
Võetakse vastu muudetud ELi HKS
Riigiabi suunised

„Oleme lisanud CO2 heitele hinnasildi, et leida kestlik lahendus kliimamuutustele 
ja saavutada meie rohelise kokkuleppe eesmärgid, vältides samal ajal 
kasvuhoonegaaside heite ülekandumist. Täna vastu võetud ELi heitkogustega 
kauplemise süsteemi muudetud riigiabisuunised on selle projekti oluline osa.“

Euroopa Komisjoni juhtiv asepresident Margrethe Vestager

„Euroopa roheline kokkulepe on meie tegevuskava rohepöörde 
saavutamiseks. Selle keskmes on meie eesmärk saada 2050. aastaks 
esimeseks kliimaneutraalseks maailmajaoks.“

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen

21. september 2020

Taust
Komisjon võttis vastu ELi heitkogustega kauplemise süsteemi (edaspidi „HKS“) muudetud suunised, mis käsitlevad 
riigiabi kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemis pärast 2021. aastat. Suunised jõustuvad 1. 
jaanuaril 2021.

ELi HKS on ELi kliimamuutuste vastu võitlemise poliitika nurgakivi ja oluline vahend, mis aitab vähendada 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid kulutõhusal viisil. HKS tekitab ettevõtete jaoks CO2 hinnasignaali ja aitab seeläbi 
vähendada heitkoguseid.

Mis on suuniste eesmärk?
HKSi suuniste eesmärk on vähendada kasvuhoonegaaside heite ülekandumise riski. Heite ülekandumine tähendab, 
et ettevõtted viivad tootmise väljaspool ELi asuvatesse riikidesse, mille kliimapoliitika on leebem. See vähendab 
majandustegevust ELis ja ei aita piirata kasvuhoonegaaside heiteid maailma mastaabis.

Suunised võimaldavad liikmesriikidel hüvitada suure riskiga sektorites tegutsevatele ettevõtetele selle osa 
suurematest elektrikuludest, mille on tekitanud ELi HKSi põhjustatud CO2 hinnasignaalid (nn kaudsed heitkoguste 
kulud). Samal ajal aitavad suunised vältida ülemäärast hüvitamist ja sellest tulenevaid põhjendamatuid 
konkurentsimoonutusi ühtsel turul.
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Riiklikud energia- ja kliimakavad:
liikmesriikide panus ELi 2030. aasta 
kliimaeesmärgi saavutamisse
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TINGIMUSLIKKUS

EL saab 2050. aastaks kliimaneutraalseks. Selle eesmärgi saavutamiseks peame toetama innovatsiooni 
ELi ettevõtetes, et nad jõuaksid rohemajanduse valdkonnas maailmas juhtivale kohale.

Millised on peamised suunistes käsitletud küsimused?
Vastu võetud suuniste eesmärk on vähendada kasvuhoonegaaside heite ülekandumist ja need käsitlevad selleks 
kolme järgmist põhivaldkonda:

Muudetud suunised jõustuvad 1. jaanuaril 2021 ja neid kohaldatakse aastatel 2021–2030. Nende suuniste kohaselt 
peavad liikmesriigid teavitama Euroopa Komisjoni, kui nad otsustavad kasutada riigiabi andmiseks HKSi kaudset 
kulude hüvitamist.

Suunised keskenduvad kümnele sektorile ja 20 allsektorile, milles esineb kõige suurem 
kasvuhoonegaaside heite ülekandumise risk:

•  rahvusvahelisest kaubandusest märkimisväärselt sõltuvad sektorid; 
•  sektorid, mida mõjutavad suurel määral energiakulud ja millel on vähe võimalusi  
 suuremaid elektrikulusid üle kanda; 
•  sektorid, mille kasumimarginaalidele avaldatakse survet rahvusvahelisel tasandil; 
•  sektorid, mille energiatõhususe suurendamise võimalused on piiratud.

Hüvitise maksmise eeltingimuseks on ettevõte võetavad CO2 heite vähendamise 
meetmed, näiteks:

•  energiaauditite tegemine; 
•  energiaauditite käigus esitatud soovituste täitmine; 
•  kestlike ja erasektori investeeringute kasvu soodustamine; 
•  oma elektritarbimise CO2 jalajälje vähendamine.

Muudetud suunistega kehtestatud püsiv hüvitismäär on 75% (eelmise HKSi 
kauplemisperioodi alguses oli see 85%) ning hüvitist ei maksta vähese tõhususega 
tehnoloogiatele, et ajendada ettevõtteid suurendama energiatõhusust.


