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MUUDATUSETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise- ja 
toiduohutuse komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Euroopa Ülemkogu on võtnud endale 
kindla kohustuse vähendada 2020. aastaks 
ühenduse kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
1999. aasta tasemega võrreldes kokku 
vähemalt 20 % võrra – ja isegi 30 % võrra, 
tingimusel et teised arenenud riigid 
võtavad endale võrreldava kohustuse 
vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid ning majanduslikult enam 
arenenud arengumaad annavad piisava 
panuse vastavalt oma kohustustele ja 
vastavatele võimalustele. 2050. aastaks 
tuleks kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
vähendada vähemalt 50 % võrreldes 1990. 
aasta tasemega. Kõik majandussektorid 
peaksid kõnealuse vähendamise 
saavutamisele kaasa aitama.

(3) Euroopa Ülemkogu on võtnud endale 
kindla kohustuse vähendada 2020. aastaks 
ühenduse kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
1999. aasta tasemega võrreldes kokku 
vähemalt 20 % võrra – ja isegi 30 % võrra, 
tingimusel et teised arenenud riigid 
võtavad endale võrreldava kohustuse 
vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid ning majanduslikult enam 
arenenud arengumaad annavad piisava 
panuse vastavalt oma kohustustele ja 
vastavatele võimalustele. Euroopa 
suurejooneline panus koos heitkogustega 
kauplemise süsteemiga paneb Euroopa 
majandusele rahvusvahelises kontekstis 
igal juhul võrdlemisi suure koormuse. 
2050. aastaks tuleks kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid vähendada vähemalt 50 % 
võrreldes 1990. aasta tasemega. Kõik 
majandussektorid, sealhulgas 
rahvusvaheline lennundus ja 
meretransport, peaksid kõnealuse 
vähendamise saavutamisele kaasa aitama.

Selgitus

Euroopa ettevõtted peavad osalema ülemaailmses konkurentsis ja sellega seoses panevad ELi 
CO2 heitkoguste vähendamise eesmärgid neile suhteliselt suure koormuse. Lissaboni protsessi 
eesmärkide saavutamiseks tuleb see probleem lahendada.
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Pärast seda, kui ühendus ja kolmandad 
riigid on sõlminud rahvusvahelise 
kokkuleppe, mille kohaselt võetakse 
asjakohaseid üleilmseid meetmeid pärast 
2012. aastat, tuleks märkimisväärselt 
toetada ühikute eraldamist kõnealustes 
riikides toimunud vähendamise eest. Kuni 
sellist kokkulepet ei ole sõlmitud, tuleks
siiski tagada suurem kindlus väljaspool 
ühendust omandatud ühikute jätkuvale 
kasutamisele.

(6) Pärast seda, kui ühendus ja kolmandad 
riigid on sõlminud rahvusvahelise 
kokkuleppe, mille kohaselt võetakse 
üleilmseid meetmeid pärast 2012. aastat, 
tuleb märkimisväärselt toetada ühikute 
eraldamist kõnealustes riikides toimunud 
vähendamise eest. Kuni sellist kokkulepet 
ei ole sõlmitud, tuleb siiski tagada suurem 
kindlus väljaspool ühendust omandatud 
ühikute jätkuvale kasutamisele.

Selgitus

Direktiiv peab looma kõikidele osalistele siduva raamistiku ühikute eraldamiseks heitkoguste 
vähendamise eest.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Kliimamuutustega võitlemiseks ja 
nende vältimatute mõjudega 
kohanemiseks tehtavaid jõupingutusi 
silmas pidades on asjakohane kasutada 
vähemalt 20 % saastekvootide oksjonite 
tuludest selleks, et: vähendada 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid;
kohaneda kliimamuutuste mõjudega;
rahastada heitkoguste vähendamise ja 
mõjudega kohanemise alast uurimis- ja 
arendustegevust; arendada välja 
taastuvenergiaallikaid, et saavutada ELi 
eesmärk jõuda 2020. aastaks taastuvenergia 

(15) Saastekvootide oksjonite tulude abil 
tuleks aidata rahastada kliimamuutustega 
võitlemiseks ja nende vältimatute 
mõjudega kohanemiseks tehtavaid 
jõupingutusi. Neid võiks kasutada näiteks 
selleks, et vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid; kohaneda kliimamuutuste 
mõjudega; rahastada heitkoguste 
vähendamise ja mõjudega kohanemise 
alast uurimis- ja arendustegevust; arendada 
välja taastuvenergiaallikaid, et saavutada 
ELi eesmärk jõuda 2020. aastaks 
taastuvenergia 20 % osatähtsuseni;
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20 % osatähtsuseni; saavutada ühenduse 
eesmärk suurendada energiatõhusust 2020.
aastaks 20 % võrra; koguda ja 
geoloogiliselt säilitada kasvuhoonegaase;
toetada ülemaailmset energiatõhususe ja 
taastuvenergia fondi; rahastada meetmeid 
metsade hävitamise ärahoidmiseks ja 
kohanemise hõlbustamiseks arengumaades 
ning lahendada sotsiaalprobleeme, nagu 
võimaliku elektrihinna tõusu mõju 
madalama ja keskmise sissetulekuga 
leibkondadele. See protsendimäär on
oluliselt madalam kui ametiasutuste 
eeldatav netotulu oksjonitest, arvestades 
võimalikku madalamat tulu ettevõtte 
tulumaksu laekumisest. Lisaks sellele 
tuleks saastekvootide oksjonitest saadavat 
tulu kasutada ühenduse süsteemi juhtimise 
halduskulude katteks. Tuleks ette näha 
sätted oksjonitulude kõnealustel 
eesmärkidel kasutamise jälgimiseks.
Selline teatamine ei vabasta liikmesriike 
asutamislepingu artikli 88 lõikes 3 
sätestatud kohustusest teatada teatavatest 
riiklikest meetmetest. Käesoleva 
direktiiviga ei piirata asutamislepingu 
artiklite 87 ja 88 kohaselt rakendatavate 
tulevaste riigiabi menetluste tulemuste 
kohaldamist.

saavutada ühenduse eesmärk suurendada 
energiatõhusust 2020. aastaks 20 % võrra;
koguda ja geoloogiliselt säilitada 
kasvuhoonegaase; toetada ülemaailmset 
energiatõhususe ja taastuvenergia fondi;
rahastada meetmeid metsade hävitamise 
ärahoidmiseks ja kohanemise 
hõlbustamiseks arengumaades ning 
lahendada sotsiaalprobleeme, nagu 
võimaliku elektrihinna tõusu mõju 
madalama ja keskmise sissetulekuga 
leibkondadele. See protsendimäär on 
oluliselt madalam kui ametiasutuste 
eeldatav netotulu oksjonitest, arvestades 
võimalikku madalamat tulu ettevõtte 
tulumaksu laekumisest. Lisaks sellele 
tuleks saastekvootide oksjonitest saadavat 
tulu kasutada ühenduse süsteemi juhtimise 
halduskulude katteks. Liikmesriigid 
peaksid otsustama saastekvootide 
oksjonite tuludest individuaalsetele 
meetmetele eraldatavate summade üle 
vastavalt oma vajadustele. Tuleks ette 
näha sätted oksjonitulude kõnealustel 
eesmärkidel kasutamise jälgimiseks.
Selline teatamine ei vabasta liikmesriike 
asutamislepingu artikli 88 lõikes 3 
sätestatud kohustusest teatada teatavatest 
riiklikest meetmetest. Käesoleva 
direktiiviga ei piirata asutamislepingu 
artiklite 87 ja 88 kohaselt rakendatavate 
tulevaste riigiabi menetluste tulemuste 
kohaldamist.

Selgitus

Arvestades sellega, et keskkonnapoliitikat juhitakse jagatud volituste põhimõttel, peavad 
liikmesriigid otsustama saastekvootide oksjonite tulude jaotamise üle individuaalsetele 
meetmetele, mille eesmärgiks on lahendada kliimamuutuste probleem.

Muudatusettepanek 4
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Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Realistlikult võib eeldada, et Kyoto 
II rahvusvahelises kokkuleppes 
kehtestatakse tööstus- ja 
üleminekumajandusega riikidele erinevad 
kohustused („ühine, kuid eristav 
kohtlemine”). See seab ühendusele 
ülesande aidata tõhusalt kaasa CO2 
heitkoguste vähendamisele. Kokkuleppe 
tulemusena võidakse rahvusvaheliselt 
nõustuda suurenenud CO2 heitkogustega 
teatud üleminekumajandusega riikides. 
Seega peaks ühendus arvestama sellest 
tulenevate konkurentsimoonutustega. Nn 
süsinikdioksiidi leke tekib mitte ainult
rahvusvahelise kokkuleppe täitmata 
jätmisel, vaid ka siis, kui kokkuleppes 
kehtestatakse erinevad kohustused. Seda 
probleemi saaks lahendada sektoripõhiste 
kokkulepete ja võrdlusanalüüsi abil.

Selgitus

Võib arvata, et areneva majandusega riigid ühinevad rahvusvahelise kokkuleppega ainult 
juhul, kui neile antakse täiendavad võimalused tööstussektori arendamiseks. Sellest tulenev 
ebavõrdsus CO2 heitkoguste vähendamise nõuetes viib konkurentsimoonutuste kinnistumiseni 
ja tekitab ELi jaoks püsiva probleemi, kuidas reageerida tootmise ümberpaigutamisele 
piirkondadesse, kus CO2 piirangud on väiksemad.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Käitistele tasuta kvootide eraldamine 
üleminekuperioodil peaks toimuma 
ühenduse ühtlustatud eeskirjade alusel 
(„võrdlusanalüüs”), et minimeerida 
konkurentsimoonutusi ühenduse turul.
Kõnealuste eeskirjade puhul tuleks arvesse 
võtta kasvuhoonegaaside ja energia 

(18) Käitistele tasuta kvootide eraldamine 
üleminekuperioodil peaks toimuma 
ühenduse ühtlustatud eeskirjade ja 
sektoripõhise võrdlusanalüüsi alusel, et 
minimeerida konkurentsimoonutusi 
ühenduse turul ja seoses rahvusvaheliste 
konkurentidega. Kõnealuste eeskirjade ja 
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seisukohast kõige tõhusamaid 
tehnoloogiaid, asendajaid, alternatiivseid 
tootmisviise, biomassi kasutamist, 
taastuvenergiaallikaid ning 
kasvuhoonegaaside kogumist ja säilitamist.
Sellised eeskirjad ei tohiks olla ajendiks, et 
heitkoguseid suurendada, ning peaksid 
tagama, et järjest suurem osa saastekvoote 
müüakse oksjonil. Eraldatavad kvoodid 
tuleks kindlaks määrata enne 
kauplemisperioodi, et tagada turu 
nõuetekohane toimimine. Eeskirjadega 
tuleb samuti hoida ära põhjendamatud 
konkurentsimoonutused tööstuskäitistele 
tarnitava elektri ja soojuse turul.
Kõnealuseid eeskirju tuleks kohaldada uute 
osalejate suhtes, kes teostavad samu 
tegevusi nagu olemasolevad käitised, 
millele eraldatakse üleminekuperioodil 
tasuta kvoote. Konkurentsimoonutuste 
vältimiseks siseturul ei tohiks tasuta kvoote 
eraldada uute osalejate toodetava elektri 
puhul. Uutele osalejatele ettenähtud 
kvoodid, mis on 2020. aastaks kasutamata 
jäänud, tuleks müüa oksjonil.

võrdlusanalüüsi puhul tuleks arvesse võtta 
kasvuhoonegaaside ja energia seisukohast 
kõige tõhusamaid tehnoloogiaid, 
asendajaid, alternatiivseid tootmisviise, 
biomassi kasutamist, 
taastuvenergiaallikaid, koostootmist ning 
kasvuhoonegaaside kogumist ja säilitamist.
Sellised eeskirjad ei tohiks olla ajendiks, et 
heitkoguseid suurendada, ning peaksid 
tagama, et järjest suurem osa saastekvoote 
müüakse oksjonil. Eraldatavad kvoodid 
tuleks kindlaks määrata enne 
kauplemisperioodi, et tagada turu 
nõuetekohane toimimine. Eeskirjadega 
tuleb samuti hoida ära põhjendamatud 
konkurentsimoonutused tööstuskäitistele 
tarnitava elektri ja soojuse turul.
Kõnealuseid eeskirju tuleks kohaldada uute 
osalejate suhtes, kes teostavad samu 
tegevusi nagu olemasolevad käitised, 
millele eraldatakse üleminekuperioodil 
tasuta kvoote. Konkurentsimoonutuste 
vältimiseks siseturul ei tohiks tasuta kvoote 
eraldada uute osalejate toodetava elektri 
puhul, välja arvatud tööstuslike 
tootmisprotsesside käigus tekkinud 
heitgaasidest oma tarbeks toodetud 
elekter. Uutele osalejatele ettenähtud 
kvoodid, mis on 2020. aastaks kasutamata 
jäänud, tuleks müüa oksjonil. Komisjon 
peaks võrdlusaluste määratlemisel 
asjaomaste sektoritega konsulteerima.

Selgitus

Kuni tõelise kvantifitseeritava ja tõendatava rahvusvahelise kokkuleppe saavutamiseni peab 
komisjon võimaldama kvootide tasuta eraldamist süsinikdioksiidi lekke ohuga 
tööstusharudele mitte ainult ühtlustatud ühenduse eeskirjade alusel, vaid pigem sektoripõhiste 
võrdlusanalüüside kaudu, mida asjaosalistega arutatakse.

Koostootmine on energiatõhus tootmisprotsess ja see tuleks enampakkumisest välja jätta. 

Tootmisprotsesside heitgaase tuleb kasutada kohe pärast nende tekkimist. Nende tõhusa 
kasutamise tagamiseks tuleb võimaldada maksimaalset paindlikkust. Nende kasutamine 
elektri tootmiseks aitab kaasa ressursside säästmisele ja vähendab süsinikdioksiidi heiteid. 
Nendel konkreetsetel tingimustel toodetud elekter tuleks enampakkumisest välja jätta.

Ülemaailmses majandussüsteemis konkureerivad Euroopa ettevõtted kolmandate riikide 
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ettevõtetega, kelle suhtes kohaldatakse teistsuguseid raamtingimusi. Kolmandate riikide 
väiksematest CO2 piirangutest põhjustatud konkurentsimoonutused suurendavad tootmise 
ümberpaigutamise ohtu. Kliimakaitsele tõhusa kaasaaitamise nimel tuleb seetõttu arvesse 
võtta olukorda rahvusvahelisel tasandil.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Ühendus jätkab läbirääkimiste 
juhtimist ambitsioonika rahvusvahelise 
kokkuleppe sõlmimiseks, millega 
saavutatakse eesmärk, et ülemaailmne 
temperatuuritõus ei ületaks 2 °C, ning leiab 
julgustust Balil kõnealuse eesmärgi 
saavutamiseks tehtud edusammudest. Juhul 
kui teised arenenud riigid ja muud 
peamised kasvuhoonegaaside tekitajad ei 
osale kõnealuses rahvusvahelises 
kokkuleppes, võib see põhjustada
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
suurenemist kolmandates riikides, kus 
tööstuse suhtes ei kohaldata võrreldavaid 
piiranguid seoses süsihappegaasi 
heitkogustega (nn süsinikdioksiidi leke), ja 
samal ajal luua majanduslikult ebasoodsa 
olukorra teatavates ühenduse 
energiamahukates sektorites ja 
alasektorites, mida mõjutab rahvusvaheline 
konkurents. See võib kahjustada ühenduse 
meetmete keskkonnaalast terviklikkust ja 
kasu. Süsinikdioksiidi lekke probleemi 
lahendamiseks eraldab ühendus kuni
100 % ulatuses tasuta kvoote sektoritele ja 
alasektoritele, mis vastavad asjakohastele 
tingimustele. Kõnealuste sektorite ja 
alasektorite määratlus ja nõutavad 
meetmed vaadatakse uuesti läbi, selleks et 
vajaduse korral võetaks meetmeid ning et 
vältida ülekompenseerimist. Sellistes 
sektorites ja alasektorites, mille puhul saab 
nõuetekohaselt tõendada, et 
süsinikdioksiidi lekke ohtu ei ole võimalik 
muul viisil vältida, ja kus elekter 

(19) Ühendus jätkab läbirääkimiste 
juhtimist ambitsioonika rahvusvahelise 
kokkuleppe ja/või rahvusvaheliste 
sektoripõhiste kokkulepete sõlmimiseks, 
millega saavutatakse eesmärk, et 
ülemaailmne temperatuuritõus ei ületaks 
2 C, ning leiab julgustust Balil kõnealuse 
eesmärgi saavutamiseks tehtud 
edusammudest. Juhul kui teised arenenud 
riigid ja muud peamised 
kasvuhoonegaaside tekitajad ei osale 
kõnealuses rahvusvahelises kokkuleppes, 
põhjustab see kasvuhoonegaaside 
heitkoguste suurenemist kolmandates 
riikides, kus tööstuse suhtes ei kohaldata 
võrreldavaid piiranguid seoses 
süsihappegaasi heitkogustega (nn 
süsinikdioksiidi leke), ja samal ajal loob
majanduslikult ebasoodsa olukorra 
teatavates ühenduse energiamahukates 
sektorites ja alasektorites, mida mõjutab 
rahvusvaheline konkurents. 
Süsinikdioksiidi lekke probleemi 
lahendamiseks eraldab ühendus 100 % 
ulatuses tasuta kvoote energiamahukatele 
sektoritele ja alasektoritele. Kõnealuste 
sektorite ja alasektorite määratlus ja 
nõutavad meetmed vaadatakse uuesti läbi, 
selleks et vajaduse korral võetaks 
meetmeid ning et vältida 
ülekompenseerimist. Sellistes sektorites ja 
alasektorites, mille puhul saab 
nõuetekohaselt tõendada, et 
süsinikdioksiidi lekke ohtu ei ole võimalik 
muul viisil vältida, ja kus elekter 
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moodustab suure osa tootmiskuludest ja 
seda toodetakse tõhusalt, võib meetmete 
puhul arvesse võtta elektritarbimist 
tootmise käigus, ilma et muudetaks 
kvootide üldkogust.

moodustab suure osa tootmiskuludest ja 
seda toodetakse tõhusalt, võib meetmete 
puhul arvesse võtta elektritarbimist 
tootmise käigus, ilma et muudetaks 
kvootide üldkogust.

Selgitus

Kliimakaitsele tõhusalt kaasaaitamiseks peab ühendus tegema tõhusat ennetustööd, et ära 
hoida tootmise ümberpaigutamine väiksemate CO2 piirangutega kolmandatesse riikidesse. 
Eriti energiamahukatel sektoritel või alasektoritel ei ole rahvusvahelise konkurentsisurve 
tõttu võimalik suuremaid kulusid oma toodetesse edasi suunata. Seetõttu oleks 
saastekvootidega kauplemisest põhjustatud täiendavate kulude tagajärjeks tootmise 
ümberpaigutamine ja võimalikud negatiivsed mõjud üleilmsetele heitmetele. Seetõttu on 
vajalik koormuse vähendamine saastekvootide püsiva tasuta eraldamise kaudu.

On oluline püüda saavutada mitte üksnes ülemaailmset rahvusvahelist kokkulepet, vaid 
tagada ka sektoripõhised kokkulepped, eriti areneva majandusega riikide puhul nagu Hiina ja 
India.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhul, kui ei saavutata rahvusvahelist 
kokkulepet ülemaailmse 
temperatuuritõusu piiramise kohta, peaks 
ühendus püüdma sõlmida kahepoolsed 
või mitmepoolsed kokkulepped muude 
suuremate kasvuhoonegaaside 
tekitajatega. Olenemata käimasolevate 
läbirääkimiste tulemusest peaks ühendus 
asuma juhtrolli Maailma 
Keskkonnaorganisatsiooni rajamisel, mis 
hõlmaks juba vastu võetud rahvusvahelisi 
keskkonnaalaseid õigusnorme ja tõhusaid 
kohtumehhanisme.

Selgitus

Käimasolevate Kyoto järgset perioodi käsitlevate läbirääkimiste nurjumise tõenäosust tuleks 
arvesse võtta ning uurida püsivaid, tõhusaid lahendusi.
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Komisjon peaks seepärast olukorra 
läbi vaatama hiljemalt 2011. aasta juuniks 
ja pidama nõu asjakohaste 
sotsiaalpartneritega ning rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi silmas pidades 
esitama aruande koos võimalike 
asjakohaste ettepanekutega. Sellega seoses 
peaks komisjon hiljemalt 30. juuniks 2010 
tegema kindlaks, millistes 
energiamahukates sektorites või 
alasektorites on süsinikdioksiidi lekke oht.
Analüüs peaks põhinema selle hindamisel, 
millises ulatuses on asjaomases sektoris 
võimalik nõutavate kvootide hinda edasi 
suunata tootehindadesse, ilma et see tooks 
kaasa märgatava turuosa loovutamise
ühendusevälistele käitistele, kes ei võta 
võrreldavaid meetmeid heitkoguste 
vähendamiseks. Energiamahukatele 
tööstusharudele, mille puhul on kindlaks 
tehtud, et seal on märkimisväärne 
süsinikdioksiidi lekke oht, võiks eraldada 
rohkem tasuta kvoote või tuleks kehtestada 
tõhus süsinikdioksiidi tasakaalustamise 
süsteem, et pakkuda ühenduse 
tööstusharudele, kus on märkimisväärne 
süsinikdioksiidi lekke oht, võrdseid 
võimalusi võrreldes kolmandate riikide 
tööstusharudega. Sellise süsteemi raames 
võiks kohaldada importijate suhtes 
nõudeid, mis on vähemalt sama soodsad 
kui ELi käitiste suhtes kohaldatavad 
nõuded, näiteks nõue kvoodid tagastada.
Mis tahes meetmed peavad olema 
kooskõlas Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni põhimõtetega, eelkõige 
ühise, kuid jagatud vastutuse ning 
vastavate võimaluste põhimõttega, pidades 
silmas vähim arenenud riikide eriolukorda.
Meetmed peavad samuti olema kooskõlas 

(20) Komisjon peaks seepärast olukorra 
läbi vaatama hiljemalt 2011. aasta juuniks 
ja pidama nõu asjakohaste 
sotsiaalpartneritega ning rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi silmas pidades 
esitama olukorda hindava aruande koos 
võimalike asjakohaste ettepanekutega, mis 
peaksid käsitlema kõiki tööstussektoreid, 
eelkõige energiamahukaid või 
süsinikdioksiidi lekke ohuga sektoreid. 
Selliste sektorite ja alasektorite 
kriteeriumid ja kindlaksmääramine tuleb 
pärast sotsiaalpartnerite ja asjaomaste 
sidusrühmadega konsulteerimist
määratleda Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule esitatud ettepanekus. 
Kõnealuses ettepanekus tuleks arvesse 
võtta kohustuslikke vähendamisi käsitleva 
rahvusvahelise kokkuleppe võimalikku 
ebaõnnestumist ja võimalikke alternatiive 
rahvusvahelistele kokkulepetele.
Komisjoni analüüs peaks põhinema selle 
hindamisel, millises ulatuses on asjaomases 
sektoris võimalik nõutavate kvootide hinda 
edasi suunata tootehindadesse, ilma et see 
tooks kaasa märgatava turuosa loovutamist
ühendusevälistele käitistele, kes ei võta
võrreldavaid meetmeid heitkoguste 
vähendamiseks. Energiamahukatele 
tööstusharudele, mille puhul on kindlaks 
tehtud, et seal on märkimisväärne 
süsinikdioksiidi lekke oht, võiks eraldada 
rohkem tasuta kvoote või tuleks kehtestada 
tõhus süsinikdioksiidi tasakaalustamise 
süsteem, et pakkuda ühenduse 
tööstusharudele, kus on märkimisväärne 
süsinikdioksiidi lekke oht, võrdseid 
võimalusi võrreldes kolmandate riikide 
tööstusharudega. Sellise süsteemi raames 
võiks kohaldada importijate suhtes 
nõudeid, mis on vähemalt sama soodsad 
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ühenduse rahvusvaheliste kohustustega, 
sealhulgas WTO kokkuleppega.

kui ELi käitiste suhtes kohaldatavad 
nõuded, näiteks nõue kvoodid tagastada.
Komisjon peaks jälgima niisuguseid 
tooteid oma tootmisprotsessi sisendina 
kasutavate ELi-põhiste tootjate 
potentsiaalset mõju konkurentsivõimele ja 
tööhõivele. Mis tahes meetmed peavad 
olema kooskõlas Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni põhimõtetega, eelkõige 
ühise, kuid jagatud vastutuse ning 
vastavate võimaluste põhimõttega, pidades 
silmas vähim arenenud riikide eriolukorda. 
Meetmed peavad samuti olema kooskõlas 
ühenduse rahvusvaheliste kohustustega, 
sealhulgas WTO kokkuleppega.

Selgitus

Olukorda hindav raport ja ettepanekud lahenduste kohta ulatusliku süsinikdioksiidi lekke ohu 
korral peaksid käsitlema kõiki tööstussektoreid, pöörates erilist tähelepanu 
energiamahukatele tööstusharudele, kuna energiamahukuse mõiste on õiguslikult 
ebamäärane.

Süsinikdioksiidi lekke ohuga sektorite kindlaksmääramise ja klassifitseerimise kriteeriumid 
tuleb mõjutatud tööstusharude käekäigu ettenägemise võimaldamiseks koostada palju varem, 
kui komisjon välja pakkus; arvesse tuleb võtta otsest ja kaudset mõju ELi-põhistele tootjatele.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Saastekvootide 100 %lise tasuta 
eraldamise korral muutub importijate 
kaasamine saastekvootidega kauplemisse 
tarbetuks. See tagaks WTO raames võetud 
kohustuste täitmise ja peaks ühtlasi 
tähendama, et kolmandad riigid ei 
kehtesta taolisi kaitsemeetmeid. Lisaks 
aitaks see kaasa läbirääkimiste õhkkonna 
parandamisele ja suurendaks ELi 
toimivate CO2 vähendamise meetmete 
vastuvõetavust.
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Selgitus

WTO raames peab ühendus tagama mittediskrimineeriva juurdepääsu oma turgudele.
Saastekvootide 100 %line tasuta eraldamine energiamahukatele sektoritele muudab 
importijate võimaliku diskrimineeriva kaasamise tarbetuks, vältides samal ajal ohtu, et
kolmandad riigid võtavad protektsionistlikke vastumeetmeid. Võimalikult kogu maailma 
hõlmava saastekvootidega kauplemise süsteemi rajamise eesmärki on võimalik saavutada 
ainult juhul, kui läbirääkimiste osalised on veendunud, et ühendusel ei ole sellise süsteemi 
kehtestamisega protektsionistlikke kavatsusi.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Võrdsete konkurentsitingimuste 
tagamiseks ühenduses tuleks ühtlustada 
väljaspool ühendust omandatud ühikute 
kasutamine ühenduse süsteemiga hõlmatud 
käitajate poolt. Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni Kyoto protokollis on 
ette nähtud kvantitatiivsed heitkoguste 
vähendamise eesmärgid arenenud riikide 
jaoks ajavahemikuks 2008–2012 ja on 
sätestatud tõendatud heitkoguste 
vähendamise ühikute (THV) ja heitkoguste 
vähendamise ühikute (HVÜ) loomine 
vastavalt puhta arengu mehhanismi ja 
ühisrakenduse projektide käigus ning 
nende kasutamine arenenud riikide poolt, 
et saavutada osa kõnealustest eesmärkidest.
Kuigi Kyoto protokolli raamistik ei 
võimalda luua HVÜsid alates 2013. aastast 
ilma, et vastuvõtjariikides oleks 
kehtestatud uued kvantitatiivsed 
heitkoguste vähendamise eesmärgid, võib 
jätkata puhta arengu mehhanismi ühikute 
loomist. Tuleks sätestada, kuidas oleks 
pärast rahvusvahelise kliimamuutusi 
käsitleva kokkuleppe sõlmimist võimalik 
täiendavalt kasutada kõnealuse 
kokkuleppe sõlminud riikides omandatud 
THVsid ja HVÜsid. THVde ja HVÜde 

(21) Võrdsete konkurentsitingimuste 
tagamiseks ühenduses tuleks ühtlustada 
väljaspool ühendust omandatud ühikute 
kasutamine ühenduse süsteemiga hõlmatud 
käitajate poolt. Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni Kyoto protokollis on 
ette nähtud kvantitatiivsed heitkoguste 
vähendamise eesmärgid arenenud riikide 
jaoks ajavahemikuks 2008-2012 ja on 
sätestatud tõendatud heitkoguste 
vähendamise ühikute (THV) ja heitkoguste 
vähendamise ühikute (HVÜ) loomine 
vastavalt puhta arengu mehhanismi ja 
ühisrakenduse projektide käigus ning 
nende kasutamine arenenud riikide poolt, 
et saavutada osa kõnealustest eesmärkidest.
Kuigi Kyoto protokolli raamistik ei 
võimalda luua HVÜsid alates 2013. aastast 
ilma, et vastuvõtjariikides oleks 
kehtestatud uued kvantitatiivsed 
heitkoguste vähendamise eesmärgid, võib 
jätkata puhta arengu mehhanismi ühikute 
loomist. Tuleks sätestada, kuidas oleks ka 
ilma rahvusvahelise kliimamuutusi 
käsitleva kokkuleppe sõlmimiseta võimalik 
kasutada omandatud THVsid ja HVÜsid.
THVde ja HVÜde kasutamine peaks olema 
kooskõlas ühenduse eesmärgiga toota 
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täiendava/edaspidise kasutamise 
sätestamine sellise kokkuleppe 
puudumisel kahjustaks kõnealust algatust 
ja raskendaks ühenduse eesmärgi 
saavutamist taastuvenergia üha laiema 
kasutamise osas. THVde ja HVÜde 
kasutamine peaks olema kooskõlas 
ühenduse eesmärgiga toota 2020. aastaks 
20 % energiast taastuvenergiaallikatest ja 
edendada energiatõhusust, uuendustegevust 
ja tehnika arengut. Kui see on kõnealuste 
eesmärkide saavutamisega kooskõlas, 
tuleks ette näha võimalus sõlmida 
kokkuleppeid kolmandate riikidega, et luua 
kõnealustes riikides heitkoguste 
vähendamiseks stiimuleid, millega 
saavutatakse kasvuhoonegaaside 
heitkoguste täiendav tegelik vähendamine 
ja edendatakse samal ajal ühenduses 
asuvate äriühingute uuendustegevust ja 
tehnika arengut kolmandates riikides.
Sellised kokkulepped võib ratifitseerida 
rohkem kui üks riik. Pärast seda, kui 
ühendus on sõlminud rahuldava 
rahvusvahelise kokkuleppe, tuleks 
hõlbustada juurdepääsu kolmandates 
riikides läbi viidud projektide käigus 
omandatud ühikutele ja samal ajal 
suurendada ühenduse süsteemi raames 
saavutatava heitkoguste vähendamise 
määra.

2020. aastaks 20 % energiast 
taastuvenergiaallikatest ja edendada 
energiatõhusust, uuendustegevust ja 
tehnika arengut. Kui see on kõnealuste 
eesmärkide saavutamisega kooskõlas, 
tuleks ette näha võimalus sõlmida 
kokkuleppeid kolmandate riikidega, et luua 
kõnealustes riikides heitkoguste 
vähendamiseks stiimuleid, millega 
saavutatakse kasvuhoonegaaside 
heitkoguste täiendav tegelik vähendamine 
ja edendatakse samal ajal ühenduses 
asuvate äriühingute uuendustegevust ja 
tehnika arengut kolmandates riikides.
Sellised kokkulepped võib ratifitseerida 
rohkem kui üks riik. Pärast seda, kui 
ühendus on sõlminud rahuldava 
rahvusvahelise kokkuleppe, tuleks 
hõlbustada juurdepääsu kolmandates 
riikides läbi viidud projektide käigus 
omandatud ühikutele ja samal ajal 
suurendada ühenduse süsteemi raames 
saavutatava heitkoguste vähendamise 
määra. Samas ei peaks andma ühikuid 
seoses puhta arengu mehhanismi ja 
ühisrakenduse projektidega 
süsinikdioksiidi lekke ohuga sektorites.

Selgitus

Puhta arengu mehhanismi meetmed aitavad tõhusalt kaasa kliimakaitsele arenguriikides.
Ülemaailmsete CO2 eesmärkide saavutamist silmas pidades on seetõttu igal juhul soovitatav 
vähem arenenud riikide osalemine kõnealustes projektides. Seetõttu tuleb tagada 
arenguriikide võimalikult laialdane osalemine puhta arengu mehhanismis ja seda ei tohiks 
piirata rahvusvahelise kokkuleppe võimalike lepinguosaliste ringiga. Puhta arengu 
mehhanismi meetmetes osalemine võib hõlbustada riikide ühinemist rahvusvahelise 
kliimakaitse kokkuleppega.

Süsinikdioksiidi lekke ohuga sektoreid ei tohiks ohustada väliste konkurentidega, keda 
soositakse puhta arengu mehhanismi ja ühisrakenduse projektide ühikute kaudu.

Muudatusettepanek 11
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Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Vähim arenenud riigid on eriti 
tundlikud kliimamuutuste mõjude suhtes 
ning tekitavad üksnes väga väikese osa 
kasvuhoonegaaside heitkogustest. Kui 
oksjonitel saadud tulu kasutatakse 
kliimamuutustega kohanemise 
hõlbustamiseks arengumaades, tuleks 
seepärast esmajärjekorras käsitleda vähim 
arenenud riikide vajadusi. Kuna 
kõnealustes riikides on käivitatud väga 
vähe puhta arengu mehhanismi projekte, 
on asjakohane kinnitada, et pärast 2012.
aastat kõnealustes riikides alustatud 
projektide raames omandatud ühikud on 
vastuvõetavad isegi rahvusvahelise 
kokkuleppe puudumisel. See õigus peaks 
vähim arenenud riikide suhtes kehtima 
kuni 2020. aastani, tingimusel et nad on 
selleks ajaks ratifitseerinud ülemaailmse 
kliimamuutusi käsitleva kokkuleppe või 
kahe- või mitmepoolse kokkuleppe 
ühendusega.

(24) Vähim arenenud riigid on eriti 
tundlikud kliimamuutuste mõjude suhtes 
ning tekitavad üksnes väga väikese osa 
kasvuhoonegaaside heitkogustest. Kui 
oksjonitel saadud tulu kasutatakse 
kliimamuutustega kohanemise 
hõlbustamiseks arengumaades, tuleks 
seepärast esmajärjekorras käsitleda vähim 
arenenud riikide vajadusi. Kuna 
kõnealustes riikides on käivitatud väga 
vähe puhta arengu mehhanismi projekte, 
on asjakohane kinnitada, et pärast 2012.
aastat kõnealustes riikides alustatud 
projektide raames omandatud ühikud on 
vastuvõetavad isegi rahvusvahelise 
kokkuleppe puudumisel. See õigus peaks 
vähim arenenud riikide suhtes kehtima 
kuni 2020. aastani.

Selgitus

Puhta arengu mehhanismi meetmed aitavad tõhusalt kaasa kliimakaitsele arenguriikides.
Üleilmsete CO2 eesmärkide saavutamist silmas pidades on seetõttu igal juhul soovitatav 
vähem arenenud riikide osalemine kõnealustes projektides. Seetõttu tuleks tagada 
arenguriikide võimalikult laialdane osalemine puhta arengu mehhanismis ja seda ei tohiks 
piirata rahvusvahelise kokkuleppe võimalike lepinguosaliste ringiga. Puhta arengu 
mehhanismi meetmetes osalemine võib hõlbustada riikide ühinemist rahvusvahelise 
kliimakaitse kokkuleppega.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 a
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Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aastaaruande ELi 
läbivaadatud heitkogustega kauplemise 
süsteemi rajamise ja toimimise kohta. 
Esimene aruanne esitatakse üks aasta 
pärast käesoleva direktiivi vastuvõtmist.

Selgitus

See protsess on väga keerukas, nõudes püsivat institutsioonidevahelist jälgimist ja hindamist.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 3 – lõige b – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) uus osaleja – mis tahes käitis, mis 
tegeleb ühe või mitme I lisas loetletud 
tegevusega ning mis on saanud 
kasvuhoonegaaside heitmeloa pärast seda, 
kui komisjonile on esitatud artikli 11 lõikes 
1 osutatud loetelu;

h) uus osaleja – mis tahes käitis, mis 
tegeleb ühe või mitme I lisas loetletud 
tegevusega ning mis on saanud 
kasvuhoonegaaside heitmeloa või 
uuendatud kasvuhoonegaaside heitmeloa 
märkimisväärse muudatuse tõttu käitise 
laadis või toimimises või käitise 
märkimisväärse laiendamise tõttu pärast 
seda, kui komisjonile on esitatud artikli 11 
lõikes 1 osutatud loetelu;

Selgitus

Käesolevas komisjoni ettepanekus ei määratleta laiendatud võimsusega käitist enam kui uut 
osalejat. See tekitab erinevuse, sest kasvuhoonegaaside heite ühikuid eraldatakse ainult 
uutele käitistele ja võimsuse laiendamised jäetakse enampakkumisele. Komisjoni ettepanek 
tekitab ebavõrdsuse uute käitiste ja suurendatud võimsusega käitiste vahel, mis ei ole kõige 
tõhusam lähenemine ja võib kahjustada olemasolevate protsessidega seotud innovatsiooni.

Muudatusettepanek 14
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Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 3 – lõige c – punkt u a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Nõukogu 18. märtsi 1991 direktiivi, 
millega muudetakse direktiivi 
75/442/EMÜ jäätmete kohta, II B lisas 
määratletud taaskasutamistoimingud 
jäetakse põletuskäitise mõistest välja.

Selgitus

ELi kliimapaketi üheks eesmärgiks on edendada ringlussevõttu. Seetõttu ei ole mõistlik lisada 
ringlussevõtutoiminguid süsteemi, mis seda karistab.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vähemalt 20 % lõikes 2 osutatud 
saastekvootide oksjoni käigus saadud 
tulust, sealhulgas kogu tulu lõike 2 
punktis b osutatud oksjonitest, tuleks
kasutada järgmistel eesmärkidel:

3. Lõikes 2 osutatud saastekvootide oksjoni 
käigus saadud tulu kasutatakse järgmistel 
eesmärkidel:

Selgitus

Arvestades probleemi tõsidust ja kiireloomulisust, tuleks kogu saastekvootide 
enampakkumiste tulu kasutada meetmetele, mis on välja töötatud selleks, et vähendada 
kasvuhoonegaaside heidet, arendada taastuvenergiat, võidelda metsade hävitamise vastu, 
aidata arengumaadel kliimamuutustega kohaneda ja aidata madalama sissetulekuga 
leibkondadel suurendada energia kasutamise tõhusust.

Muudatusettepanek 16
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Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 3 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) ühenduse süsteemi juhtimise 
halduskulude katmine.

g) halduskulude katmine kuni 10% 
ulatuses saadud tulust.

Selgitus

Komisjon teeb ettepaneku, et ainult 20 % saastekvootide oksjoni tulust pandaks kõrvale 
kliimamuutuste vastu võitlemiseks, mis on ilmselgelt ebapiisav, eriti kui selles summas 
sisalduvad halduskulud. Riikide eelarvepuudujäägid ei peaks olema peamiseks oksjonite 
stiimuliks.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid lisavad igal kõnealusel 
eesmärgil kasutatud tulusid käsitleva teabe 
otsuse nr 280/2004/EÜ kohaselt 
esitatavatele aruannetele.

4. Liikmesriigid otsustavad tuludest 
individuaalsetele meetmetele eraldatavate 
summade üle vastavalt oma vajadustele ja 
lisavad igal kõnealusel eesmärgil kasutatud 
tulusid ning tulude kasutamise 
geograafilist jaotust käsitleva teabe otsuse 
nr 280/2004/EÜ kohaselt esitatavatele 
aruannetele, keskendudes eelkõige 
siseturule, riigiabile ja 
konkurentsiküsimustele.

Komisjon esitab igal aastal Euroopa 
Parlamendile aruande tulude kasutamise 
kohta, pöörates erilist tähelepanu 
siseturule, riigiabile ja 
konkurentsiküsimustele.

Selgitus

See protsess on väga keerukas ning nõuab püsivat institutsioonidevahelist jälgimist ja 
hindamist. Oluline on parandada läbipaistvust, võimaldada artikli 10 lõike 3 punktis a toodud 
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kohustusest kinnipidamise hindamist ja tagada, et Euroopa Liidu jõupingutusi tervikuna 
jaotatakse tõhusalt. Kuna keskkonnapoliitikat juhitakse jagatud volituste põhimõttel, peavad 
liikmesriigid vastutama saastekvootide oksjonite tulude jaotamise eest individuaalsetele 
meetmetele, mille eesmärgiks on lahendada kliimamuutuste probleem.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon võtab 31. detsembriks 2010
vastu oksjoni ajakava, haldamist ja muid 
aspekte käsitleva määruse, tagamaks et 
oksjon toimub avatud, läbipaistval ja 
mittediskrimineerival viisil. Oksjonid 
korraldatakse nii, et käitajatel, eelkõige 
ühenduse süsteemiga hõlmatud väikestel ja 
keskmise suurusega ettevõtjatel on täielik 
juurdepääs ning teised osalejad ei kahjusta 
oksjoni toimimist. Kõnealune meede 
käesoleva direktiivi vähem oluliste sätete 
muutmiseks direktiivi täiendamise teel 
võetakse vastu artikli [23 lõikes 3] 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

5. Komisjon esitab mitte hiljem kui 31.
detsembriks 2009 Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule aruande, kus hinnatakse 
oksjoni ajakava, haldamist ja muid aspekte, 
ning mis vajaduse korral sisaldab 
ettepanekut võtta vastu direktiiv.
Kõnealuse ettepaneku eesmärk on tagada,
et oksjonid toimuvad avatud, läbipaistval 
ja mittediskrimineerival viisil, mis 
minimeerib spekuleerimise võimalused.
Oksjonid korraldatakse nii, et käitajatel, 
eelkõige ühenduse süsteemiga hõlmatud 
väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel 
on täielik juurdepääs ning teised osalejad ei 
kahjusta oksjoni toimimist või 
kliimamuutustega seotud eesmärke, mis 
õigustavad nende vastuvõtmist. Ettepanek 
on seetõttu piisavalt üksikasjalik 
muuhulgas seoses oksjonite ajakava ja 
sagedusega liikmesriikides ning 
asjakohase raamistikuga, lahendades 
oksjonite võimaliku mõju eelkõige seoses 
järgmisega:
– spekulatiivsed võtted;
– piiriülene konkurentsimõju;
– sektoriülene mõju;
– ELi ettevõtluse ja tööstuse, eelkõige 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
konkurentsivõime;
– inflatsioonisurve ja
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– sotsiaal-majanduslikud tagajärjed.
Oksjonite praktiline toimimine on 
läbivaadatud heitkogustega kauplemise 
süsteemi ettepaneku keskne osa ja selle 
suhtes kohaldatakse seetõttu 
kaasotsustamismenetlust.

Selgitus

Komisjon esitab ettepaneku käsitleda laiendatud heitkogustega kauplemise süsteemi määrava 
tähtsusega osa komiteemenetluse abil. Oluline on, et komisjon esitaks ettepaneku 
kaasotsustamismenetluse kasutamiseks.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused meetmed käesoleva direktiivi 
vähem oluliste sätete muutmiseks 
direktiivi täiendamise teel võetakse vastu 
artikli [23 lõikes 3] osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

välja jäetud

Selgitus

Komisjon esitab ettepaneku käsitleda laiendatud heitkogustega kauplemise süsteemi määrava 
tähtsusega osa komiteemenetluse abil. Oluline on, et komisjon esitaks ettepaneku 
kaasotsustamismenetluse kasutamiseks.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 1 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kuivõrd see on võimalik, tagatakse
esimeses lõigus osutatud meetmetega 

Esimeses lõigus osutatud meetmetega 
tagatakse kvootide eraldamine sellisel 
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kvootide eraldamine sellisel viisil, et kõige 
tõhusamaid tehnoloogiaid, asendajaid, 
alternatiivseid tootmisviise, biomassi 
kasutamist, kasvuhoonegaaside kogumist 
ja säilitamist arvesse võttes stimuleeritaks 
kasvuhoonegaaside ja energia seisukohast 
kõige tõhusamate tehnoloogiate kasutamist 
ja heitkoguste vähendamist ning ei 
stimuleeritaks heitkoguste suurendamist.
Elektritootmise eest tasuta kvoote ei 
eraldata.

viisil, et sektoripõhiseid võrdlusaluseid 
kasutades ja kõige tõhusamaid 
tehnoloogiaid, asendajaid, alternatiivseid 
tootmisviise, biomassi kasutamist, 
koostootmist, kasvuhoonegaaside kogumist 
ja säilitamist arvesse võttes stimuleeritaks 
kasvuhoonegaaside ja energia seisukohast 
kõige tõhusamate tehnoloogiate kasutamist 
ja heitkoguste vähendamist ning ei 
stimuleeritaks heitkoguste suurendamist.
Elektritootmise eest tasuta kvoote ei 
eraldata, välja arvatud tööstuslike 
tootmisprotsesside käigus heitgaasidest 
toodetud elekter, mida kasutatakse nende 
tootmisprotsesside käitaja enda tarbeks, 
millisel juhul eraldatakse kvoodid 
käitajale vastavalt kõnealuste 
tootmisprotsesside kohta kokku lepitud 
sektoripõhistele võrdlusalustele.
Komisjon tagab, et lõpptarbijale ei 
suunata edasi ülearuseid kulusid.

Selgitus

Tootmisprotsessis tekkivate heitgaaside kasutamine elektri tootmiseks aitab kaasa ressursside 
säästmisele ja süsinikdioksiidi heite vähendamisele. Nende eritingimuste juures toodetud 
elekter tuleks enampakkumiselt välja jätta ja lisada samasuguse kvootide eraldamise 
metoodika alla, nagu kehtib niisuguste gaaside tootja vastavatele käitistele. See on kooskõlas 
komisjoni teatise KOM(2008)830 punkti 92 peamise sisuga.

Elektrienergia tootmise sektorit ei saa kulude üldistatud edasisuunamisega omaenda 
kliimaalastest pingutustest kõrvale jätta.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Elektritootjatele võib eraldada tasuta 
kvoote toodetud soojuse eest direktiivis 
2004/8/EÜ määratletud suure tõhususega 
koostootmise eest majanduslikult 

3. Elektritootjatele eraldatakse tasuta 
kvoote toodetud soojuse eest direktiivis 
2004/8/EÜ määratletud suure tõhususega 
koostootmise eest majanduslikult 
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õigustatud nõudluse osas, et tagada võrdne 
kohtlemine võrreldes teiste soojatootjatega.
Pärast 2013. aastat kohandatakse 
kõnealustele käitistele eraldatavaid kvoote 
kõnealuse soojuse tootmise eest igal aastal 
artiklis 9 osutatud lineaarse teguri võrra.

õigustatud nõudluse osas ühtsete ühenduse 
võrdlusaluste põhjal, et tagada võrdne 
kohtlemine võrreldes teiste soojatootjatega. 
Võrdlusalused kehtestatakse ja neid 
kontrollitakse ühtlustatud menetluse 
alusel.

Selgitus

Elektri tootmine koostootmisjaamades kujutab endast energiatootmise kõige tõhusamat 
vormi. Selle edendamine peab olema seetõttu tagatud ka pärast 2013. aastat. Seda eesmärki 
aitab saavutada tasuta kvootide eraldamine.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 6 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uutele elektritootjatele tasuta kvoote ei 
eraldata.

Elektritootmise eest tasuta kvoote ei 
eraldata, välja arvatud tööstuslike 
tootmisprotsesside käigus heitgaasidest 
toodetud elekter, mida kasutatakse nende 
tootmisprotsesside käitaja enda tarbeks, 
millisel juhul eraldatakse kvoodid 
käitajale vastavalt kõnealuste 
tootmisprotsesside kohta kokku lepitud 
sektoripõhisele võrdlusanalüüsile.

Selgitus

Tootmisprotsessis tekkivate heitgaaside kasutamine elektri tootmiseks aitab kaasa ressursside 
säästmisele ja süsinikdioksiidi heite vähendamisele. Nende eritingimuste juures toodetud 
elekter tuleks enampakkumiselt välja jätta ja hõlmata samasuguse kvootide eraldamise 
metoodika abil, nagu kehtib niisuguste gaaside tootja vastavatele käitistele. See on kooskõlas 
komisjoni teatise KOM(2008)830 punkti 92 peamise sisuga.

Muudatusettepanek 23
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Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui artiklist 10b ei tulene teisiti, on 
käesoleva artikli lõigete 3–6 [ja artikli 3c 
lõike 2] kohaselt tasuta eraldatavate 
kvootide kogus 2013. aastal 80 % lõikes 1 
osutatud meetmete kohaselt 
kindlaksmääratud kogusest ning seejärel 
vähendatakse tasuta kvoote igal aastal 
võrdse koguse võrra, nii et 2020. aastal 
enam tasuta kvoote ei eraldata.

7. Kui artiklist 10b ei tulene teisiti, on 
käesoleva artikli lõigete 3–6 [ja artikli 3c 
lõike 2] kohaselt tasuta eraldatavate 
kvootide kogus 2013. aastal lõikes 1
osutatud meetmete kohaselt 
kindlaksmääratud kogus, võttes vajadusel 
arvesse rahvusvaheliste läbirääkimiste 
tulemusi, ning seejärel vähendatakse tasuta 
kvoote igal aastal võrdse koguse võrra, nii 
et 2020. aastal enam tasuta kvoote ei 
eraldata.

Selgitus

Viis, kuidas komisjon oma ettepanekus ELi põhiste energiamahukate tööstusharudega, mida 
ohustab süsinikdioksiidi leke, tegeleda soovitab, oleneb rahvusvaheliste läbirääkimiste 
tulemusest. Komisjon peab koos nende tööstusharudega määratlema vastuvõetavad 
eesmärgid kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks ELi ja rahvusvahelisel tasandil, mis viiks 
tegelikkuses mõõdetavate ja tõendatavate vähendamisteni ELis ning väljaspool.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 9 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt 30. juuniks 2010 ja seejärel iga 3 
aasta tagant määrab komisjon kindlaks 
lõikes 8 osutatud sektorid.

Hiljemalt 30. jaanuariks 2010 ja seejärel 
iga 4 aasta tagant määrab komisjon 
kindlaks lõikes 8 osutatud sektorid.

Selgitus

Süsinikdioksiidi lekke ohuga sektorid ja asjakohased meetmed tuleks ära otsustada niipea kui 
võimalik. Asjaomaste sektorite läbivaatamine iga 3 aasta tagant tekitaks asjatult ebakindlust, 
mis kahjustab investeeringuid.
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Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 9 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealune meede käesoleva direktiivi 
vähem oluliste sätete muutmiseks 
direktiivi täiendamise teel võetakse vastu 
artikli [23 lõikes 3] osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

välja jäetud

Selgitus

See protsess on väga keerukas ja nõuab püsivat institutsioonidevahelist jälgimist ja 
hindamist.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 9 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Igal aastal saab mis tahes sektor, mida ei 
ole kaasatud I lisasse, uue turgu käsitleva 
teabe alusel taotleda komisjonilt oma 
süsinikdioksiidi lekke ohu uuesti 
hindamist.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 9 – kolmas lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud 
kindlaksmääramisel võtab komisjon 
arvesse seda, millises ulatuses on 
asjaomases sektoris võimalik nõutavate 
kvootide hinda edasi suunata 
tootehindadesse, ilma et see tooks kaasa 
märgatava turuosa loovutamise 
süsinikdioksiidi heidete seisukohast 
vähem tõhusatele ühendusevälistele 
käitistele, ning arvestab eelkõige järgmist:

Esimeses lõigus osutatud 
kindlaksmääramisel võtab komisjon 
arvesse seda, millises ulatuses on 
asjaomases sektoris võimalik nõutavate 
kvootide hinda tootehindade kaudu edasi 
suunata, ilma et see tooks kaasa märgatava 
rahvusvahelise konkurentsipositsiooni 
loovutamise, ning arvestab eelkõige 
järgmist:

Muudatusettepanek 28 

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 9 – kolmas lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) turu struktuur, asjakohane geograafiline 
turg ja tooteturg, sektori sõltuvus 
rahvusvahelisest konkurentsist;

c) käesolev ja ennustatav turu struktuur, 
asjakohane geograafiline turg ja tooteturg, 
tööhõive ja majanduslik tähtsus, sektori 
sõltuvus rahvusvahelisest konkurentsist, 
võttes arvesse transpordikulusid;

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 9 – kolmas lõik – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a)kliimapoliitikast tingitud 
prognoositava energia ning teatavate 
toormaterjalide hindade tõusu otsene ja 
kaudne mõju;
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Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 9 – kolmas lõik – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d b) kulude lõpptarbijale edasi 
suunamisega kaasnev sotsiaalne mõju.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 9 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et hinnata, kas ühenduse süsteemist 
tulenevad suuremad kulud on võimalik 
edasi suunata, võib muu hulgas kasutada 
süsinikuhinna tõusust tulenevat 
hinnangulist kaotatud müügimahtu või 
asjaomaste käitiste tasuvusele avalduvat 
mõju.

Selleks et hinnata, kas ühenduse süsteemist 
tulenevad suuremad kulud on võimalik 
edasi suunata, võib muu hulgas kasutada 
süsinikuhinna tõusust tulenevat 
hinnangulist kaotatud müügimahtu või 
asjaomaste sektorite või alasektorite 
tasuvusele avalduvat mõju.

Selgitus

Kogu ettepaneku ulatuses viitab komisjon sektoritele ja alasektoritele, mida ohustab 
süsinikdioksiidi leke, seetõttu on mõistlik kasutada sama terminoloogiat kogu teksti ulatuses, 
et mitte tekitada segadust.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10b – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pidades silmas rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi ja seda, mil määral 
aitavad kõnealused läbirääkimised 
saavutada kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamist kogu maailmas, ning pärast 
nõupidamist kõigi asjakohaste 
sotsiaalpartneritega esitab komisjon 
hiljemalt 2011. aasta juuniks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule
analüüsiaruande, milles hinnatakse 
olukorda energiamahukates sektorites või 
alasektorites, mille puhul on tehtud 
kindlaks märkimisväärne süsinikdioksiidi 
lekke oht. Aruandele lisatakse 
asjakohased ettepanekud, mis võivad 
sisaldada järgmist:

Pidades silmas rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi ja seda, mil määral 
neist tulenev kokkulepe järgib 1a lisa 
(uus) kriteeriume, esitab komisjon 
hiljemalt 2010. aasta jaanuariks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ettepaneku 
sektorite või alasektorite kohta, mille 
puhul peetakse tõenäoliseks 
süsinikdioksiidi lekke ohtu. Niisugused 
sektorid või alasektorid tehakse kindlaks 
konsultatsiooni kaudu sotsiaalpartnerite, 
mõjutatud osaliste ja Euroopa 
Parlamendiga, võttes arvesse 
kohustuslikke vähendamisi sisaldava 
rahvusvahelise kokkuleppe saavutamise 
võimalikku ebaõnnestumist.

Selgitus

Tähtaegu on vaja ettepoole tuua, et anda süsinikdioksiidi lekke ohuga tööstusharudele 
prognoosimise võimalus.

Lõplik rahvusvaheline kokkulepe peab olema mõõdetav ja tõendatav ning tooma võrdväärseid 
heitkoguste vähendamisi võrreldes komisjoni ettepanekuga.

Parlamenti ja nõukogu on vaja teavitada, nad peavad komisjoni ettepaneku kohta oma 
nõusoleku andma, ning süsinikdioksiidi lekkega sektorite ja alasektorite määratlemine peab 
toimuma huvitatud osalistega konsulteerides.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10b – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Asjakohaste meetmete üle otsustamisel 
võetakse samuti arvesse siduvaid 
sektorisiseseid kokkuleppeid, mille 
tulemusel vähendatakse üleilmseid 
heitkoguseid määral, mis on vajalik 

Asjakohaste meetmete ning sektorite ja 
alasektorite üle otsustamisel, mille puhul 
on kindlaks tehtud märkimisväärne 
süsinikdioksiidi lekke oht vastavalt 
käesoleva direktiivi artikli [10a lõigetele 8 
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kliimamuutuste tõhusaks ärahoidmiseks, 
ning mis on jälgitavad, tõendatavad ja 
kohustuslikus korras jõustatavad.

ja 9], on määravaks siduvad sektorisisesed 
kokkulepped, mille tulemusel 
vähendatakse üleilmseid heitkoguseid 
määral, mis on vajalik kliimamuutuste 
tõhusaks ärahoidmiseks, ning mis on 
jälgitavad, tõendatavad ja kohustuslikus 
korras jõustatavad.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käitis, mis lõpetab tegevuse, ei saa enam 
tasuta kvoote.

Käitis, mis lõpetab tegevuse, ei saa enam 
tasuta kvoote ja tagastab kõik alles jäänud 
kvoodid või võrdväärse summa pädevatele 
ametiasutustele. Komisjon tagab riikliku 
rakendamise ning riigiabi ja 
konkurentsieeskirjade jõulise 
kohaldamise eelkõige turgu valitseva 
seisundi kuritarvitamise vältimiseks. 
Sellel eesmärgil avaldab komisjon iga 
kolme kuu tagant energiatoodete 
lõpptarbijahinna ettevõtte, sektori ja 
liikmesriigi kohta. Heitkogustega 
kauplemise süsteemi osa 
lõpptarbijahinnas tuuakse komisjoni 
hinnateatises eraldi välja.

Selgitus

Kui käitis lõpetab tegevuse ja on saanud tasuta kvoote, ei tohi ta ülejäänud kvoote turul 
müüa, vaid annab need selle asemel liikmesriigile tagasi. See tagab, et süsteemi ei 
kuritarvitata.

Komisjon peab samuti tagama, et riigiabi ja konkurentsieeskirju kohaldatakse ja jälgitakse 
põhjalikult.

Kõik osalised (alates tööstusest ja lõpetades lõpptarbijaga) nõuavad alati hindade 
läbipaistvust, et vältida turumoonutusi, seetõttu peaks komisjon perioodiliselt avaldama 
energiatoodete lõpptarbijahinna.
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Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11a – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kuni tulevase rahvusvahelise 
kliimamuutusi käsitleva kokkuleppe 
jõustumiseni ning enne artikli 28 lõigete 3 
ja 4 kohaldamist kohaldatakse käesoleva 
artikli lõikeid 2–7.

1. Kuni tulevase rahvusvahelise 
kliimamuutusi käsitleva kokkuleppe või 
mis tahes rahvusvahelise sektoripõhise 
kokkuleppe jõustumiseni ning enne artikli 
28 lõigete 3 ja 4 kohaldamist kohaldatakse 
käesoleva artikli lõikeid 2–7. Siiski ei 
kohaldata neid süsinikdioksiidi lekke 
ohuga sektorite projektide puhta arengu 
mehhanismi või ühisrakenduse ühikute 
suhtes.

Selgitus

On oluline püüda saavutada mitte üksnes üleilmne rahvusvaheline kokkulepe, vaid ka 
sektoripõhised kokkulepped, eriti areneva majandusega riikide puhul nagu Hiina ja India, et 
saavutada määratletav ja tõendatav heitmete vähendamine.

Süsinikdioksiidi lekke ohuga sektoreid ei tohiks ohustada välised konkurendid, keda 
soositakse puhta arengu mehhanismi ja ühisrakenduse projektide ühikute kaudu.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11a – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Pärast rahvusvahelise kliimamuutusi 
käsitleva kokkuleppe sõlmimist tuleks 
ühenduse süsteemi raames tunnustada 
sellistest kolmandatest riikidest saadud 
THVsid üksnes juhul, kui kõnealused riigid 
on rahvusvahelise kokkuleppe 

7. Pärast rahvusvahelise kliimamuutusi 
käsitleva kokkuleppe või rahvusvaheliste 
sektoripõhiste kokkulepete sõlmimist 
tuleks ühenduse süsteemi raames 
tunnustada sellistest kolmandatest riikidest 
saadud THVsid üksnes juhul, kui 
kõnealused riigid on rahvusvahelise 
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ratifitseerinud. kokkuleppe ratifitseerinud.

Selgitus

On oluline püüda saavutada mitte üksnes üleilmne rahvusvaheline kokkulepe, vaid tagada ka 
sektoripõhised kokkulepped, eriti areneva majandusega riikide puhul nagu Hiina ja India.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühendus ja selle liikmesriigid kiidavad 
heaks üksnes projektitegevused, mille 
puhul asub kõikide projektiosaliste 
peakontor riigis, mis on sõlminud selliseid 
projekte käsitleva rahvusvahelise 
kokkuleppe, või riigis või osariigi või 
piirkonna taseme haldusüksuses, mis on 
seotud ELi saastekvootide kauplemise 
süsteemiga vastavalt artiklile 25.

Ühendus ja selle liikmesriigid kiidavad 
heaks üksnes projektitegevused, mille 
puhul asub kõikide projektiosaliste 
peakontor riigis, mis on sõlminud selliseid 
projekte käsitleva rahvusvahelise 
kokkuleppe, või riigis või osariigi või 
piirkonna taseme haldusüksuses, mis on 
seotud ELi saastekvootide kauplemise 
süsteemiga vastavalt artiklile 25.
Süsinikdioksiidi lekke ohuga sektorite 
projektide puhta arengu mehhanismi või 
ühisrakenduse ühikud jäetakse välja.

Selgitus

Süsinikdioksiidi lekke ohuga sektoreid ei tohiks ohustada välised konkurendid, keda 
soositakse puhta arengu mehhanismi ja ühisrakenduse projektide ühikute kaudu.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 12
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 14 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võtab vastu I lisas loetletud 1. Komisjon võtab hiljemalt 31.
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tegevustega seotud heitkoguste ja vajaduse 
korral tegevusandmete seiret ja aruandlust 
käsitleva määruse, mis põhineb IV lisas 
esitatud seire- ja aruandluspõhimõtetel 
ning milles iga kasvuhoonegaasi seire- ja 
aruandlusnõuete puhul täpsustatakse 
asjaomase gaasi globaalse soojenemise 
potentsiaal.

detsembriks 2011 vastu I lisas loetletud 
tegevustega seotud heitkoguste ja vajaduse 
korral tegevusandmete seiret ja aruandlust 
käsitleva määruse, mis põhineb IV lisas 
esitatud seire- ja aruandluspõhimõtetel 
ning milles iga kasvuhoonegaasi seire- ja 
aruandlusnõuete puhul täpsustatakse 
asjaomase gaasi globaalse soojenemise 
potentsiaal.

Selgitus

Süsteemi ennustatavuse tagamiseks on vaja seada tähtaeg.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 12
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Määruse puhul võidakse arvesse võtta
kõige täpsemaid ja ajakohasemaid 
kättesaadavaid teaduslikke andmeid, 
eelkõige valitsustevahelise kliimamuutuste 
rühma andmeid, ja võidakse täpsustada
nõudeid selle kohta, et käitajad esitaksid 
aruande heitkoguste kohta, mis on seotud 
rahvusvahelisest konkurentsist mõjutatud 
energiamahukate tööstusharude toodetud 
toodetega, ja et seda teavet tuleb 
sõltumatult tõendada.

2. Määruse puhul võetakse arvesse kõige 
täpsemaid ja ajakohasemaid kättesaadavaid 
teaduslikke andmeid, eelkõige 
valitsustevahelise kliimamuutuste rühma 
andmeid, ja täpsustatakse nõuded selle 
kohta, et käitajad esitaksid aruande 
heitkoguste kohta, mis on seotud 
rahvusvahelisest konkurentsist mõjutatud 
energiamahukate tööstusharude toodetud 
toodetega, ja et seda teavet tuleb 
sõltumatult tõendada. Määruses 
kehtestatakse samuti aruandlusnõuded 
heitkogustega kauplemises osalevatele 
finantsinstitutsioonidele.

Kõnealused nõuded võivad hõlmata
aruandeid heidete määra kohta ühenduse 
süsteemiga hõlmatud ja kõnealuste toodete 
tootmisega seotud elektritootmisest.

Kõnealused nõuded hõlmavad aruandeid 
heidete määra kohta ühenduse süsteemiga 
hõlmatud ja kõnealuste toodete tootmisega 
seotud elektritootmisest.

Selgitus

Oksjonitel osalevad finantsinstitutsioonid vajavad selgeid tegutsemiseeskirju.
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Muudatusettepanek 40
Elisa Ferreira

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 13
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 15 – punkt b – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab vastu heitkoguste 
aruannete tõendamist ja tõendavate 
asutuste akrediteerimist käsitleva määruse, 
milles täpsustatakse akrediteerimise 
tingimused, tõendavate asutuste 
akrediteeringu vastastikuse tunnustamise ja 
tühistamise tingimused, samuti vajaduse 
korral järelevalve ja vastastikuse hindamise 
tingimused.

Komisjon võtab hiljemalt 30. juuniks 2010 
vastu heitkoguste aruannete tõendamist ja 
tõendavate asutuste akrediteerimist 
käsitleva määruse, milles täpsustatakse 
akrediteerimise tingimused, tõendavate 
asutuste akrediteeringu vastastikuse 
tunnustamise ja tühistamise tingimused, 
samuti vajaduse korral järelevalve ja 
vastastikuse hindamise tingimused.

Selgitus

Huvitatud osaliste jaoks vajaliku ennustatavuse võimaldamiseks on vaja määrata tähtaeg.

Muudatusettepanek 41
Elisa Ferreira

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 19
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 24a – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lisaks artiklis 24 sätestatud lisamisele 
võib komisjon vastu võtta kvootide 
eraldamist käsitlevad rakendusmeetmed 
liikmesriikide hallatavate projektide puhul, 
millega vähendatakse kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid väljaspool ühenduse 
süsteemi.

1. Lisaks artiklis 24 sätestatud lisamisele 
võib komisjon vastu võtta kvootide 
eraldamist käsitlevad rakendusmeetmed 
liikmesriikide hallatavate projektide puhul, 
millega vähendatakse kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid väljaspool ühenduse 
süsteemi. Komisjon jätab süsinikdioksiidi 
lekke ohuga sektorite projektide puhta 
arengu mehhanismi ja ühisrakenduse 
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ühikud välja.

Selgitus

Süsinikdioksiidi lekke ohuga sektoreid ei tohiks ohustada välised konkurendid, keda 
soositakse puhta arengu mehhanismi ja ühisrakenduse projektide ühikute kaudu.

Muudatusettepanek 42
Elisa Ferreira

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 21
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad ühenduse 
süsteemist välja arvata alla 25 MW
nimisoojusvõimsusega põletuskäitised, 
mille pädevale asutusele teatatud 
heitkogused kõigil kolmel eelnenud aastal 
on olnud vähem kui 10 000 tonni 
süsinikdioksiidi ekvivalenti, välja arvatud 
biomassist saadud heitkogused, ning mille 
suhtes kohaldatakse meetmeid, millega 
saavutatakse samaväärne panus heitkoguste 
vähendamisse, kui asjaomane liikmesriik
täidab järgmised tingimused:

1. Liikmesriigid võivad ühenduse 
süsteemist välja arvata alla 50 MW
nimisoojusvõimsusega põletuskäitised, 
mille pädevale asutusele teatatud 
heitkogused kõigil kolmel eelnenud aastal 
on olnud vähem kui 25 000 tonni
süsinikdioksiidi ekvivalenti, välja arvatud 
vältimatud süsinikdioksiidi heitkogused 
toormest ja biomassist saadud heitkogused, 
ning mille suhtes kohaldatakse meetmeid, 
millega saavutatakse samaväärne panus 
heitkoguste vähendamisse, kui asjaomane 
liikmesriik täidab järgmised tingimused:

(a) ta teatab komisjonile igast sellisest 
käitisest, täpsustades kohaldatavad 
samaväärsed meetmed;

(a) ta teatab komisjonile igast sellisest 
käitisest, täpsustades kohaldatavad 
samaväärsed meetmed;

(b) ta kinnitab, et on kehtestatud seirekord, 
mille abil hinnatakse, kas käitis tekitab 
mõnel kalendriaastal heitkoguseid rohkem 
kui 10 000 tonni süsinikdioksiidi 
ekvivalenti, välja arvatud biomassist 
saadud heitkogused;

(b) ta kinnitab, et on kehtestatud seirekord, 
mille abil hinnatakse, kas käitis tekitab 
mõnel kalendriaastal heitkoguseid rohkem 
kui 25 000 tonni süsinikdioksiidi 
ekvivalenti, välja arvatud vältimatud 
süsinikdioksiidi heitkogused toormest ja
biomassist saadud heitkogused;

(c) ta kinnitab, et kui käitis tekitab mõnel 
kalendriaastal heitkoguseid rohkem kui 10 
000 tonni süsinikdioksiidi ekvivalenti, 
välja arvatud biomassist saadud 
heitkogused, või samaväärseid meetmeid 
enam ei kohaldata, arvatakse käitis uuesti 
süsteemi;

(c) ta kinnitab, et kui käitis tekitab mõnel 
kalendriaastal heitkoguseid rohkem kui 25 
000 tonni süsinikdioksiidi ekvivalenti, 
välja arvatud vältimatud süsinikdioksiidi 
heitkogused toormest ja biomassist saadud 
heitkogused, või samaväärseid meetmeid 
enam ei kohaldata, arvatakse käitis uuesti 
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süsteemi;
(d) ta avaldab punktides a, b ja c osutatud 
teabe üldsusele arvamusteavalduseks.

(d) ta avaldab punktides a, b ja c osutatud 
teabe üldsusele arvamusteavalduseks.

Selgitus

Väikestel käitistel peaks olema võimalus süsteemist loobuda, kui kehtestatud on võrdväärsed 
meetmed eesmärgiga vähendada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) 
halduskoormust, vältida asjatuid halduskulusid ning bürokraatiat ja parandada süsteemi 
tõhusust. Üks kolmandik süsteemi kuuluvate käitiste koguhulgast on väikesed käitised, mis 
annavad kokku vaid 2 % kogu teavitatud heitest.

Muudatusettepanek 43
Elisa Ferreira

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 21
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 28 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kohandamine pärast tulevase 
kliimamuutusi käsitleva rahvusvahelise 
kokkuleppe sõlmimist

Kohandamine pärast tulevase 
kliimamuutusi käsitleva rahvusvahelise 
kokkuleppe või rahvusvaheliste 
sektoripõhiste kokkulepete sõlmimist

Selgitus

On oluline püüda saavutada mitte üksnes üleilmne rahvusvaheline kokkulepe, vaid tagada ka 
sektoripõhised kokkulepped, eriti areneva majandusega riikide puhul nagu Hiina ja India, et 
saavutada määratletav ja tõendatav heite vähendamine.

Muudatusettepanek 44
Elisa Ferreira

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 21
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pärast seda, kui ühendus on sõlminud 
kliimamuutusi käsitleva rahvusvahelise 
kokkuleppe, mille tulemusel vähendatakse 
2020. aastaks kasvuhoonegaaside 

1. Pärast seda, kui ühendus on sõlminud 
kliimamuutusi käsitleva rahvusvahelise 
kokkuleppe või rahvusvahelised 
sektoripõhised kokkulepped, mille 
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heitkoguseid kohustuslikus korras 
suuremal määral kui Euroopa Ülemkogu 
kokkulepitud miinimumulatuses, 
kohaldatakse lõikeid 2, 3 ja 4.

tulemusel vähendatakse 2020. aastaks 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
kohustuslikus korras suuremal määral kui 
Euroopa Ülemkogu kokkulepitud 
miinimumulatuses, kohaldatakse lõikeid 2, 
3 ja 4.

Selgitus

On oluline püüda saavutada mitte üksnes üleilmne rahvusvaheline kokkulepe, vaid tagada ka 
sektoripõhised kokkulepped, eriti areneva majandusega riikide puhul nagu Hiina ja India, et 
saavutada määratletav ja tõendatav heite vähendamine.

Muudatusettepanek 45
Elisa Ferreira

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 21
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alates lõikes 1 osutatud rahvusvahelise 
kokkuleppe sõlmimise aastast 
suurendatakse lineaarset tegurit, nii et 
ühenduse kvootide üldkogus aastal 2020 on 
artikli 9 kohaselt kehtestatud kogusest 
väiksem sellise kvootide hulga võrra, mis 
on võrdne kasvuhoonegaaside heitkoguste 
täiendava vähendamisega ühenduses 
võrreldes rahvusvahelise kokkuleppe 
raames ühendusele pandud kohustusega 
20 %, mis on korrutatud protsendimääraga, 
mille ühenduse süsteemiga vastavalt 
artiklitele 9 ja 9a hõlmatud heitkogused 
moodustavad kogu kasvuhoonegaaside 
heitkogustest 2020. aastal.

2. Alates lõikes 1 osutatud rahvusvahelise 
kokkuleppe või rahvusvaheliste 
sektoripõhiste kokkulepete sõlmimise 
aastast suurendatakse lineaarset tegurit, nii 
et ühenduse kvootide üldkogus aastal 2020 
on artikli 9 kohaselt kehtestatud kogusest 
väiksem sellise kvootide hulga võrra, mis 
on võrdne kasvuhoonegaaside heitkoguste 
täiendava vähendamisega ühenduses 
võrreldes rahvusvahelise kokkuleppe 
raames ühendusele pandud kohustusega 
20 %, mis on korrutatud protsendimääraga, 
mille ühenduse süsteemiga vastavalt 
artiklitele 9 ja 9a hõlmatud heitkogused 
moodustavad kogu kasvuhoonegaaside 
heitkogustest 2020. aastal.

Selgitus

On oluline püüda saavutada mitte üksnes üleilmne rahvusvaheline kokkulepe, vaid tagada ka 
sektoripõhised kokkulepped, eriti areneva majandusega riikide puhul nagu Hiina ja India, et 
saavutada määratletav ja tõendatav heite vähendamine.
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Muudatusettepanek 46
Elisa Ferreira

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 21
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 28 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käitajad võivad kasutada THVsid, 
HVÜsid või muid lõike 4 kohaselt heaks 
kiidetud vähendamise ühikuid 
kolmandatest riikidest, kes on sõlminud 
rahvusvahelise kokkuleppe, kuni pooles 
ulatuses lõike 2 kohaselt toimuvast 
vähendamisest.

3. Käitajad võivad kasutada THVsid, 
HVÜsid või muid lõike 4 kohaselt heaks 
kiidetud vähendamise ühikuid, välja 
arvatud süsinikdioksiidi lekke ohuga 
sektorite puhta arengu mehhanismi ja 
ühisrakenduse ühikud, kolmandatest 
riikidest, kes on sõlminud rahvusvahelise 
kokkuleppe, kuni pooles ulatuses lõike 2 
kohaselt toimuvast vähendamisest.

Selgitus

Süsinikdioksiidi lekke ohuga sektoreid ei tohiks ohustada välised konkurendid, keda 
soositakse puhta arengu mehhanismi ja ühisrakenduse projektide ühikute kaudu.

Muudatusettepanek 47
Daniel Caspary

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 2
Direktiiv 2003/87/EÜ
I lisa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Punktile 2 lisatakse järgmine lause: välja jäetud
„Põletiskäitiste koguvõimsuse arvutamisel 
ei võeta arvesse seadmeid 
nimisoojusvõimsusega alla 3 MW.“

Selgitus

Artikli 27 eesmärki, milleks on väikeste käitiste süsteemist väljaarvamine, oleks heitkoguste 
arvutamisel võimatu saavutada lähestikku asuvate, omavahel seotud väikeste rajatiste suure 
arvu tõttu.
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Muudatusettepanek 48
Elisa Ferreira

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Ia lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

IA LISA
RAHVUSVAHELISE KOKKULEPPE 

MIINIMUMNÕUDED

Rahvusvaheline kokkulepe, mis hõlmab 
energiamahukaid tööstusharusid, mille 
puhul on märkimisväärne süsinikdioksiidi 
lekke oht, või sektoripõhine 
rahvusvaheline kokkulepe niisuguste 
tööstusharude kohta peab kõnealustele 
tööstusharudele võrdsete tingimuste 
pakkumiseks järgima vähemalt järgmisi 
kriteeriume:
(i) leppes osalevad riigid, mis esindavad 
vähemalt 85 % suurust kriitilist massi 
kogu tootmisest;
(ii) leppes sisalduvad võrdväärsed 
süsinikdioksiidi heitkoguste piirmäärad;
(iii) leppes sisalduvad samasugused ja 
võrdväärse mõjuga heitkoguste 
vähendamise süsteemid, mille on 
kehtestanud kõik osalevad riigid või 
riigid, kus ELi heitkogustega kauplemise 
süsteemiga hõlmatud sektorites on 
mittevõrdväärsed süsinikdioksiidi 
heitkogused;
(iv) tagatakse, et konkureerivate 
materjalide suhtes kohaldatakse 
võrdväärseid piiranguid, võttes arvesse 
kasutusaega;
(v) sätestataksse toimiv rahvusvaheline 
jälgimise ja tõendamise süsteem.

Selgitus

Kooskõlas artikli 10b muudatusettepanekuga.
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