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EUROOPA

PARLAMENDI JA NÕUKOGU
2015/1814,

OTSUS

(EL)

6. oktoober 2015,
mis käsitleb ELi kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise
süsteemi turustabiilsusreservi loomist ja toimimist ning millega
muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ
(EMPs kohaldatav tekst)

Artikkel 1
Turustabiilsusreserv
1.
2018. aastal moodustatakse turustabiilsusreserv, millesse lubatud
heitkoguse ühikute (LHÜd) lisamine toimib alates 1. jaanuarist 2019.

2.
900 miljonit LHÜd, mis on maha arvatud ajavahemikul
2014–2016 enampakkumisel müüdavate LHÜde arvust, nagu on sätes
tatud direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10 lõike 4 kohaselt määruses (EL)
nr 176/2014, ei lisata 2019. ja 2020. aastal enampakkumisel müüdavate
LHÜde arvule, vaid need lisatakse reservi.

3.
LHÜd, mida direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10a lõike 7 kohaselt
käitistele ei eraldata, ning LHÜd, mida sama direktiivi artikli 10a lõigete
19 ja 20 kohaldamise tõttu käitistele ei eraldata, lisatakse reservi
2020. aastal. Komisjon vaatab direktiivi 2003/87/EÜ kõnealuste eralda
mata jäetud LHÜde suhtes läbi ning vajaduse korral esitab Euroopa
Parlamendile ja nõukogule ettepaneku.

4.
Komisjon avaldab igal aastal ringluses olevate LHÜde koguarvu
järgmise aasta 15. maiks. Ringluses olevate LHÜde koguarv asjaomasel
aastal on alates 1. jaanuarist 2008 emiteeritud LHÜde kumulatiivne arv,
sealhulgas direktiivi 2003/87/EÜ artikli 13 lõike 2 kohaselt kõnealusel
perioodil väljastatud LHÜde arv ning käitiste õigused kasutada ELi
HKSi kohaseid rahvusvahelisi ühikuid seoses enne kõnealuse aasta
31. detsembrit tekkinud heitkogustega; sellest arvatakse maha ELi
HKSi kuuluvate käitiste tõendatud heitkoguste summa tonnides ajava
hemikul 1. jaanuarist 2008 kuni sama aasta 31. detsembrini, kõik direk
tiivi 2003/87/EÜ artikli 12 lõike 4 kohaselt kehtetuks tunnistatud LHÜd
ning reservis olevate LHÜde arv. Arvesse ei võeta kolme aasta vältel, st
2005–2007, tekitatud heitkoguseid ning kõnealuste heitkoguste jaoks
väljastatud LHÜsid. Esimest korda avaldatakse koguarv hiljemalt
15. mail 2017.

5.
Igal aastal arvatakse liikmesriikide poolt direktiivi 2003/87/EÜ
artikli 10 lõike 2 kohaselt enampakkumisel müüdavate LHÜde koguar
vust maha selline arv LHÜsid, mis vastab 12 %-le ringluses olevate
LHÜde koguarvust, mis on käesoleva artikli lõike 2 kohaselt viimati
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avaldatud, ning need lisatakse reservi kõnealuse aasta 1. septembril
algava 12-kuulise ajavahemiku jooksul, välja arvatud juhul, kui reservi
lisatavate LHÜde arv oleks väiksem kui 100 miljonit. Esimesel reservi
toimimise aastal lisatakse 1. jaanuarist kuni 1. septembrini reservi
viimati avaldatud andmete põhjal 8 % ringluses olevate LHÜde koguar
vust (esindades 1 % iga kuu kohta). ►M1 Erandina esimesest ja teisest
lausest kahekordistatakse kuni 31. detsembrini 2023 nimetatud lausetes
osutatud protsendimäärasid ja 100 miljonit LHÜd. ◄

Ilma et see piiraks käesoleva lõike kohaselt maha arvatavate LHÜde
koguarvu, ei võeta 31. detsembrini 2025 LHÜde koguarvu jaoks liik
mesriikide osade kindlaksmääramisel arvesse direktiivi 2003/87/EÜ
artikli 10 lõike 2 esimese lõigu punktis b osutatud LHÜsid.

▼M1
5a.
Alates 2023. aastast tunnistatakse kehtetuks reservis hoitavate
LHÜde osa, mis ületab eelmisel aastal enampakkumisel müüdud
LHÜde koguarvu, välja arvatud juhul, kui artikli 3 kohaselt toimuva
esimese läbivaatamise käigus otsustatakse teisiti.

▼B
6.
Kui ringluses olevate LHÜde koguarv mis tahes aastal on väiksem
kui 400 miljonit, vabastatakse reservist 100 miljonit LHÜd ja lisatakse
need liikmesriikide poolt direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10 lõike 2 koha
selt enampakkumisel müüdavate LHÜde arvule. Juhul kui reservis on
vähem kui 100 miljonit LHÜd, vabastatakse kõik reservis olevad LHÜd
käesoleva lõike alusel.

7.
Kui mis tahes aastal käesoleva artikli lõiget 6 ei kohaldata ja
direktiivi 2003/87/EÜ artikli 29a kohaselt on võetud meetmeid, vabas
tatakse reservist 100 miljonit LHÜd ja lisatakse need liikmesriikide
poolt direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10 lõike 2 kohaselt enampakkumisel
müüdavate LHÜde arvule. Juhul, kui reservis on vähem kui 100
miljonit LHÜd, vabastatakse kõik reservis olevad LHÜd käesoleva
lõike alusel.

8.
Kui pärast ringluses olevate LHÜde koguarvu avaldamist võetakse
vastavalt lõigetele 5, 6 või 7 meetmeid, tuleb enampakkumiskalendris
võtta arvesse reservi lisatud või reservist vabastatavaid LHÜsid. LHÜd
lisatakse reservi või vabastatakse sealt 12-kuulise ajavahemiku jooksul.
Kui LHÜd vabastatakse lõike 6 või 7 kohaselt reservist, võetakse sõltu
mata ajavahemikust, mille jooksul reservist vabastamine toimub, aluseks
liikmesriikide osa LHÜdest LHÜde reservi lisamise ajal ning järgitakse
ka LHÜde reservi lisamise ajal kehtinud järjekorda.
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Artikkel 2
Direktiivi 2003/87/EÜ muudatused
Direktiivi 2003/87/EÜ muudetakse järgmiselt.
1) Artiklit 10 muudetakse järgmiselt:
a) lõige 1 asendatakse järgmisega:
„1.
Alates 2019. aastast müüvad liikmesriigid enampakkumisel
kõik saastekvoodid, mida ei eraldata tasuta kooskõlas artiklitega
10a ja 10c ega lisata Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega
(EL) 2015/1814 loodud turustabiilsusreservi (*).
___________
(*) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. oktoobri 2015. aasta
otsus (EL) 2015/1814, milles käsitletakse ELi kasvuhoone
gaaside heitkogustega kauplemise süsteemi turustabiilsusre
servi loomist ja toimimist ning millega muudetakse direktiivi
2003/87/EÜ (ELT L 264, 9.10.2015, lk 1).”;

b) lõike 1 järele lisatakse järgmine lõige:
„1a.
Kui nende saastekvootide maht, mida liikmesriigid
müüvad enampakkumisel käesoleva direktiivi artikli 13 lõikes 1
osutatud iga perioodi viimasel aastal, ületab rohkem kui 30 %
enampakkumisel müüdavate saastekvootide eeldatava keskmise
mahu järgmise perioodi esimese kahe aasta jooksul enne
otsuse (EL) 2015/1814 artikli 1 lõike 5 kohaldamist, arvatakse
kaks kolmandikku mahtude vahelisest erinevusest maha enam
pakkumisel müüdavate saastekvootide mahust perioodi viimasel
aastal ning lisatakse võrdsetes osades liikmesriikide poolt järg
mise perioodi esimesel kahel aastal enampakkumisel müüdavate
saastekvootide mahule.”
2) Artikli 13 lõike 2 teine lõik asendatakse järgmisega:
„Liikmesriigid võivad isikutele kvoote väljastada jooksvaks ajavahe
mikuks, et asendada nende omanduses olevaid saastekvoote, mis on
tunnistatud kehtetuks kooskõlas esimese lõiguga. Samuti tuleb turus
tabiilsusreservis hoitavad saastekvoodid, mis enam ei kehti, asendada
saastekvootidega, mis kehtivad jooksval perioodil.”

Artikkel 3
Läbivaatamine
Komisjon jälgib reservi toimimist direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10 lõikes
5 sätestatud aruande raames. Aruandes tuleks käsitada asjakohast mõju
konkurentsivõimele, eriti tööstussektoris, mis hõlmaks SKP, tööhõive- ja
investeerimisnäitajaid. Komisjon käsitleb kolme aasta jooksul alates
reservi toimimise algusest ja pärast seda iga viie aasta järel Euroopa
CO2-turu nõuetekohase toimimise analüüsile tuginedes reservi toimimist
ja esitab vajaduse korral ettepaneku Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
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Igas käsitluses pööratakse erilist tähelepanu protsendimäärale, mida
kasutatakse käesoleva otsuse artikli 1 lõike 5 kohaselt reservi lisatavate
LHÜde arvu määramiseks, samuti ringluses olevate LHÜde koguarvu
künnisväärtusele ning käesoleva otsuse artikli 1 lõike 6 või 7 kohaselt
reservist vabastatavate LHÜde arvule. Reservi toimimise ülevaatamise
käigus peaks komisjon käsitlema reservi mõju majanduskasvule,
töökohtadele, liidu tööstuse konkurentsivõimele ja süsinikdioksiidi
lekke ohule.

Artikkel 4
Üleminekusäte
Direktiivi 2003/87/EÜ (mida on muudetud Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiiviga 2009/29/EÜ (1)) artikli 10 lõiget 1 kohaldatakse
jätkuvalt kuni 31. detsembrini 2018.

Artikkel 5
Jõustumine
Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist
Euroopa Liidu Teatajas.

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiiv 2009/29/EÜ,
millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, et täiustada ja laiendada ühenduse
kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi (ELT L 140,
5.6.2009, lk 63).

