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OTSUSED
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS nr 1359/2013/EL,
17. detsember 2013,
millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ kasvuhoonegaaside saastekvootide enampakkumiste
ajastamist käsitlevate sätete täpsustamiseks
(EMPs kohaldatav tekst)
EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli
192 lõiget 1,
võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,
olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parla
mentidele,
võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arva
must (1),
pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,
toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (2)

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
Direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10 lõike 4 esimesele lõigule lisa
takse järgmised laused:
„Kui hindamisest nähtub, et eri tööstusharudes kasvuhoo
negaaside heite ülekandumise olulise ohuga kokku puutuva
tele sektoritele või alasektoritele eeldatavasti märkimisväärset
mõju ei avaldu, võib komisjon erandjuhtudel kohandada
ajakava artikli 13 lõikes 1 osutatud ajavahemikus alates
1. jaanuarist 2013, et tagada turu nõuetekohane toimimine.
Komisjon võib teha ainult ühe sellise kohanduse maksimaal
selt 900 miljoni saastekvoodi puhul.”
Artikkel 2

ning arvestades järgmist:

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ (3)
artikli 10 lõikes 4 ei ole täpsustatud, kuidas tuleb kaup
lemisperioodil jaotada enampakkumisel müüdavate saas
tekvootide maht.

(2)

Õiguskindluse ja turu prognoositavuse huvides tuleks
täpsustada, et turu nõuetekohase toimimise tagamiseks
on komisjonil erandlikel asjaoludel õigus direktiivi
2003/87/EÜ artikli 10 lõike 4 kohaselt kohandada enam
pakkumiste ajakava.
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president

Nõukogu nimel
eesistuja

Seepärast tuleks direktiivi 2003/87/EÜ vastavalt muuta,

M. SCHULZ

L. LINKEVIČIUS

(3)

(1) ELT C 11, 15.01.2013, lk 87.
(2) Euroopa Parlamendi 10. detsembri 2013. aasta seisukoht (Euroopa
Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 16. detsembri 2013. aasta
otsus.
(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta direktiiv
2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastek
vootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi
96/61/EÜ (ELT L 275, 25.10.2003, lk 32).
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