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LÜHISELGITUS

Euroopa Liit võttis 2007. aastal kohustuse vähendada 2020. aastaks kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid 1990. aasta tasemega võrreldes 20% võrra.

Kuna see eesmärk mõjutab tuntavalt piirkondade majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust, 
on tarvis rõhutada, et Euroopa majanduse muutmine vähe kasvuhoonegaaside heiteid 
tekitavaks ja energiatõhusaks saab toimuda vaid selle ühendamisel ühtekuuluvuspoliitikaga. 
Need kaks sihtvaldkonda tuleb ühendada ning kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise 
tahud on soovitav kaasata ühtekuuluvuse ja struktuurilise arengu rahastamiseks määratud 
fondide tingimuste süsteemi.

Piirkondade vahelise majandusliku erinevuse tõttu võib kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine mahajäänud piirkondadele tõsiseks koormaks osutuda. Selliseid piirkondi tuleks 
seetõttu spetsiaalselt rahastada, et ELi eesmärkide saavutamine ei põhjustaks neile liigseid 
kaotusi.

Kuigi Euroopa Liit paneb selle kohustuse liikmesriikide valitsustele, tähendab see tõsist 
koormat liikmesriikide kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele ning muudele kohalikele 
ja piirkondlikele toetusfoorumitele ja organisatsioonidele. Ambitsioonika eesmärgi 
saavutamine on võimalik vaid keskvalitsuse ja kohalike/piirkondlike organisatsioonide 
vahelise pideva vertikaalse koostöö ning kohalike/piirkondlike organisatsioonide vahelise 
pideva horisontaalse koostöö toimimisel ülesannete ühtlustamise ja täitmise ajal.

Kuna suure osa kasvuhoonegaaside heitkoguseid saab omistada erasektori turul tegutsejatele 
ja üksiktarbijatele, on tööstuslike saastajate ja kodumajapidamiste kaasamine programmi 
rakendamisse nii liikmesriigi kui piirkondlikul tasandil eluliselt tähtis. Turul tegutsejate huvi 
taastuvallikatest energia tootmise kasvu vastu tuleb äratada majanduslike vahenditega, andes 
nii olulise panuse liikmesriikide kohustuste täitmisse.

Mitmes liikmesriigis on alates 1990. aastast kasvuhoonegaaside heitkogused märkimisväärselt 
vähenenud. Komisjon ei arvesta siiani tehtud jõupingutustega, kui võtab oma ettepanekus 
algaastaks 2005. Liikmesriikide juba eraldi saavutatud tulemusi tuleb tunnustada. Seetõttu on 
võrdlusaastaks soovitav valida 1990. aasta.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse 
komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Liikmesriikide jõupingutused 
heitkoguste vähendamiseks peaksid 
põhinema liikmesriikidevahelise 
solidaarsuse põhimõttel ja vajadusel kogu 
ühendust hõlmava säästva majanduskasvu 
järele, võttes arvesse liikmesriikide 
suhtelist SKPd elaniku kohta. 
Liikmesriikidel, kellel on praegu suhteliselt 
madal SKP elaniku kohta ja seega kõrged 
ootused SKP kasvu suhtes, tuleks lubada 
suurendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid 2005. aastaga võrreldes, kuid 
nad peaksid piirama kõnealust 
kasvuhoonegaaside heitkoguste kasvu, et 
aidata kaasa ühenduse üldisele kohustusele 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamisel. Liikmesriigid, kellel on 
praegu suhteliselt kõrge SKP elaniku 
kohta, peaksid vähendama 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 2005. 
aastaga võrreldes.

(7) Liikmesriikide jõupingutused 
heitkoguste vähendamiseks peaksid 
põhinema liikmesriikidevahelise 
solidaarsuse põhimõttel ja vajadusel kogu 
ühendust hõlmava säästva majanduskasvu 
järele, võttes arvesse liikmesriikide 
suhtelist SKPd elaniku kohta. 
Liikmesriikidel, kellel on praegu suhteliselt 
madal SKP elaniku kohta ja seega kõrged 
ootused SKP kasvu suhtes, tuleks lubada 
suurendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid 1990. aastaga võrreldes, kuid 
nad peaksid piirama kõnealust 
kasvuhoonegaaside heitkoguste kasvu, et 
aidata kaasa ühenduse üldisele kohustusele 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamisel. Liikmesriigid, kellel on 
praegu suhteliselt kõrge SKP elaniku 
kohta, peaksid vähendama 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 1990. 
aastaga võrreldes.

Or. hu

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
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 

(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 1990. aasta
tasemega ning ühelgi liikmesriigil ei tohiks 
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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.

lubada suurendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid 2020. aastal rohkem kui 20 % 
võrreldes 1990. 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.

Or. hu

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas otsuses sätestatakse eeskirjad, 
mille põhjal määratakse kindlaks 
liikmesriikide panus ühenduse kohustuse 
täitmisse kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamisel ajavahemikus 2013–2020 
direktiiviga 2003/87/EÜ hõlmamata 
allikatest pärinevate kasvuhoonegaaside 
heitkoguste puhul, mille abil hinnatakse 
kõnealust panust.

Käesolevas otsuses sätestatakse eeskirjad, 
mille põhjal määratakse kindlaks 
liikmesriikide panus ühenduse kohustuse 
täitmisse kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamisel ajavahemikus 2013–2020 
ning kohustuse täitmise hindamise 
eeskirjad. 

Or. hu

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Kuni ühenduse tulevase rahvusvahelise 
kliimamuutust käsitleva kokkuleppe 

(1) Kuni ühenduse tulevase rahvusvahelise 
kliimamuutust käsitleva kokkuleppe 
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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.

sõlmimiseni, mille tulemusel vähendatakse 
heitkoguseid suuremal määral kui 
käesoleva artikli kohaselt, piirab iga 
liikmesriik 2020. aastaks 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
protsendimäära võrra, mis on sätestatud 
kõnealuse liikmesriigi jaoks käesoleva 
otsuse lisas seoses riigi 1990. aasta
heitkogustega.

Or. hu

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Kui käesoleva artikli lõikest 3 ja 
artiklist 4 ei tulene teisiti, tagab iga 
liikmesriik, et direktiiviga 2003/87/EÜ 
hõlmamata allikatest pärinevate
kasvuhoonegaaside heidete koguhulk riigis 
2013. aastal ei ületa asjaomase riigi 
keskmisi aastasi kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid kõnealustest allikatest 
aastatel 2008, 2009 ja 2010, nagu on 
aruandluses esitatud ning tõendatud 
vastavalt direktiivile 2003/87/EÜ ja 
otsusele 280/2004/EÜ.

(2) Kui käesoleva artikli lõikest 3 ja 
artiklist 4 ei tulene teisiti, tagab iga 
liikmesriik, et kasvuhoonegaaside heidete 
koguhulk riigis 2013. aastal ei ületa lisas 
igale liikmesriigile kehtestatud piirmäära 
aastaks 2020. Lineaarsete piiride 
kehtestamisel võib iga liikmesriik valida 
järgmise kahe võimaluse vahel:

i) kas Kyoto protokollis igale liikmesriigile 
kehtestatud sihtväärtuse alusel või
ii) liikmesriigi 2008., 2009. ja 2010. aasta 
kombineeritud keskmiste heitkoguste 
alusel, nagu on aruandluses esitatud ning 
tõendatud vastavalt otsusele 280/2004/EÜ.

Or. hu
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Komisjoni ülesandeks jääb tagada, et 
Euroopa Liidu kohustust vähendada 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
täidetakse kooskõlas Euroopa Liidu 
ühtekuuluvuspoliitikaga, võttes arvesse 
vajadust säilitada ja tugevdada 
liikmesriikide ja piirkondade 
majanduslikku ja sotsiaalset 
ühtekuuluvust.

Or. hu

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Artikkel 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 b
Kuna Euroopa Liidu võetud kohustus 
tekitab ülesandeid lisaks liikmesriikide 
keskvalitsustele ka nende kohalikele ja 
piirkondlikele omavalitsustele ning 
muudele kohalikele ja piirkondlikele 
toetusfoorumitele ja organisatsioonidele, 
on liikmesriikide ülesandeks tagada 
keskasutuste ja erineva tasandi kohalike 
ametiasutuste koostöö, milleta pole 
võimalik saavutada ambitsioonikaid 
eesmärke.

Or. hu
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Artikkel 5 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 c
Lisaks liikmesriikidele, keskvalitsustele 
ning kohalikele ja piirkondlikele 
organisatsioonidele ja ametiasutustele 
tuleb programmi rakendamisse kaasata 
turul tegutsejad (koos kodumajapidamiste 
ja üksiktarbijatega) sõltumata neile 
omistatavast kasvuhoonegaaside 
heitkoguste määrast.

Or. hu

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Artikkel 5 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 d
Kohustuste täitmise tähtaeg on 2020. 
aasta. Selle ajani rahastatakse Euroopa 
Liidu struktuuri- ja 
ühtekuuluvusfondidest mitmeid erinevaid 
projekte. Komisjoni ülesandeks jääb kahe 
sihtvaldkonna ühendamine ja 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise tahkude kaasamine 
ühtekuuluvuse ja struktuurilise arengu 
rahastamiseks määratud fondide 
tingimuste süsteemi.

Or. hu
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Artikkel 5 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 e
Kuna taastuvenergiaallikatest pärit 
energia tootmise kasv on 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamisel ülioluline, jääb 
liikmesriikide ülesandeks muuta 
taastuvallikatest energia tootmine turgu 
valitsevatele elektrijaamadele ja 
elektrienergia tarnijatele maksude ja 
muude turusoodustuste abil 
majanduslikult ligitõmbavaks, ergutades 
seeläbi turul tegutsejaid andma 
märkimisväärset panust liikmesriikide 
kohustuste täitmisse taastuvenergia 
tootmise suurendamise teel.

Or. hu

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Artikkel 5 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 f
Liikmesriigid tagavad uute, innovaatiliste 
tehnoloogiate kasutamise rahastamise, 
mis võimaldab tööstusettevõtjatel luua 
uusi töökohti, tõstes seega 
konkurentsivõimet ja edendades Lissaboni 
strateegias määratletud eesmärkide 
täitmist.

Or. hu
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Artikkel 5 g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 g
Ühisrakendus ja puhta arengu 
mehhanism on paindlikud vahendid, mis 
aitavad Euroopa Liidul võetud kohustusi 
täita. Seetõttu peaks komisjon tulevikus 
nende rakendamist mitte vähendama, vaid 
suurendama, kuna liikmesriikide ja nende 
siseste eraldiseisvate piirkondade 
sotsiaalmajanduslikud ja 
keskkonnaalased omadused on erinevad, 
mille tõttu kehtestatud eesmärkide 
saavutamise vahendid võivad liikmesriigiti 
ja piirkonniti erineda.

Or. hu

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Artikkel 5 h (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 h
Kuna kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise alase rahvusvahelise 
kokkuleppe saavutamine on Euroopa 
Liidu jaoks otsustava tähtsusega, peab 
komisjon majandusliku ühtekuuluvuse 
säilitamiseks tegema kõik temast oleneva, 
et tagada Kyoto konventsiooni kehtivuse 
kaotamise ajaks kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamise uue, 
ülemaailmse kokkuleppe olemasolu.

Or. hu
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Artikkel 5 i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 i
Kuna Euroopa Liidu ambitsioonikad 
kohustused koormavad mahajäänud 
piirkondi märkimisväärselt, peab 
komisjon neid piirkondi toetama, et 
määratletud eesmärkide saavutamise
käigus tekkivad lühiajalised rahalised 
raskused ei tooks neile kaasa tõsiseid 
kaotusi.

Or. hu

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 a
Kuue kuu jooksul alates rahvusvahelise 
kliimamuutust käsitleva kokkuleppe 
sõlmimisest, mis sätestab otsuse artikli 3 
kohasest heitkoguste vähendamisest 
ulatuslikuma kohustusliku vähendamise, 
esitab komisjon Euroopa Ühenduse 
asutamislepingu artikli 251 alusel 
vastuvõetava õigusloomega seotud 
ettepaneku liikmesriikide panuse kohta 
ühenduse tulevastesse kohustustesse.

Or. hu
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva otsuse artikli 3 kohaste 
heitkoguste maksimumkoguseid 
kohandatakse vastavalt direktiivi 
2003/87/EÜ artikli 11 alusel välja antud 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
saastekvootide hulgale ning see tuleneb 
kõnealuse direktiiviga hõlmatud allikate 
muudatusest pärast seda, kui komisjon on 
lõplikult heaks kiitnud riiklikud 
saastekvootide eraldamise kavad 
ajavahemikuks 2008–2012 vastavalt 
direktiivile 2003/87/EÜ.
Komisjon avaldab kõnealusest 
kohandamisest tulenevad andmed.

välja jäetud

Or. hu

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Lisa esimese veeru pealkiri: Liikmesriigi kasvuhoonegaaside heitkogused vastavalt 
artiklile 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigi kasvuhoonegaaside 
heitkoguste piirmäärad 2020. aastaks
võrreldes 2005. aasta kasvuhoonegaaside 
heidetega allikatest, mida direktiiv 
2003/87/EÜ ei hõlma.

Liikmesriigi kasvuhoonegaaside 
heitkoguste piirmäärad 2020. aastaks 
võrreldes 1990. aasta kasvuhoonegaaside 
heidetega allikatest, mida direktiiv 
2003/87/EÜ ei hõlma

Or. hu
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