasvuhoonegaaside heitkogustest, mida 
direktiiv 2005/87/EÜ ei hõlma.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid peavad otsuse 
280/2004/EÜ artikli 3 kohaselt esitatud 

1. Liikmesriigid esitavad järgneva aasta 
31. märtsiks aruande oma iga-aastaste 
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iga-aastases aruandes esitama andmed 
oma aastaste heitkoguste kohta, mis
tulenevad artikli 3 rakendamisest, ja 
heitkoguste vähendamise ühikute 
kasutamise kohta vastavalt artiklile 4.

heitkoguste kohta direktiiviga 2003/87/EÜ 
hõlmamata allikatest, piirmäära ületavate 
heitkoguste vähendamiste mis tahes 
ülekandmiste kohta, mis on tehtud või 
saadud vastavalt artikli 3 lõigetele 3 ja 3a, 
ja heitkoguste vähendamise ühikute 
kasutamise kohta vastavalt artiklile 4.

Komisjon kontrollib need aruanded 
põhjalikult ja mõistliku aja jooksul üle.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Aruanne ühenduse kohustuste täitmise 
toetusmeetmete kohta
1. Komisjon koostab aruande ühenduse 
tasandil tehtavate edasiste sammude 
kohta, et tagada käesolevas otsuses 
sätestatud heitkoguste vähendamise 
kohustuste ning Euroopa Ülemkogu poolt 
2007. aasta märtsis kehtestatud 
energiatõhususe eesmärgi täitmine. 
Aruanne sisaldab eelkõige:
a) hinnangut liikmesriikides 
energiatõhususe parandamisel saavutatud 
edusammudele;
b) direktiivi 2006/32/EÜ artikli 4 lõikes 5 
osutatud valgeid sertifikaate käsitleva 
direktiivi vajalikkuse uurimise tulemusi. 
Eelkõige määratakse selles aruandes 
kindlaks kohustusliku, kogu ühendust 
hõlmava valgete sertifikaatidega 
kauplemise skeemi võimalikkus;
c) üksikasjalikke ettepanekuid kodude ja 
ärihoonete heitkoguste vähendamiseks 
parandatud toote- ja ehitusstandardite 
abil, eesmärgiga tagada, et 2020. aastaks 
täidavad kõik uued kodud ja äriruumid 
nullheite eesmärki.



AD\743661ET.doc 19/23 PE406.142v02-00

ET

2. Kui ühenduse kavandatavatel 
poliitikatel ja meetmetel võiks olla 
märkimisväärne mõju ühenduse ja 
liikmesriikide kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamise kohustuste 
täitmisele, sisaldab iga ettepaneku 
komisjonipoolne regulatiivne 
mõjuhinnang kasvuhoonegaaside 
heitkogustele avaldatava mõju – kui 
selline mõju esineb – kvantifitseerimist 
ühenduse ja iga liikmesriigi suhtes.
3. Komisjon esitab selle aruande Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 2009. aasta 
lõpuks. Komisjon esitab 2010. aastal 
asjakohased õigusaktide ettepanekud, et 
tagada 2007. aasta märtsi Euroopa 
Ülemkogu seatud ühenduse 
energiatõhususe eesmärgi saavutamine 
2020. aastaks.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 b
Täitmine

Kui liikmesriik ei täida oma käesoleva 
otsusega nõutud kohustusi 
kasvuhoonegaaside heidete koguhulga 
vähendamise osas, võib komisjon 
vastavalt asutamislepingu artiklile 226 
võtta asjaomase liikmesriigi suhtes 
meetmeid asutamislepingust tuleneva 
kohustuse rikkumise eest ja nõuda ajutisi 
meetmeid asutamislepingu artikli 243 
alusel või kiirmenetlust Euroopa Kohtu 
kodukorra artikli 62a alusel.
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 c
Uued ühenduse rahalised vahendid 
vähese süsinikuheitega ja 
energiatõhusatele tehnoloogiatele
1. Osa direktiivi 2003/87/EÜ artiklis 10 
sätestatud ühenduse kasvuhoonegaaside 
saastekvootidega kauplemisesüsteemi 
alusel saastekvootidega kauplemisest 
saadud tuludest investeeritakse ühenduse 
tasandi fondi, mille eesmärk on:
a) edendada ja kasutada kodudes ja 
ärihoonetes madala heitetasemega ja 
energiatõhusaid meetmeid;
b) edendada ja kasutada madala 
heitetasemega veotehnikat ja -tavasid.
2. Fondi eesmärk on elavdada võimalikult 
palju erasektori poolset rahastamist.
3. Komisjon esitab konkreetsed 
ettepanekud sellise fondi suuruse, töö ja 
eesmärkide kohta 30. juuniks 2010.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lõikeid 2, 3 ja 4 kohaldatakse pärast 
rahvusvahelise kliimamuutust käsitleva 
kokkuleppe sõlmimist, mis hõlmab artikli 
3 kohastest vähendamistest 
ulatuslikumaid kohustuslikke 
vähendamisi.

1. Pärast rahvusvahelise kliimamuutust 
käsitleva kokkuleppe sõlmimist, mis 
hõlmab ühenduse kasvuhoonegaaside 
heitkoguste 30% kohustuslikku 
vähendamist, esitab komisjon asjakohase 
ettepaneku käesoleva otsuse muutmiseks 
ja mõju hindamise. Kõnealune ettepanek 
sisaldab:

2. Alates lõikes 1 osutatud kokkuleppe a) sätteid, mis tagavad, et ühenduse 
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sõlmimisele järgnevast aastast 
vähendatakse ühenduse 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
direktiiviga 2003/87/EÜ hõlmamata 
allikatest 2020. aastaks vastavalt artikli 3 
lõikele 1 täiendavalt määral, mis vastab 
kõikidest allikatest pärinevate ühenduse 
kasvuhoonegaaside heitkoguste üldisele 
täiendavale vähendamisele, milleks 
rahvusvaheline kokkulepe ühendust 
kohustab, ning mis korrutatakse 
ühenduse 2020. aasta kasvuhoonegaaside 
heitkoguste üldkoguse osaga, millesse 
liikmesriigid annavad panuse sellistest 
allikatest pärinevate kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamise kaudu, mida 
direktiiv 2003/87/EÜ ei hõlma.

kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
vähendatakse direktiiviga 2003/87/EÜ 
hõlmamata allikatest 2020. aastaks 
vastavalt artikli 3 lõikele 1 täiendavalt 
määral, mis koos täiendavate 
vähendamistega direktiiviga 2003/87/EÜ 
hõlmatud allikatest on piisav, et 
saavutada ühenduse rahvusvahelisest 
kokkuleppest tulenevad kohustused;

3. Iga liikmesriik annab artikli 3 kohaselt 
panuse ühenduse heitkoguste 
täiendavasse vähendamisse 2020. aastal 
võrdeliselt riigi osaga ühenduse selliste 
heitkoguste koguhulgast, mis pärinevad 
allikatest, mida direktiiv 2003/87/EÜ ei 
hõlma.
Komisjon muudab lisa, et kohandada
heitkoguste piirmäärasid kooskõlas 
esimese lõiguga. Kõnealune meede, mis 
on ette nähtud käesoleva otsuse vähem 
oluliste sätete muutmiseks, võetakse vastu 
artikli 9 lõikes 2 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

b) sätteid, mis muudavad lisa, et 
kohandada iga liikmesriigi heitkoguste 
piirmäärasid kooskõlas punktis a 
sätestatud täiendavate vähendamistega;

4. Liikmesriigid võivad suurendada artikli 
4 lõikes 4 osutatud kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamise ühikuid, mis on 
saadud kolmandatelt riikidelt, kes on 
ratifitseerinud lõikes 1 osutatud
kokkuleppe, kooskõlas lõikega 5 kuni 
poole võrra vastavalt lõikele 2 toimuvast 
täiendavast vähendamisest.

c) sätteid, mis muudavad artikli 4 lõikes 4 
osutatud kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise ühikute, mis on saadud 
kolmandatelt riikidelt, kes on 
ratifitseerinud kokkuleppe, 
kasutuseeskirju.

Iga liikmesriik võib kanda kõnealuse 
koguse kasutamata osa üle teisele 
liikmesriigile.
5. Komisjon võtab meetmed, et 
võimaldada liikmesriikidel kasutada 
projektidest saadud täiendavaid ühikuid 
või muid mehhanisme, mis on loodud 
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rahvusvahelise kokkuleppe alusel 
vastavalt vajadusele. 
Kõnealused meetmed, mis on ette nähtud 
käesoleva otsuse vähem oluliste sätete 
muutmiseks selle täiendamise teel, 
võetakse vastu artikli 9 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.
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