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LÜHISELGITUS

Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteem käivitati 1. jaanuaril 2005 ja tegemist on 
ELi kliimapoliitika ühe kõige olulisema vahendiga, kuna see võimaldab saavutada heitkoguste 
absoluutse vähendamise majanduslikult tõhusal viisil. Komisjon on Euroopa Ülemkogu palvel 
välja töötanud muutva direktiivi eesmärgiga suurendada heitkogustega kauplemise süsteemi 
kindlust ja prognoositavust. Direktiivi eesmärk on eelkõige põletuskäitise tõlgendamise 
kodifitseerimine, et lõpetada direktiivi kohaldamisala ebajärjekindel kohaldamine, mida 
tuleks laiendada uute sektorite ning gaaside hõlmamiseks perioodiks pärast 2013. aastat. 
Kasvuhoonegaasidega kauplemine puudutab peamiselt riikide valitsusi ning riikide 
piirkondlikke rühmitusi. See ei puuduta esmapilgul otseselt riiklikust tasandist allpool asuvaid 
piirkondlikke ametiasutusi. Sellisel juhul on tegemist väga piiratud vaatenurgaga, sest 
paratamatult asuvad põletuskäitised, mis tulevad turule, liikmesriigi ühes või mitmes 
piirkonnas ning piirkonna käitiste tõhusus muutuvate energiaallikatega kohanemise mõttes 
ning piirkonna sõltuvus kasvuhoonegaaside turust või nendega kauplemine 
kasvuhoonegaaside turul mõjutab otseselt nii tema kohalikku keskkonda, majanduslikku 
arengut kui ka sotsiaalset ühtekuuluvust ning tööhõive määra.

Komisjoni ettepaneku näol on tegemist väga tehnilise ning täpse dokumendiga, mis 
moodustab rahvusvaheliste kokkulepete lahutamatu osa.

Nagu volinik Hübner on sagedasti tähelepanu juhtinud, mängib Euroopa regionaalarengu 
poliitika uute reeglite ning 2007–2013. aasta programmeerimisperioodi kohaselt olulist rolli 
säästva, konkurentsivõimelise ning turvalise energia rahastamises ning sellele kaasaaitamises. 
Ühtekuuluvuspoliitika on valmistunud perioodil 2007–2013 suurendama oma juba 
märkimisväärset panust turvalisemate ning säästvamate energiaallikate tagamiseks. 
Konkreetsetest rahasummadest rääkides on ühtekuuluvuspoliitika raames eraldatud 15,2 
miljardit eurot selle perioodi investeeringuteks taastuvenergiasse ning energiatõhususse.

Neid suuri investeeringuid silmas pidades ning võimaldamaks asjassepuutuvatel piirkondadel 
jälgida suhet ELi struktuurifondide vahenditest tehtud investeeringute ning nende 
piirkondades asuvate sellistest investeeringutest kasu saavate põletuskäitiste jõudluse vahel, 
teeb arvamuse koostaja ettepaneku informeerida piirkondlikke ametiasutusi ning kohalikke 
omavalitsusi, kes vastutavad regionaalarengu rahastamisallikate eest:

 nende territooriumil asuvate käitiste poolt teostatavatest kauplemistehingutest, et 
võimaldada neil hinnata regionaalfondi kulutusi, mis on mõeldud neid käitisi käitavate 
äriühingute toetamiseks, et muuta kasutatav tehnoloogia keskkonnasõbralikuks ja/või 
taastuvaid energiaallikaid kasutavaks.

Parlament on hiljuti juhtinud tähelepanu 1 asjaolule, et paljud liidu piirkonnad ja eriti need, 
mille peamiseks sissetulekuallikaks on turism, sõltuvad suurel määral odavate lennureiside 
kättesaadavusest, et tagada selle üliolulise majandusharu jätkuv edu. Seega on riikidel nagu 
Küpros, Kreeka, Malta ja liidu äärepoolseimatel piirkondadel huvi tagada õiglane tasakaal 
kliimamuutuse leevendamiseks võetavate meetmete tagamise vajalikkuse ning odavate 
lennureiside jätkusuutlikkuse vahel.
                                               
1 Vt pr Sudre raportit äärepoolseimate piirkondade strateegia kohta 
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Esimese kauplemisperioodi viimased kogemused näitavad, et lubade hinnad võivad oluliselt 
erineda, põhjustades ebakindlust neile, kes kaaluvad investeerimist energia säästmisse või 
taastuvate energiaallikate projektidesse, ja muutes nõnda sellised investeeringud vähem 
ahvatlevaks. Uus süsteem peaks sisaldama meetmeid, et vältida spekulatsiooni, millel, nagu 
me näeme praegu teistel turgudel alates toiduainetest kuni naftani, võib olla väga kahjulik 
mõju.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse 
komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) [Kvootide eraldamisel tuleks 
lennundust käsitada pigem nagu muid 
tööstusharusid, millele eraldatakse 
üleminekuajal tasuta kvoote, mitte kui 
elektritootjaid. See tähendab, et 80 %
kvootidest tuleks 2013. aastal eraldada 
tasuta ning seejärel vähendatakse 
lennundusele eraldatavaid tasuta kvoote 
igal aastal võrdse koguse võrra, nii et 2020. 
aastal enam tasuta kvoote ei eraldata. 
Ühendus ja selle liikmesriigid peaksid 
jätkuvalt üritama saavutada kokkulepet 
üleilmsete meetmete osas 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamiseks lennunduses ning hindama 
kõnealuse sektori olukorda uuesti ühenduse 
süsteemi järgmise läbivaatamise käigus.]

(33) [Kvootide eraldamisel tuleks 
lennundust käsitada viisil, mis peegeldab 
selle võimekust leida alternatiivkütuseid 
keskpika kuni pika ajavahemiku jooksul. 
See tähendab, et 80% kvootidest tuleks 
2013. aastal eraldada tasuta ning seejärel 
vähendatakse lennundusele eraldatavaid 
tasuta kvoote igal aastal võrdse koguse 
võrra, nii et 2020. aastal enam tasuta 
kvoote ei eraldata. Ühendus ja selle 
liikmesriigid peaksid jätkuvalt üritama 
saavutada kokkulepet üleilmsete meetmete 
osas kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamiseks lennunduses ning hindama 
kõnealuse sektori olukorda uuesti ühenduse 
süsteemi järgmise läbivaatamise käigus.
Käesoleva direktiivi kohaldamisele 
Euroopa Liidu äärepoolseimate 
piirkondade ja saarte, kaasa arvatud 
väikeste saareliikmesriikide suhtes, peab 
eelnema mõjuhinnang. Kui see 
mõjuhinnang näitab, et käesoleva 
direktiivi kohaldamine võib põhjustada 
negatiivset sotsiaalset ja majanduslikku 
mõju, võtab komisjon meetmeid selle 
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mõju leevendamiseks.]

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Kuigi esimesel kauplemisperioodil 
saadud kogemused annavad tunnistust 
ühenduse süsteemi võimalustest ja riiklike 
saastekvootide eraldamise kavade 
väljatöötamine teiseks 
kauplemisperioodiks toob kaasa 
heitkoguste märkimisväärse vähendamise 
2012. aastaks, on süsteemi läbivaatamine
andnud kinnitust sellest, et paremini 
ühtlustatud süsteem saastekvootidega 
kauplemiseks on hädavajalik, et paremini 
ära kasutada saastekvootidega kauplemise 
eeliseid, vältida siseturu moonutusi ning 
hõlbustada saastekvootidega kauplemise 
süsteemide sidumist. Lisaks sellele tuleks 
tagada parem prognoositavus ja laiendada 
süsteemi ulatust, lisades uusi sektoreid ja 
gaase, selleks et tugevdada süsinikuhinna 
signaali, mis on vajalik investeeringute 
stimuleerimiseks, ja pakkuda uusi 
vähendamisvõimalusi, mis omakorda 
toovad kaasa vähendamise madalamad 
kulud ja süsteemi suurema tõhususe.

(7) Kuigi esimesel kauplemisperioodil 
saadud kogemused annavad tunnistust 
ühenduse süsteemi võimalustest ja riiklike 
saastekvootide eraldamise kavade 
väljatöötamine teiseks 
kauplemisperioodiks toob kaasa 
heitkoguste märkimisväärse vähendamise 
2012. aastaks, on süsteemi läbivaatamine 
andnud kinnitust sellest, et paremini 
ühtlustatud süsteem saastekvootidega 
kauplemiseks on hädavajalik, et paremini 
ära kasutada saastekvootidega kauplemise 
eeliseid, piirata spekuleerimise ulatust,
vältida siseturu moonutusi ning hõlbustada 
saastekvootidega kauplemise süsteemide 
sidumist. Lisaks sellele tuleks tagada 
parem prognoositavus ja laiendada 
süsteemi ulatust, lisades uusi sektoreid ja 
gaase, selleks et tugevdada süsinikuhinna 
signaali, mis on vajalik investeeringute 
stimuleerimiseks, ja pakkuda uusi 
vähendamisvõimalusi, mis omakorda 
toovad kaasa vähendamise madalamad 
kulud ja süsteemi suurema tõhususe.

Or. en
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige I a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid ja komisjon tagavad, et 
piirkondlikele ametiasutustele antakse 
asjakohast teavet nende paikkonnas 
asuvate käitiste kohta, et võimaldada neil 
hinnata Euroopa Regionaalarengu Fondi 
või Ühtekuuluvusfondi kulutusi, mis on 
mõeldud käitisi käitavate ettevõtjate 
abistamiseks, et muuta nende poolt 
kasutatav tehnoloogia 
keskkonnasõbralikuks või taastuvaid 
energiaallikaid kasutavaks.

Or. en


	722739et.doc

