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Muudatusettepanek 44
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Nõukogu 15. detsembri 1993. aasta 
otsusega 94/69/EÜ Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni sõlmimise kohta 
Euroopa Ühenduse nimel vastu võetud 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
kliimamuutuste raamkonventsiooni 
lõppeesmärk on saavutada 
kasvuhoonegaaside stabiliseerumine 
atmosfääris tasemeni, mis ennetaks 
inimtegevusest tulenevaid ohtlikke 
kliimasüsteemi häireid. Selle eesmärgi 
saavutamiseks ei tohi ülemaailmse 
keskmise maapinnatemperatuuri tõus 
võrreldes eelindustriaalse ajajärgu 
temperatuuriga ületada 2 °C. 
Valitsustevahelise kliimamuutuste rühma 
viimasest aruandest nähtub, et kõnealuse 
eesmärgi saavutamiseks peavad 
ülemaailmsed kasvuhoonegaaside 
heitkogused saavutama oma kõrgeima 
taseme 2020. aastaks. See tähendab, et 
tuleb tugevdada ühenduse jõupingutusi ja 
kiirelt kaasata arenenud riigid ning samuti 
julgustada arengumaid osalema heitkoguste 
vähendamises.

(2) Nõukogu 15. detsembri 1993. aasta 
otsusega 94/69/EÜ Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni sõlmimise kohta 
Euroopa Ühenduse nimel vastu võetud 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
kliimamuutuste raamkonventsiooni 
lõppeesmärk on saavutada 
kasvuhoonegaaside stabiliseerumine 
atmosfääris tasemeni, mis ennetaks 
inimtegevusest tulenevaid ohtlikke 
kliimasüsteemi häireid. Selle eesmärgi 
saavutamiseks ei tohi ülemaailmse 
keskmise maapinnatemperatuuri tõus 
võrreldes eelindustriaalse ajajärgu 
temperatuuriga ületada 2 °C. 
Valitsustevahelise kliimamuutuste rühma 
viimasest aruandest nähtub, et kõnealuse 
eesmärgi saavutamiseks peavad 
ülemaailmsed kasvuhoonegaaside 
heitkogused saavutama oma kõrgeima 
taseme 2020. aastaks. See tähendab, et 
tuleb tugevdada ühenduse jõupingutusi ja 
kiirelt kaasata arenenud riigid ja uued 
tööstusriigid ning samuti julgustada 
arengumaid osalema heitkoguste 
vähendamises.

Or. en

Selgitus

Uute tööstusriikide heitkoguste üha suuremat osakaalu silmas pidades on oluline seada 
eesmärgiks nende osalemise tagamine, mitte ainult julgustada neid seda tegema.



PE407.871v01-00 4/94 AM\728287ET.doc

ET

Muudatusettepanek 45
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Nõukogu 15. detsembri 1993. aasta 
otsusega 94/69/EÜ Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni sõlmimise kohta 
Euroopa Ühenduse nimel vastu võetud 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
kliimamuutuste raamkonventsiooni 
lõppeesmärk on saavutada 
kasvuhoonegaaside stabiliseerumine 
atmosfääris tasemeni, mis ennetaks 
inimtegevusest tulenevaid ohtlikke 
kliimasüsteemi häireid. Selle eesmärgi 
saavutamiseks ei tohi ülemaailmse 
keskmise maapinnatemperatuuri tõus 
võrreldes eelindustriaalse ajajärgu 
temperatuuriga ületada 2 °C. 
Valitsustevahelise kliimamuutuste rühma 
viimasest aruandest nähtub, et kõnealuse 
eesmärgi saavutamiseks peavad 
ülemaailmsed kasvuhoonegaaside 
heitkogused saavutama oma kõrgeima 
taseme 2020. aastaks. See tähendab, et 
tuleb tugevdada ühenduse jõupingutusi ja 
kiirelt kaasata arenenud riigid ning 
samuti julgustada arengumaid osalema
heitkoguste vähendamises.

(2) Nõukogu 15. detsembri 1993. aasta 
otsusega 94/69/EÜ Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni sõlmimise kohta 
Euroopa Ühenduse nimel vastu võetud 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
kliimamuutuste raamkonventsiooni 
lõppeesmärk on saavutada 
kasvuhoonegaaside stabiliseerumine 
atmosfääris tasemeni, mis ennetaks 
inimtegevusest tulenevaid ohtlikke 
kliimasüsteemi häireid. Selle eesmärgi 
saavutamiseks ei tohi ülemaailmse 
keskmise maapinnatemperatuuri tõus 
võrreldes eelindustriaalse ajajärgu 
temperatuuriga ületada 2 °C. 
Valitsustevahelise kliimamuutuste rühma 
viimasest aruandest nähtub, et kõnealuse 
eesmärgi saavutamiseks peavad 
ülemaailmsed kasvuhoonegaaside 
heitkogused saavutama oma kõrgeima 
taseme 2020. aastaks. See tähendab, et 
tuleb tugevdada ühenduse jõupingutusi ja 
arenenud riikide kiiret kaasamist ning 
arengumaade osalemist heitkoguste 
vähendamises.

Or. en

Selgitus

On oluline seada eesmärgiks arengumaade osalemise tagamine, mitte ainult julgustada neid 
seda tegema.
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Muudatusettepanek 46
Rebecca Harms, Satu Hassi

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. 2050. aastaks 
tuleks kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
vähendada vähemalt 50 % võrreldes 1990. 
aasta tasemega. Kõik majandussektorid, 
kaasa arvatud laevandus ja lennundus, 
peaksid kõnealuse vähendamise 
saavutamisele kaasa aitama, sealhulgas 
rahvusvaheline lennundus ja 
meretransport. Rahvusvahelise 
meretranspordi põhjustatud heitkogused 
tuleks kaasata 2015. aastaks ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemi või 
lisada muul viisil Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu kavandatavasse otsusesse 
liikmesriikide püüete kohta vähendada 
oma kasvuhoonegaaside heitkoguseid, et 
täita 2020. aastaks ühenduse 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise kohustused.

Or. en
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Muudatusettepanek 47
Esko Seppänen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Kuna saastekvootide hind lisatakse 
saastevaba elektri hinnale, tõstab ELi 
heitkogustega kauplemise süsteem 
märgatavalt kogu elektri hinda. Veelgi 
enam, süsinikdioksiidi heitkoguste 
maksumus suunatakse edasi Euroopa 
tööstusharudele energia hinna kaudu.

Or. en

Selgitus

Need probleemid tulenevad elektri turupõhisest hulgihindade süsteemist.

Muudatusettepanek 48
Esko Seppänen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Elektri hulgihindade süsteemi tõttu 
tähendab käesolev direktiiv uut algust 
investeeringuteks saastevabadesse 
tuumakäitistesse.

Or. en

Selgitus

Elektri hinnasüsteem soosib saastevaba elektrienergia tootmist. Kogu elektri hinda tõstab 
tegelikult saastekvootide hind ning see on sõltumatu tootmiskuludest või saastekvootide 
kasutamisest elektrienergia toomises.
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Muudatusettepanek 49
Esko Seppänen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 c) Rahalise ärakasutamise vältimiseks 
peab ELi heitkogustega kauplemise 
süsteem olema vaba saastekvootide 
väärtpaberistamisest finantsturgudel. 
Vastasel korral tekitab spekuleerimine 
saastekvootide ja elektri hinnakujunduses 
tohutuid probleeme.

Or. en

Selgitus

Kui heitkoguste saastekvoodid väärtpaberistatakse, ei ole õpitud USA hüpoteegituru 
hiljutistest probleemidest, kus kõrge riskitasemega hüpoteeklaenud seoti koos muude 
väärtpaberitega riskialtidesse pakettidesse. Kui heitkoguste saastekvoote on võimalik vabalt 
muuta finantstoodeteks, kasutavad turujõud neid spekulatsiooni eesmärgil, et tekitada 
nappust ja finantskasumit, kahjustades elektritarbijaid, majapidamisi ja samuti tööstust.

Muudatusettepanek 50
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Kõnealuste pikaajaliste eesmärkide 
saavutamisele kaasaaitamiseks on kohane 
näha ette prognoositav kava, millele 
vastavalt tuleks vähendada ühenduse 
süsteemiga hõlmatud käitiste tekitatavate 
heidete koguseid. Selleks et kulutasuvalt 
saavutada ühenduse eesmärk vähendada 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähemalt 
20 % võrreldes 1990. aasta tasemega, 
peaksid kõnealustele käitistele eraldatud 
saastekvoodid olema 2020. aastaks 21 % 
võrra väiksemad nende 2005. aasta 

(4) Kõnealuste pikaajaliste eesmärkide 
saavutamisele kaasaaitamiseks on kohane 
näha ette prognoositav kava, millele 
vastavalt tuleks vähendada ühenduse 
süsteemiga hõlmatud käitiste tekitatavate 
heidete koguseid. Selleks et kulutasuvalt 
saavutada ühenduse eesmärk vähendada 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähemalt
20 % võrreldes 1990. aasta tasemega, 
peaksid kõnealustele käitistele eraldatud 
saastekvoodid olema 2020. aastaks 21 % 
võrra väiksemad nende 2005. aasta 



PE407.871v01-00 8/94 AM\728287ET.doc

ET

heitkogustest. heitkogustest. Selleks et vähendada astme 
suurust 20 %-lt 30 %-le, oleks kasulik, kui 
ELi heitkogustega kauplemise süsteemis 
võetaks 25 %-line heitkoguste 
vähendamine ette viivitamata.

Or. nl

Muudatusettepanek 51
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Kõnealuste pikaajaliste eesmärkide 
saavutamisele kaasaaitamiseks on kohane 
näha ette prognoositav kava, millele 
vastavalt tuleks vähendada ühenduse 
süsteemiga hõlmatud käitiste tekitatavate 
heidete koguseid. Selleks et kulutasuvalt 
saavutada ühenduse eesmärk vähendada 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähemalt 
20 % võrreldes 1990. aasta tasemega, 
peaksid kõnealustele käitistele eraldatud 
saastekvoodid olema 2020. aastaks 21 % 
võrra väiksemad nende 2005. aasta 
heitkogustest.

(4) Kõnealuste pikaajaliste eesmärkide 
saavutamisele kaasaaitamiseks on kohane 
näha ette prognoositav kava, millele 
vastavalt tuleks vähendada ühenduse 
süsteemiga hõlmatud käitiste tekitatavate 
heidete koguseid. Selleks et kulutasuvalt 
saavutada ühenduse eesmärk vähendada 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähemalt 
20 % võrreldes 1990. aasta tasemega, 
peaksid kõnealustele käitistele eraldatud 
saastekvoodid olema 2020. aastaks 21 % 
võrra väiksemad nende 2005. aasta 
heitkogustest ning seega üle 30 % võrra 
väiksemad nende 1990. aasta tasemest.

Or. en

Selgitus

Tavaline võrdlusaasta on aasta 1990. Seetõttu peaks ELi heitkogustega kauplemise süsteemi 
poolt 2020. aastaks saavutatav süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamise ligikaudne 
protsendimäär olema samuti näidatud võrreldes aastaga 1990. See on eriti oluline 
rahvusvaheliste läbirääkimiste seisukohalt, kus EL peab näitama, mida ta on alates 1990. 
aastast saavutanud. Euroopa Komisjon esitas 30 % Euroopa Parlamendi kuulamisel 15. mail 
2008.
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Muudatusettepanek 52
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Kõnealuste pikaajaliste eesmärkide 
saavutamisele kaasaaitamiseks on kohane 
näha ette prognoositav kava, millele 
vastavalt tuleks vähendada ühenduse 
süsteemiga hõlmatud käitiste tekitatavate 
heidete koguseid. Selleks et kulutasuvalt 
saavutada ühenduse eesmärk vähendada 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähemalt 
20 % võrreldes 1990. aasta tasemega, 
peaksid kõnealustele käitistele eraldatud 
saastekvoodid olema 2020. aastaks 21 %
võrra väiksemad nende 2005. aasta 
heitkogustest.

(4) Kõnealuste pikaajaliste eesmärkide 
saavutamisele kaasaaitamiseks on kohane 
näha ette prognoositav kava, millele 
vastavalt tuleks vähendada ühenduse 
süsteemiga hõlmatud käitiste tekitatavate 
heidete koguseid. Selleks et kulutasuvalt 
saavutada ühenduse eesmärk vähendada 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähemalt 
20 % võrreldes rahvusvaheliselt 
tunnustatud Kyoto võrdlusaasta 1990
tasemega, peaksid kõnealustele käitistele 
eraldatud saastekvoodid olema 2020. 
aastaks 15 % võrra väiksemad nende 2005.
aasta heitkogustest.

Or. de

Selgitus

Selle arvutuse kohaselt peaks heitkoguste lubatud tase olema 4,65 miljardit tonni, kui võtta 
aluseks 20 %-line vähendamine võrreldes 1990. aastaga. Aastaks 2020 peavad 2,67 miljardi 
tonnise vähendamise saavutama need sektorid, mida ei hõlma heitkogustega kauplemise 
süsteem. Seega nähtub arvutusest vastupidiselt komisjoni kinnitusele, et heitkogustega 
kauplemise süsteemiga hõlmatud sektorid peavad võrreldes 2005. aastaga vähendama 
heitkoguseid 15 % võrra.

Muudatusettepanek 53
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Ühenduse süsteemi kindluse ja 
prognoositavuse parandamiseks tuleks ette 
näha sätted, millega suurendatakse 
ühenduse süsteemi raames ettenähtud 

(5) Ühenduse süsteemi kindluse ja 
prognoositavuse parandamiseks tuleks ette 
näha sätted, millega suurendatakse 
ühenduse süsteemi raames ettenähtud 
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panust, et saavutada üldine vähendamine 
rohkem kui 20 % võrra, pidades eelkõige 
silmas Euroopa Ülemkogu eesmärki 
saavutada 2020. aastaks 30 % 
vähendamine, mida peetakse teaduslikult 
vajalikuks, et ära hoida tõsiseid 
kliimamuutusi.

panust, et saavutada üldine vähendamine 
rohkem kui 20 % võrra, pidades eelkõige 
silmas Euroopa Ülemkogu eesmärki 
saavutada 2020. aastaks 30 % 
vähendamine, mida peetakse teaduslikult 
vajalikuks, et ära hoida kliimamuutuse
tõsiseid tagajärgi, eeldusel et teised 
arenenud riigid võtavad endale võrreldava 
kohustuse vähendada heitkoguseid ning 
majanduslikult enam arenenud 
arengumaad annavad piisava panuse 
vastavalt oma kohustustele ja vastavatele 
võimalustele.. Ühenduse süsteemi ja 
muude majandussektorite vahel tuleb 
tagada võrdne kohustuste jagamine, mis 
põhineb teaduslikel andmetel.

Or. en

Selgitus

Igasugune edasine vähendamine ELis peab olema kooskõlas samaväärsete meetmetega, mida 
võtavad riigid, mille puhul on olemas süsinikdioksiidi lekke oht.

Muudatusettepanek 54
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Eriti energiamahukad sektorid tuleb 
oksjonilt välja jätta. Seda tingimust tuleb 
kohaldada vähemalt 2020. aastani ja 
sõltuvalt rahvusvahelisest kokkuleppest ka 
pärast seda. Tasuta kvootide eraldamise 
mahtu ei tohi piirata, see peab toimuma 
100 % ulatuses. Energiamahukatele 
tööstusharudele võib kohustusliku erandi 
tegemise alles siis lõpetada, kui Kyoto-
järgse rahvusvahelise kokkuleppega 
tagatakse tööstustoodangule 
ülemaailmselt samad 
konkurentsitingimused.
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Or. de

Selgitus

Energiamahukad tööstusharud vajavad plaanimiseks usaldusväärset alust, et teha 
investeeringuid ja saavutada rahvusvahelises konkurentsis võrdseid võimalusi.

Muudatusettepanek 55
Patrick Louis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Kasvavad puud, nagu ka puit ja selle 
teisendtooted on väga oluline 
süsinikdioksiidi sekvestreerimise ja 
säilitamise allikas. Lisaks võimaldab puit 
võidelda kasvuhooneefekti vastu, 
asendades fossiilenergiat. Lõpetuseks on 
metsad tõelised looduslikud 
süsinikdioksiidi hoidlad, kuid see CO2 
eraldub metsade välja juurimisel ja 
põletamisel atmosfääri, mistõttu on 
oluline võtta kasutusele metsakaitse 
mehhanismid, et leevendada ülemaailmset 
soojenemist.

Or. fr

Selgitus

Muudatused maakasutuses (nt metsade hävitamine troopilistes piirkondades) põhjustavad 
väidetavasti 20 % üleilmsetest kasvuhoonegaasi heitmetest. Metsade hävitamisega seotud iga-
aastased kasvuhoonegaasi heitmed on samaväärsed ligi 6 miljardi tonni CO2-ga. 

Ainuüksi Prantsusmaal säilitatakse 15,6 miljonit tonni CO2 ja seotakse 10 % 
kasvuhoonegaasi heitmetest. Hinnanguliselt vastab asendushind 14 miljonile CO2 tonnile. 
Metsade ja puiduta eralduks Prantsusmaal 108 miljonit tonni CO2 rohkem ehk siis 20 % 
võrra enam.
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Muudatusettepanek 56
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 b) Käesolev direktiiv ei hõlma käitiseid, 
mille aastane CO2 heitkogus jääb alla 25 
000 tonni CO2 aastas;

Or. de

Selgitus

Käitised, mille aastane CO2 heitkogus jääb alla 25 000 tonni CO2, moodustavad väikese osa 
tööstuse CO2 heitkogustest ning seetõttu tuleks nad käesoleva direktiivi reguleerimisalast 
välja jätta. Nii väheneks oluliselt ka VKEde halduskoormus.

Muudatusettepanek 57
Patrick Louis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 b) Metsandussektori suure potentsiaali 
tõttu ülemaailmse soojenemise 
leevendamisel tuleks võtta kasutusele seda 
parandavad ja arendavad meetmed, võttes 
nõuetekohaselt arvesse metsade muid 
funktsioone.

Or. fr

Selgitus

Valitsustevahelise kliimamuutuste rühma raportis on kirjas, et pikemas perspektiivis toob 
kliimamuutuse leevendamisel enim säästvat kasu jätkusuutliku metsamajanduse strateegia, 
mille eesmärk on säilitada või suurendada süsinikku koguvaid metsavarusid, tootes ühtlasi 
metsadest iga aasta säästvalt metsamaterjali, kiudaineid või energiat. Samuti tuleks arvesse 
võtta Euroopa Parlamendi 15. novembri 2007. aasta resolutsiooni, milles kutsutakse 
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komisjoni üles lisama ELi heitkogustega kauplemise süsteemi teatavat metsandusega seotud 
tegevust. 

Muudatusettepanek 58
Patrick Louis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Direktiiv 2003/87/EÜ ja direktiiv 
2004/101/EÜ (millega mudetakse 
direktiivi 2003/87/EÜ) tuleks viia 
kooskõlla Kyoto protokollis ette nähtud 
meetmetega, mis käsitlevad maakasutuse, 
maakasutuse muudatustega ja 
metsandusega seotud tegevust 
(LULUCF).

Or. fr

Selgitus

Kyoto protokollis eraldatakse B lisas loetletud tööstusriikidele kasvuhoonegaaside 
heitkoguste statistilised eesmärgid. Mitmes artiklis viidatakse LULUCF tegevusele, nimelt 
metsastamisele, metsa uuendamisele, raadamisele, metsamajandusele, põllumajandusmaa 
majandamisele, karjamaade majandamisele ja vegetatsiooni taastamisele. 

Muudatusettepanek 59
Patrick Louis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 b) ELi heitkogustega kauplemise 
süsteem tuleks täielikult siduda Kyoto 
protokolli projektipõhiste 
mehhanismidega, lisades LULUCF 
tegevuse direktiivi 2003/87/EÜ ja 
direktiivi 2004/101/EÜ (millega 
muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ) 
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reguleerimisalasse.

Or. fr

Selgitus

27. oktoobri 2004. aasta direktiivi 2004/101/EÜ (millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ) 
reguleerimisala ei hõlma metsamajanduse ja põllundusega seotud tegevust.

Metsandussektor ja mitmed keskkonnaorganisatsioonid toetavad LULUCF tegevuse lisamist 
ELi heitkogustega kauplemise süsteemi. Nad toonitavad kõnealuse tegevuse olulist mõju 
kliimamuutusele, juhtides tähelepanu asjaolule, et metsade hävitamise tagajärjel tekib 20 % 
ülemaailmsetest kasvuhoonegaaside heitkogustest. Nimetatud tegevuse lisamine oleks ka viis, 
kuidas edendada säästvat arengut arengumaades.

Muudatusettepanek 60
Patrick Louis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 8 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 c) Komisjon peaks kaaluma LULUCF 
tegevuse lisamist direktiivi 2003/87/EÜ ja 
direktiivi 2004/101/EÜ (millega 
muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ) 
reguleerimisalasse Bali konverentsil 
tehtud ettepanekute ja tehnika arengu 
seisukohast. Ta peaks esitama 
vastavasisulise õigusakti ettepaneku 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
hiljemalt 2008. aasta lõpuks.

Or. fr

Selgitus

Teatavad liikmesriigid on komisjoni kritiseerinud asjakohase põhjenduse esitamata jätmise 
pärast seoses komisjoni otsusega jätta LULUCF tegevus välja ning nad kahetsevad, et see 
otsus sai tehtud, pidades silmas Euroopa Ülemkogu 9. märtsi 2007. aasta järeldusi ning 
Euroopa Parlamendi 15. novembri 2007. aasta resolutsiooni Bali kliimakonverentsi kohta, 
milles kutsuti komisjoni üles kaaluma LULUCF tegevuse lisamist ELi heitkogustega 
kauplemise süsteemi. Arengumaade nimetatud tegevuse lisamine moodustaks arvestatava 
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finantseerimisallika, mille abil oleks võimalik tagada bioloogilise mitmekesisuse kaitse ja 
kahjustatud metsade taastamine. 

Muudatusettepanek 61
Herbert Reul, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Kui väikeste käitiste suhtes, mille 
heitkogused ei ületa 10 000 tonni
süsinikdioksiidi piirmäära aastas, 
kohaldatakse kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamiseks samaväärseid 
meetmeid, eelkõige maksustamist, tuleks 
ette näha kord, mille abil liikmesriigid 
saaksid kõnealused käitised 
saastekvootidega kauplemise süsteemist 
välja arvata seniks, kuni kõnealuseid 
meetmeid kohaldatakse. Nimetatud 
piirmäär pakub haldusliku lihtsuse huvides 
suurimat säästu halduskulude 
vähendamisel iga süsteemist välja arvatud 
tonni kohta. Viieaastaste 
eraldamisperioodide kaotamisest tulenevalt 
ja selleks, et suurendada kindlust ja 
prognoositavust, tuleks ette näha 
kasvuhoonegaaside saastelubade 
läbivaatamise sagedust käsitlevad sätted.

(10) Kui väikeste käitiste suhtes, mille 
heitkogused ei ületa 25 000 tonni
süsinikdioksiidi piirmäära aastas, 
kohaldatakse kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamiseks samaväärseid 
meetmeid, eelkõige maksustamist, tuleks 
ette näha kord, mille abil liikmesriigid 
saaksid kõnealused käitised 
saastekvootidega kauplemise süsteemist 
välja arvata seniks, kuni kõnealuseid 
meetmeid kohaldatakse. Nimetatud 
piirmäär pakub haldusliku lihtsuse huvides 
suurimat säästu halduskulude 
vähendamisel iga süsteemist välja arvatud 
tonni kohta. Viieaastaste 
eraldamisperioodide kaotamisest tulenevalt 
ja selleks, et suurendada kindlust ja 
prognoositavust, tuleks ette näha 
kasvuhoonegaaside saastelubade 
läbivaatamise sagedust käsitlevad sätted.

Or. de

Selgitus

VKEde kulutused bürokraatiale ja lisakulud peaksid püsima võimalikult madalad. Seetõttu on 
väikeste käitiste piirmäära tõstmine 25 000 CO2 tonnini aastas põhjendatud, kui nad 
saavutavad heitkoguste vähendamise muude vahenditega.
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Muudatusettepanek 62
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Ühenduse saastekvootide üldkogust 
tuleks vähendada lineaarselt, arvutades 
alates ajavahemiku 2008–2012 keskelt, 
millega tagatakse, et saastekvootidega 
kauplemise süsteemi abil vähendatakse 
heitkoguseid aja jooksul järk-järgult ja 
prognoositavalt. Saastekvootide iga-
aastane vähendamine peaks võrduma 
1,74 %-ga kvootidest, mille liikmesriigid 
on eraldanud vastavalt komisjoni otsustele 
liikmesriikide saastekvootide eraldamise 
kavade kohta ajavahemikuks 2008–2012, 
selleks et ühenduse süsteem aitaks 
kulutasuvalt täita ühenduse kohustust 
vähendada heitkoguseid 2020. aastaks 
vähemalt 20 % võrra.

(11) Ühenduse saastekvootide üldkogust 
tuleks vähendada lineaarselt, arvutades 
alates ajavahemiku 2008–2012 keskelt, 
millega tagatakse, et saastekvootidega 
kauplemise süsteemi abil vähendatakse 
heitkoguseid aja jooksul järk-järgult ja 
prognoositavalt. Saastekvootide iga-
aastane vähendamine peaks võrduma 
muutumatu vähendamisteguriga suuruses 
1,10 % kvootidest, mille liikmesriigid on 
eraldanud vastavalt komisjoni otsustele 
liikmesriikide saastekvootide eraldamise 
kavade kohta ajavahemikuks 2008–2012, 
selleks et ühenduse süsteem aitaks 
kulutasuvalt täita ühenduse kohustust 
vähendada heitkoguseid 2020. aastaks 
vähemalt 20 % võrra.

Or. de

Selgitus

Selle arvutuse kohaselt peaks heitkoguste lubatud tase olema 4,65 miljardit tonni, kui võtta 
aluseks 20 %-line vähendamine võrreldes 1990. aastaga. Aastaks 2020 peavad 2,67 miljardi 
tonnise vähendamise saavutama need sektorid, mida ei hõlma saastekvootidega kauplemise 
süsteem. Seega nähtub arvutusest vastupidiselt komisjoni kinnitusele, et saastekvootidega 
kauplemise süsteemiga hõlmatud sektorid peavad võrreldes 2005. aastaga vähendama 
heitkoguseid 15 % võrra. Iga-aastast vähendamist tuleks muuta sellele vastavalt.

Muudatusettepanek 63
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Ühenduse saastekvootide üldkogust (11) Ühenduse saastekvootide üldkogust 
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tuleks vähendada lineaarselt, arvutades 
alates ajavahemiku 2008–2012 keskelt, 
millega tagatakse, et saastekvootidega 
kauplemise süsteemi abil vähendatakse 
heitkoguseid aja jooksul järk-järgult ja 
prognoositavalt. Saastekvootide iga-
aastane vähendamine peaks võrduma 
1,74 %-ga kvootidest, mille liikmesriigid 
on eraldanud vastavalt komisjoni otsustele 
liikmesriikide saastekvootide eraldamise 
kavade kohta ajavahemikuks 2008–2012, 
selleks et ühenduse süsteem aitaks 
kulutasuvalt täita ühenduse kohustust 
vähendada heitkoguseid 2020. aastaks 
vähemalt 20 % võrra.

tuleks vähendada lineaarselt, arvutades 
alates ajavahemiku 2008–2012 keskelt, 
millega tagatakse, et saastekvootidega 
kauplemise süsteemi abil vähendatakse 
heitkoguseid aja jooksul järk-järgult ja 
prognoositavalt. Saastekvootide iga-
aastane vähendamine peaks võrduma 2%-
ga kvootidest, mille liikmesriigid on 
eraldanud vastavalt komisjoni otsustele 
liikmesriikide saastekvootide eraldamise 
kavade kohta ajavahemikuks 2008–2012, 
selleks et ühenduse süsteem aitaks 
kulutasuvalt täita ühenduse kohustust 
vähendada heitkoguseid 2020. aastaks 
vähemalt 25% võrra.

Or. en

Selgitus

Bali konverentsil arvestati, et tööstusriigid peaksid vähendama oma kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid 25% võrra, et saavutada 2020. aastal 40%-line vähendamine võrreldes 1990. 
aasta tasemega. Seatud eesmärgi saavutamiseks tuleks ELi heitkogustega kauplemise 
süsteemis alustada 25%-lise vähendamisega aastaks 2020 (võrreldes 2005. aasta tasemega), 
mida võib 2012. aasta järgse rahvusvahelise kokkuleppe raames tõsta 30%-le. Seega tuleks 
lineaartegur korrigeerida 2% peale (1,74 x 25/21). Üleminek 25%-lt 30%-le peaks olema 
suhteliselt lihtne võrreldes üleminekuga 20%-lt 30%-le. Kui vähendamise eesmärk on 30%, 
peaks lineaartegur olema 2,5, kui just komisjon ei tõenda, et kohaldada tuleks hoopis 
teistsugust tegurit.

Muudatusettepanek 64
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) See panus vastab heitkoguste 
vähendamisele ühenduse süsteemi raames 
2020. aastaks 21 % võrra alla 2005. aasta 
taseme; panus hõlmab muu hulgas mõju, 
mis tuleneb süsteemi ulatuse laiendamisest 
ajavahemikuks 2008–2012 võrreldes 
ajavahemikuga 2005–2007, ning Bulgaaria 
ja Rumeenia riikliku saastekvootide 

(12) See panus vastab heitkoguste 
vähendamisele ühenduse süsteemi raames 
2020. aastaks 15 % võrra alla 2005. aasta 
taseme, mis vastab xx %-le vähendamisele 
võrreldes 1990. aastaga; panus hõlmab 
muu hulgas mõju, mis tuleneb süsteemi 
ulatuse laiendamisest ajavahemikuks 
2008–2012 võrreldes ajavahemikuga 
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eraldamise kava hindamisel ajavahemikuks 
2008–2012 kasutatud kauplemissektori 
2005. aasta heitkoguste andmeid ning selle 
tulemusel eraldatakse 2020. aastal 
maksimaalselt 1720 miljonit kvooti. 
Täpsed heitkogused arvutatakse välja 
pärast seda, kui liikmesriigid on eraldanud 
saastekvoodid vastavalt komisjoni otsustele 
saastekvootide eraldamise riiklike kavade 
kohta ajavahemikuks 2008–2012, kuna 
mõnede käitiste kvootide heakskiitmine 
sõltus nende heitkoguste põhjendamisest ja 
tõendamisest. Kui kvoodid ajavahemikuks 
2008–2012 on eraldatud, avaldab komisjon 
ühenduse üldkoguse. Ühenduse üldkogust 
tuleks kohandada, võttes arvesse käitisi, 
mis kuuluvad ühenduse süsteemi 
ajavahemikul 2008–2012 või alates 2013. 
aastast.

2005–2007, ning Bulgaaria ja Rumeenia 
riikliku saastekvootide eraldamise kava 
hindamisel ajavahemikuks 2008–2012 
kasutatud kauplemissektori 2005. aasta 
heitkoguste andmeid ning selle tulemusel 
eraldatakse 2020. aastal maksimaalselt 
1 850 miljonit kvooti käitistele, kellele on 
eraldatud saastekvoodid ajavahemikuks 
2008–2012, ning ligi 130 miljonit kvooti 
2013. aastast lisanduvatele uutele 
sektoritele ja gaasidele. Täpsed 
heitkogused ja vähendamistegurid 
protsentides arvutatakse välja pärast seda, 
kui liikmesriigid on eraldanud 
saastekvoodid vastavalt komisjoni otsustele 
saastekvootide eraldamise riiklike kavade 
kohta ajavahemikuks 2008–2012, kuna 
mõnede käitiste kvootide heakskiitmine 
sõltus nende heitkoguste põhjendamisest ja 
tõendamisest. Kui kvoodid ajavahemikuks 
2008–2012 on eraldatud, avaldab komisjon 
ühenduse üldkoguse. Ühenduse üldkogust 
tuleks kohandada, võttes arvesse käitisi, 
mis kuuluvad ühenduse süsteemi 
ajavahemikul 2008–2012 või alates 2013. 
aastast.

Or. de

Selgitus

Läbipaistvuse huvides tuleks arvutuste aluseks võtta ka 1990. aasta tase. Seda palutakse teha 
komisjonil. Käesoleva muudatusettepanekuga võetakse arvesse ka muude arvutuste tulemusi.

Muudatusettepanek 65
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) See panus vastab heitkoguste 
vähendamisele ühenduse süsteemi raames 
2020. aastaks 21 % võrra alla 2005. aasta 
taseme; panus hõlmab muu hulgas mõju, 

(12) See panus vastab heitkoguste 
vähendamisele ühenduse süsteemi raames 
2020. aastaks 21 % võrra alla 2005. aasta 
taseme, mis on üle 30 % võrra väiksem 
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mis tuleneb süsteemi ulatuse laiendamisest 
ajavahemikuks 2008–2012 võrreldes 
ajavahemikuga 2005–2007, ning Bulgaaria 
ja Rumeenia riikliku saastekvootide 
eraldamise kava hindamisel ajavahemikuks 
2008–2012 kasutatud kauplemissektori 
2005. aasta heitkoguste andmeid ning selle 
tulemusel eraldatakse 2020. aastal 
maksimaalselt 1720 miljonit kvooti. 
Täpsed heitkogused arvutatakse välja 
pärast seda, kui liikmesriigid on eraldanud 
saastekvoodid vastavalt komisjoni otsustele 
saastekvootide eraldamise riiklike kavade 
kohta ajavahemikuks 2008–2012, kuna 
mõnede käitiste kvootide heakskiitmine 
sõltus nende heitkoguste põhjendamisest ja 
tõendamisest. Kui kvoodid ajavahemikuks 
2008–2012 on eraldatud, avaldab komisjon 
ühenduse üldkoguse. Ühenduse üldkogust 
tuleks kohandada, võttes arvesse käitisi, 
mis kuuluvad ühenduse süsteemi 
ajavahemikul 2008–2012 või alates 2013. 
aastast.

nende 1990. aasta tasemest; panus hõlmab 
muu hulgas mõju, mis tuleneb süsteemi 
ulatuse laiendamisest ajavahemikuks 
2008–2012 võrreldes ajavahemikuga 
2005–2007, ning Bulgaaria ja Rumeenia 
riikliku saastekvootide eraldamise kava 
hindamisel ajavahemikuks 2008–2012 
kasutatud kauplemissektori 2005. aasta 
heitkoguste andmeid ning selle tulemusel 
eraldatakse 2020. aastal maksimaalselt 
1720 miljonit kvooti. Täpsed heitkogused 
arvutatakse välja pärast seda, kui 
liikmesriigid on eraldanud saastekvoodid 
vastavalt komisjoni otsustele 
saastekvootide eraldamise riiklike kavade 
kohta ajavahemikuks 2008–2012, kuna 
mõnede käitiste kvootide heakskiitmine 
sõltus nende heitkoguste põhjendamisest ja 
tõendamisest. Kui kvoodid ajavahemikuks 
2008–2012 on eraldatud, avaldab komisjon 
ühenduse üldkoguse. Ühenduse üldkogust 
tuleks kohandada, võttes arvesse käitisi, 
mis kuuluvad ühenduse süsteemi 
ajavahemikul 2008–2012 või alates 2013. 
aastast.

Or. en

Selgitus

Tavaline võrdlusaasta on aasta 1990. Seetõttu peaks ELi heitkogustega kauplemise süsteemi 
poolt 2020. aastaks saavutatav süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamise ligikaudne 
protsendimäär olema samuti näidatud võrreldes aastaga 1990. See on eriti oluline 
rahvusvaheliste läbirääkimiste seisukohalt, kus EL peab näitama, mida ta on alates 1990. 
aastast saavutanud. Euroopa Komisjon esitas 30 % Euroopa Parlamendi kuulamisel 15. mail 
2008.
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Muudatusettepanek 66
Herbert Reul, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Euroopa majanduse täiendav 
jõupingutus eeldab muu hulgas, et 
ühenduse läbivaadatud süsteem toimib 
majanduslikult võimalikult tõhusalt ja 
põhineb ühenduses täielikult ühtlustatud 
tingimustel kvootide eraldamiseks. 
Seepärast peaks oksjonid olema kvootide 
eraldamise peamiseks meetodiks, kuna 
kõnealune meetod on lihtsaim ning seda 
peetakse üldiselt majanduslikult kõige 
tõhusamaks. Samuti peaks see kaotama 
juhusliku kasumi võimaluse ning looma 
uutele osalejatele ja keskmisest kiirema 
majanduskasvuga riikidele olemasolevate 
käitistega võrdsed võimalused.

(13) Euroopa majanduse täiendav 
jõupingutus eeldab muu hulgas, et 
ühenduse läbivaadatud süsteem toimib 
majanduslikult võimalikult tõhusalt ja 
põhineb ühenduses täielikult ühtlustatud 
tingimustel kvootide eraldamiseks. 
Võrdlusanalüüsil ja tegelikul tootmisel 
põhinev tasuta kvootide eraldamine on 
majanduslikult kõige tõhusam süsteem, 
millega saab kehtestada stiimulid madala 
süsinikusisaldusega tehnoloogiate jaoks 
ja heitkoguste vähendamise eesmärgi 
saavutamiseks. Samuti peaks see kaotama 
juhusliku kasumi võimaluse ning looma 
uutele osalejatele ja keskmisest kiirema 
majanduskasvuga riikidele olemasolevate 
käitistega võrdsed võimalused.

Or. en

Selgitus

Oksjon ei ole parim lahendus kulutasuva ja tõhusa heitkogustega kauplemise süsteemi 
loomiseks, mis aitab tõesti kaasa heitkoguste vähendamise eesmärgi saavutamisele 
minimaalsete kulutustega. Võrdlusanalüüsill ja tegelikul tootmisel põhinev kvootide 
eraldamine on parem süsteem, milles saavutatakse ökoloogiline tõhusus minimaalsete 
kulutustega, nagu tõendab praegune ECOFYSi uuring IFIECile.

Muudatusettepanek 67
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Euroopa majanduse täiendav (13) Euroopa majanduse täiendav 
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jõupingutus eeldab muu hulgas, et 
ühenduse läbivaadatud süsteem toimib 
majanduslikult võimalikult tõhusalt ja 
põhineb ühenduses täielikult ühtlustatud 
tingimustel kvootide eraldamiseks. 
Seepärast peaks oksjonid olema kvootide 
eraldamise peamiseks meetodiks, kuna 
kõnealune meetod on lihtsaim ning seda 
peetakse üldiselt majanduslikult kõige 
tõhusamaks. Samuti peaks see kaotama 
juhusliku kasumi võimaluse ning looma 
uutele osalejatele ja keskmisest kiirema 
majanduskasvuga riikidele olemasolevate 
käitistega võrdsed võimalused.

jõupingutus eeldab muu hulgas, et 
ühenduse läbivaadatud süsteem toimib 
majanduslikult võimalikult tõhusalt ja 
põhineb ühenduses täielikult ühtlustatud 
tingimustel kvootide eraldamiseks. 
Seepärast peavad oksjonid olema kvootide 
eraldamise peamiseks meetodiks, kuna 
kõnealune meetod on lihtsaim ning seda 
peetakse üldiselt majanduslikult kõige 
tõhusamaks. Samuti peaks see kaotama 
juhusliku kasumi võimaluse ning looma 
uutele osalejatele ja keskmisest kiirema 
majanduskasvuga riikidele olemasolevate 
käitistega võrdsed võimalused.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepaneku aluseks on prognoositavuse vajadus.

Muudatusettepanek 68
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Kõik liikmesriigid peavad tegema 
märkimisväärseid investeeringuid, et 
vähendada oma majanduse süsinikuheite 
määra 2020. aastaks, ning nendes 
liikmesriikides, kus sissetulek inimese 
kohta on endiselt tunduvalt madalam 
ühenduse keskmisest ja kus majandus on 
rikkamatele liikmesriikidele alles järele 
jõudmas, tuleb teha olulisi jõupingutusi 
energiatõhususe parandamiseks. Kuna 
eesmärgiks on ühendusesisese 
konkurentsi moonutuste kaotamine ja 
suurim võimalik majanduslik tõhusus ELi 
majanduse muutmisel vähem 
süsihappegaasiheiteid tekitavaks 
majanduseks, ei ole kohane käsitleda 

välja jäetud
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üksikute liikmesriikide majandussektoreid 
ühenduse süsteemi raames erinevalt.
Seepärast on vaja töötada välja muud 
mehhanismid nende liikmesriikide 
toetamiseks, kus sissetulek inimese kohta 
on suhteliselt madalam ja majanduskasv 
kiirem. 90 % oksjonil müüdavast kvootide 
üldkogusest tuleks jaotada liikmesriikide 
vahel vastavalt nende 2005. aasta 
heitkoguste suhtelisele osatähtsusele 
ühenduse süsteemis. 10 % kõnealusest 
kogusest tuleks jaotada kõnealuste 
liikmesriikide vahel ühenduse 
solidaarsuse ja majanduskasvu eesmärgil 
ning seda tuleks kasutada heitkoguste 
vähendamiseks ja kliimamuutuste 
mõjudega kohanemiseks. Kõnealuse 10 % 
jaotamisel tuleks arvesse võtta 
liikmesriikide 2005. aasta sissetulekut 
inimese kohta ja majanduskasvu 
prognoosi ning eraldatav kogus peaks 
olema suurem liikmesriikide puhul, kus 
sissetulek inimese kohta on madal ja 
prognoositav majanduskasv kiire.
Liikmesriigid, kus keskmine sissetulek 
inimese kohta on üle 20 % kõrgem 
ühenduse keskmisest, peaksid loovutama 
kvoote kõnealuse jaotamise eesmärgil, 
välja arvatud juhul, kui dokumendis 
SEK(2008) 85 hinnatud kogu paketi 
otsesed kulud ületavad 0,7 % SKPst.

Or. en

Muudatusettepanek 69
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Kõik liikmesriigid peavad tegema 
märkimisväärseid investeeringuid, et 
vähendada oma majanduse süsinikuheite 
määra 2020. aastaks, ning nendes 

(14) Kõik liikmesriigid peavad tegema 
märkimisväärseid investeeringuid, et 
vähendada oma majanduse süsinikuheite 
määra 2020. aastaks, ning nendes 
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liikmesriikides, kus sissetulek inimese 
kohta on endiselt tunduvalt madalam 
ühenduse keskmisest ja kus majandus on 
rikkamatele liikmesriikidele alles järele 
jõudmas, tuleb teha olulisi jõupingutusi 
energiatõhususe parandamiseks. Kuna 
eesmärgiks on ühendusesisese konkurentsi 
moonutuste kaotamine ja suurim võimalik 
majanduslik tõhusus ELi majanduse 
muutmisel vähem süsihappegaasiheiteid 
tekitavaks majanduseks, ei ole kohane 
käsitleda üksikute liikmesriikide 
majandussektoreid ühenduse süsteemi 
raames erinevalt. Seepärast on vaja töötada 
välja muud mehhanismid nende 
liikmesriikide toetamiseks, kus sissetulek 
inimese kohta on suhteliselt madalam ja 
majanduskasv kiirem. 90 % oksjonil 
müüdavast kvootide üldkogusest tuleks 
jaotada liikmesriikide vahel vastavalt 
nende 2005. aasta heitkoguste suhtelisele 
osatähtsusele ühenduse süsteemis. 10 % 
kõnealusest kogusest tuleks jaotada 
kõnealuste liikmesriikide vahel ühenduse 
solidaarsuse ja majanduskasvu eesmärgil 
ning seda tuleks kasutada heitkoguste 
vähendamiseks ja kliimamuutuste 
mõjudega kohanemiseks. Kõnealuse 10 % 
jaotamisel tuleks arvesse võtta 
liikmesriikide 2005. aasta sissetulekut 
inimese kohta ja majanduskasvu prognoosi 
ning eraldatav kogus peaks olema suurem 
liikmesriikide puhul, kus sissetulek inimese 
kohta on madal ja prognoositav 
majanduskasv kiire. Liikmesriigid, kus 
keskmine sissetulek inimese kohta on üle 
20 % kõrgem ühenduse keskmisest, 
peaksid loovutama kvoote kõnealuse 
jaotamise eesmärgil, välja arvatud juhul, 
kui dokumendis SEK(2008) 85 hinnatud 
kogu paketi otsesed kulud ületavad 0,7 % 
SKPst.

liikmesriikides, kus sissetulek inimese 
kohta on endiselt tunduvalt madalam 
ühenduse keskmisest ja kus majandus on 
rikkamatele liikmesriikidele alles järele 
jõudmas, tuleb teha olulisi jõupingutusi 
energiatõhususe parandamiseks. Kuna 
eesmärgiks on ühendusesisese konkurentsi 
moonutuste kaotamine ja suurim võimalik 
majanduslik tõhusus ELi majanduse 
muutmisel vähem süsihappegaasiheiteid 
tekitavaks majanduseks, ei ole kohane 
käsitleda üksikute liikmesriikide 
majandussektoreid ühenduse süsteemi 
raames erinevalt. Seepärast on vaja töötada 
välja muud mehhanismid nende 
liikmesriikide toetamiseks, kus sissetulek 
inimese kohta on suhteliselt madalam ja 
majanduskasv kiirem. 90 % oksjonil 
müüdavast kvootide üldkogusest tuleks 
jaotada liikmesriikide vahel vastavalt 
nende 2005. aasta heitkoguste suhtelisele 
osatähtsusele ühenduse süsteemis. 10 % 
kõnealusest kogusest tuleks jaotada 
kõnealuste liikmesriikide vahel ühenduse 
solidaarsuse ja majanduskasvu eesmärgil 
ning seda tuleks kasutada heitkoguste 
vähendamiseks ja kliimamuutuste 
mõjudega kohanemiseks. Kõnealuse 10 % 
jaotamisel tuleks arvesse võtta 
liikmesriikide 2005. aasta sissetulekut 
inimese kohta ja majanduskasvu prognoosi 
ning eraldatav kogus peaks olema suurem 
liikmesriikide puhul, kus sissetulek inimese 
kohta on madal ja prognoositav 
majanduskasv kiire. Selles peaks samuti 
arvesse võtma teatud liikmesriikide 
ebasoodsaid geograafilisi tingimusi, 
näiteks need, mis on seotud nende alade 
kõrvalise või saarelise asendiga. 
Liikmesriigid, kus keskmine sissetulek 
inimese kohta on üle 20 % kõrgem 
ühenduse keskmisest, peaksid loovutama 
kvoote kõnealuse jaotamise eesmärgil, 
välja arvatud juhul, kui dokumendis 
SEK(2008) 85 hinnatud kogu paketi 
otsesed kulud ületavad 0,7 % SKPst.

Or. en
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Selgitus

Oksjonitulude jaotamise puhul tuleks arvesse võtta ühenduse eesmärki saavutada 
majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus.

Muudatusettepanek 70
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Kõik liikmesriigid peavad tegema 
märkimisväärseid investeeringuid, et 
vähendada oma majanduse süsinikuheite 
määra 2020. aastaks, ning nendes 
liikmesriikides, kus sissetulek inimese 
kohta on endiselt tunduvalt madalam 
ühenduse keskmisest ja kus majandus on 
rikkamatele liikmesriikidele alles järele 
jõudmas, tuleb teha olulisi jõupingutusi 
energiatõhususe parandamiseks. Kuna 
eesmärgiks on ühendusesisese konkurentsi 
moonutuste kaotamine ja suurim võimalik 
majanduslik tõhusus ELi majanduse 
muutmisel vähem süsihappegaasiheiteid 
tekitavaks majanduseks, ei ole kohane 
käsitleda üksikute liikmesriikide 
majandussektoreid ühenduse süsteemi 
raames erinevalt. Seepärast on vaja töötada 
välja muud mehhanismid nende 
liikmesriikide toetamiseks, kus sissetulek 
inimese kohta on suhteliselt madalam ja 
majanduskasv kiirem. 90 % oksjonil 
müüdavast kvootide üldkogusest tuleks 
jaotada liikmesriikide vahel vastavalt 
nende 2005. aasta heitkoguste suhtelisele 
osatähtsusele ühenduse süsteemis. 10 % 
kõnealusest kogusest tuleks jaotada 
kõnealuste liikmesriikide vahel ühenduse 
solidaarsuse ja majanduskasvu eesmärgil 
ning seda tuleks kasutada heitkoguste 
vähendamiseks ja kliimamuutuste 
mõjudega kohanemiseks. Kõnealuse 10 % 
jaotamisel tuleks arvesse võtta 

(14) Kõik liikmesriigid peavad tegema 
märkimisväärseid investeeringuid, et 
vähendada oma majanduse süsinikuheite 
määra 2020. aastaks, ning nendes 
liikmesriikides, kus sissetulek inimese 
kohta on endiselt tunduvalt madalam 
ühenduse keskmisest ja kus majandus on 
rikkamatele liikmesriikidele alles järele 
jõudmas, tuleb teha olulisi jõupingutusi 
energiatõhususe parandamiseks. Kuna 
eesmärgiks on ühendusesisese konkurentsi 
moonutuste kaotamine ja suurim võimalik 
majanduslik tõhusus ELi majanduse 
muutmisel vähem süsihappegaasiheiteid 
tekitavaks majanduseks, ei ole kohane 
käsitleda üksikute liikmesriikide 
majandussektoreid ühenduse süsteemi 
raames erinevalt. Seepärast on vaja töötada 
välja muud mehhanismid nende 
liikmesriikide toetamiseks, kus sissetulek 
inimese kohta on suhteliselt madalam ja 
majanduskasv kiirem. 90 % oksjonil 
müüdavast kvootide üldkogusest tuleks 
jaotada liikmesriikide vahel vastavalt 
nende 2005. aasta heitkoguste suhtelisele 
osatähtsusele ühenduse süsteemis. 10 % 
kõnealusest kogusest tuleks jaotada 
kõnealuste liikmesriikide vahel ühenduse 
solidaarsuse ja majanduskasvu eesmärgil 
ning seda tuleks kasutada heitkoguste 
vähendamiseks ja kliimamuutuste 
mõjudega kohanemiseks. Kõnealuse 10 % 
jaotamisel tuleks arvesse võtta 
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liikmesriikide 2005. aasta sissetulekut 
inimese kohta ja majanduskasvu prognoosi 
ning eraldatav kogus peaks olema suurem 
liikmesriikide puhul, kus sissetulek inimese 
kohta on madal ja prognoositav 
majanduskasv kiire. Liikmesriigid, kus 
keskmine sissetulek inimese kohta on üle 
20 % kõrgem ühenduse keskmisest, 
peaksid loovutama kvoote kõnealuse 
jaotamise eesmärgil, välja arvatud juhul, 
kui dokumendis SEK(2008) 85 hinnatud 
kogu paketi otsesed kulud ületavad 0,7 % 
SKPst. 

liikmesriikide 2005. aasta sissetulekut 
inimese kohta ja majanduskasvu prognoosi 
ning eraldatav kogus peaks olema suurem 
liikmesriikide puhul, kus sissetulek inimese 
kohta on madal ja prognoositav 
majanduskasv kiire. Samuti tuleb arvesse 
võtta Euroopa teatavate alade, näiteks 
kõrvaliste ja mägipiirkondade ning saarte 
geograafilisi omadusi ja halvemusi. 
Liikmesriigid, kus keskmine sissetulek 
inimese kohta on üle 20 % kõrgem 
ühenduse keskmisest, peaksid loovutama 
kvoote kõnealuse jaotamise eesmärgil, 
välja arvatud juhul, kui dokumendis 
SEK(2008) 85 hinnatud kogu paketi 
otsesed kulud ületavad 0,7 % SKPst. 

Or. el

Muudatusettepanek 71
Herbert Reul

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 20 % osatähtsuseni; 
saavutada ühenduse eesmärk suurendada 
energiatõhusust 2020. aastaks 20 % 
võrra; koguda ja geoloogiliselt säilitada 
kasvuhoonegaase; toetada ülemaailmset 

välja jäetud
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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.

Or. en

Muudatusettepanek 72
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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 

(15) Kliimamuutustega võitlemiseks ja 
nende vältimatute mõjudega kohanemiseks 
tehtavaid jõupingutusi silmas pidades on 
asjakohane kasutada 100% saastekvootide 
oksjonite tuludest selleks, et: vähendada 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid; 
kohaneda kliimamuutuste mõjudega; 
rahastada heitkoguste vähendamise ja 
mõjudega kohanemise alast uurimis- ja 
arendustegevust; arendada välja 
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välja taastuvenergiaallikaid, et saavutada 
ELi eesmärk jõuda 2020. aastaks 
taastuvenergia 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.

taastuvenergiaallikaid, et saavutada ELi 
eesmärk jõuda 2020. aastaks taastuvenergia 
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. Lisaks sellele tuleks 
saastekvootide oksjonitest saadavat tulu 
kasutada ühenduse süsteemi juhtimise 
halduskulude katteks. 

Or. fr

Selgitus

Tähtis on, et ELil oleks võimalik investeerida rohkem energiatehnoloogiatesse ja CO2 
vähendamisse, mis on oluline tänapäeva ja 2050. aasta vahelise vähendamise ettevalmistusel. 
Tulude 100%-line kasutamine ühenduse tasandil võimaldaks korraldada teadusuuringuid 
Euroopas nõuetekohaselt, võrreldes Ameerika Ühendriikide ja eelkõige Jaapaniga.
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Muudatusettepanek 73
Nikolaos Vakalis

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 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 

(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 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, lahendada 
sotsiaalprobleeme, nagu võimaliku 
elektrihinna ja muude põhihüviste hinna 
tõusu mõju madalama ja keskmise 
sissetulekuga leibkondadele; investeerida 
arengumaadesse, seades eesmärgiks 
heitkoguste edasise vähendamise ning 
vähestel heitkogustel põhineva majanduse 
loomise; ning võtta meetmeid, et 
parandada Euroopa ettevõtete 
konkurentsivõimet ja soodustada 
ettevõtete algatusi kliimamuutusega 
võitlemisel, rõhutades energiatõhusust ja 
suurendades taastuvenergiaallikate 
rahastamist, rahastades uurimis- ja 
arendustegevust vähesaastavate 
tehnoloogiate valdkonnas, tehnilise 
infrastruktuuri täiustamist ja meetmeid, 
mille eesmärk on vähendada 
kasvuhoonegaaside saastekvootidega 
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tulevaste riigiabi menetluste tulemuste 
kohaldamist.

kauplemise süsteemi mõju geograafiliste 
ja demograafiliste probleemide all 
kannatavates piirkondades, võttes 
täiendavaid meetmeid säästva 
energiapoliitika väljatöötamiseks.

Or. el

Muudatusettepanek 74
Alejo Vidal-Quadras

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 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 

(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 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 
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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.

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. Saastekvootide oksjonite 
tulusid ning muud säästvaid 
metsandusprojekte ja -tegevusi, mille 
eesmärk on metsade hävitamise vältimine, 
tuleks täiendada tõhusate turupõhiste 
instrumentidega, näiteks lubada käitiste 
käitajatel kasutada ELi heitkogustega 
kauplemise süsteemis metsapõhiseid 
süsiniku krediite.

Or. en

Selgitus

Turupõhised instrumendid, näiteks metsapõhised süsiniku krediidid, on kõige tõhusamad 
vahendid, millega pakkuda arengumaadele vajalikke stiimuleid ja investeeringuid, et piirata 
metsade hävitamist ning tegeleda säästva taasmetsastamise ning metsastamise projektide ja 
tegevusega.

Muudatusettepanek 75
Alyn Smith

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 

(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 
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vähendamise ja mõjudega kohanemise 
alast uurimis- ja arendustegevust; arendada 
välja taastuvenergiaallikaid, et saavutada 
ELi eesmärk jõuda 2020. aastaks 
taastuvenergia 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.

vähendamise ja mõjudega kohanemise 
alast uurimis- ja arendustegevust; arendada 
välja taastuvenergiaallikaid, et saavutada 
ELi eesmärk jõuda 2020. aastaks 
taastuvenergia 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, ning leevendada 
saastekvootidega kauplemise süsteemi 
mõju aladele, kus valitsevad püsivad ja 
tõsised ebasoodsad geograafilised ja 
demograafilised olud, andes neile 
täiendavaid vahendeid säästva 
energiapoliitika väljatöötamiseks. 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.

Or. en

Selgitus

Oksjonitulude jaotamise puhul tuleks arvesse võtta ühenduse eesmärki saavutada 
majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus.
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Muudatusettepanek 76
Dorette Corbey

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 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 

(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 20 % osatähtsuseni; 
saavutada ühenduse eesmärk suurendada 
energiatõhusust 2020. aastaks 20 % võrra; 
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. Innovatsiooni 
edendamiseks peaksid liikmesriigid 
vähemalt 50% oksjonituludest kulutama 
osalenud ettevõtete peale, investeerides 
rohelistesse tehnoloogiatesse, sealhulgas 
kasvuhoonegaaside kogumise ja 
geoloogilise säilitamise tehnoloogiatesse. 
Tuleks ette näha sätted oksjonitulude 
kõnealustel eesmärkidel kasutamise 
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direktiiviga ei piirata asutamislepingu 
artiklite 87 ja 88 kohaselt rakendatavate 
tulevaste riigiabi menetluste tulemuste 
kohaldamist.

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.

Or. nl

Selgitus

Vähemalt pool oksjonitulust peaks minema tagasi osalenud ettevõtetele, tingimusel et nad 
investeerivad raha rohelistesse tehnoloogiatesse või süsinikdioksiidi kogumist ja säilitamist 
hõlmavatesse tehnoloogiatesse.

Muudatusettepanek 77
Rebecca Harms, Satu Hassi

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 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 

(15) Kliimamuutustega võitlemiseks ja 
nende vältimatute mõjudega kohanemiseks 
tehtavaid jõupingutusi silmas pidades on 
asjakohane kasutada saastekvootide 
oksjonite tulusid 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; saavutada ühenduse 
eesmärk suurendada energiatõhusust 2020. 
aastaks 20 % võrra; toetada ülemaailmset 
energiatõhususe ja taastuvenergia fondi; 
rahastada meetmeid metsade hävitamise 
ärahoidmiseks ja kohanemise 
hõlbustamiseks arengumaades ning 
lahendada sotsiaalprobleeme, nagu 
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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.

võimaliku elektrihinna tõusu mõju 
madalama ja keskmise sissetulekuga 
leibkondadele. Vähemalt 50 % tulust 
tuleks kasutada vajalike kliimaalaste 
jõupingutuste toetamiseks arengumaades.
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.

Or. en

Muudatusettepanek 78
Miloslav Ransdorf

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Seepärast peaks oksjonid olema 
energiasektoris alates 2013. aastast 
reegliks, arvestades kõnealuse sektori 
võimalust süsinikdioksiidi suurenenud 
maksumus edasi suunata, ning süsiniku 
kogumise ja säilitamise eest ei tohiks anda 
tasuta kvoote, kuna kõnealuse stiimuli 
puhul ei nõuta säilitatavate heidete osas 
kvootide tagastamist. 
Konkurentsimoonutuste vältimiseks võib 
elektritootjatele eraldada tasuta kvoote 
direktiivis 2004/8/EÜ määratletud suure 
tõhususega koostootmise käigus toodetud 

välja jäetud
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soojuse eest, juhul kui muude sektorite 
käitiste poolt toodetud samasuguse 
soojuse eest eraldatakse tasuta kvoote.

Or. en

Selgitus

Oksjoniprotsessist kujuneb suurim ülemaailmne pidev oksjon, mida on kunagi peetud. On 
ülioluline, et igal ajal säilitataks saastekvootide likviidne turg ning välditaks võimalikke 
turuprobleeme. Seetõttu on vaja üleminekuaega, et toetada elektrituru korrapärast üleminekut 
oksjonitele, piirata negatiivset mõju tootmisvõimsusele ja elektrihindadele ning vältida 
energia hindadest põhjustatud Euroopa siseturu moonutusi siseriikliku tööstuse jaoks.

Muudatusettepanek 79
Herbert Reul, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Seepärast peaks oksjonid olema 
energiasektoris alates 2013. aastast 
reegliks, arvestades kõnealuse sektori 
võimalust süsinikdioksiidi suurenenud 
maksumus edasi suunata, ning süsiniku 
kogumise ja säilitamise eest ei tohiks anda 
tasuta kvoote, kuna kõnealuse stiimuli 
puhul ei nõuta säilitatavate heidete osas 
kvootide tagastamist. 
Konkurentsimoonutuste vältimiseks võib 
elektritootjatele eraldada tasuta kvoote 
direktiivis 2004/8/EÜ määratletud suure 
tõhususega koostootmise käigus toodetud 
soojuse eest, juhul kui muude sektorite 
käitiste poolt toodetud samasuguse 
soojuse eest eraldatakse tasuta kvoote.

(16) Saastekvootidega kauplemine on 
vahend, mis peaks aitama saavutada 
süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamise 
eesmärke minimaalsete kulutustega. 
Võrdlusanalüüsil ja tegelikul tootmisel 
põhinev tasuta kvootide eraldamine seab 
vajalikud stiimulid tõhususe 
parandamiseks. ELi heitkogustega 
kauplemise süsteemi kulud osalevatele 
käitistele ja kaudselt tarbijatele võivad 
seega piirduda finantsvajadustega 
süsinikdioksiidi heitkoguste 
vähendamiseks, mida vähendatakse 
vastavalt seatud eesmärgile. Vastavalt 
piirmäärale lubatud süsinikdioksiidi 
heitkogused ei tekita ühenduse jaoks 
kulutusi, kuid teevad seda nii pea, kui nad 
kuuluvad tulevase tugevdatud heitkoguste 
vähendamise eesmärgi alla. Selline 
piirang ei ohusta kuidagi 
kliimamuutusega seotud poliitika 
eesmärke. Süsinikdioksiidi heitkoguste 
vähendamise eesmärgi saavutamist on 
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võimalik tagada võrdlusaluste 
nõuetekohase kehtestamisega. Võimalus 
kohandada võrdlusaluseid järgnevatel 
aastatel allapoole annab kindluse 
saavutada tõesti heitkoguste vähendamise 
üldine eesmärk. Seepärast peaks 
võrdlusanalüüsil ja tegelikul tootmisel 
põhinev tasuta kvootide eraldamine olema 
kõikides sektorites ja kogu perioodi vältel 
reegliks alates 2013. aastast.

Or. en

Selgitus

Oksjon ei ole parim lahendus kulutasuva ja tõhusa heitkogustega kauplemise süsteemi 
loomiseks, mis aitab tõesti kaasa heitkoguste vähendamise eesmärgi saavutamisele 
minimaalsete kulutustega. Võrdlusanalüüsil ja tegelikul tootmisel põhinev kvootide 
eraldamine on parem süsteem, milles saavutatakse ökoloogiline tõhusus minimaalsete 
kulutustega, nagu tõendab praegune ECOFYSi uuring IFIECile.

Muudatusettepanek 80
Rebecca Harms, Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Seepärast peaks oksjonid olema 
energiasektoris alates 2013. aastast 
reegliks, arvestades kõnealuse sektori
võimalust süsinikdioksiidi suurenenud 
maksumus edasi suunata, ning süsiniku 
kogumise ja säilitamise eest ei tohiks anda 
tasuta kvoote, kuna kõnealuse stiimuli 
puhul ei nõuta säilitatavate heidete osas 
kvootide tagastamist.
Konkurentsimoonutuste vältimiseks võib 
elektritootjatele eraldada tasuta kvoote 
direktiivis 2004/8/EÜ määratletud suure 
tõhususega koostootmise käigus toodetud 
soojuse eest, juhul kui muude sektorite 
käitiste poolt toodetud samasuguse 
soojuse eest eraldatakse tasuta kvoote.

(16) Seepärast peaks oksjonid olema 
kõikides sektorites koos saastekvootide 
impordi nõudega alates 2013. aastast 
reegliks, arvestades muu hulgas nende
sektorite võimalust süsinikdioksiidi 
suurenenud maksumus edasi suunata juhul, 
kui pärast 2012. aastat sõlmitav 
kõikehõlmav rahvusvaheline kokkulepe 
viibib.
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Or. en

Selgitus

Süsiniku hind peaks toodetes täielikult sisalduma, et juhtida turgu kliimasõbralikuma 
tarbimise poole. Tasuta kvootide eraldamine moonutab turumehhanismi toimimist, samas kui
oksjonid hoiaksid kokku suure hulga bürokraatiat ning tooksid kasu edukaimatele. 
Süsinikdioksiidi leke ja ebaaus konkurents Euroopa tootjate suhtes riikide poolt, kes ei ole 
seotud kõikehõlmava kliimamuutust käsitleva rahvusvahelise kokkuleppega, tuleb 
neutraliseerida välisriigi saastekvootide impordi nõudega.

Muudatusettepanek 81
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Seepärast peaks oksjonid olema 
energiasektoris alates 2013. aastast 
reegliks, arvestades kõnealuse sektori 
võimalust süsinikdioksiidi suurenenud 
maksumus edasi suunata, ning süsiniku 
kogumise ja säilitamise eest ei tohiks anda 
tasuta kvoote, kuna kõnealuse stiimuli 
puhul ei nõuta säilitatavate heidete osas 
kvootide tagastamist. 
Konkurentsimoonutuste vältimiseks võib 
elektritootjatele eraldada tasuta kvoote
direktiivis 2004/8/EÜ määratletud suure 
tõhususega koostootmise käigus toodetud 
soojuse eest, juhul kui muude sektorite 
käitiste poolt toodetud samasuguse 
soojuse eest eraldatakse tasuta kvoote.

(16) Seepärast peaks oksjonid olema 
energiasektoris alates 2013. aastast 
reegliks, arvestades kõnealuse sektori 
võimalust süsinikdioksiidi suurenenud 
maksumus edasi suunata, ning süsiniku 
kogumise ja säilitamise eest ei tohiks anda 
tasuta kvoote, kuna kõnealuse stiimuli 
puhul ei nõuta säilitatavate heidete osas 
kvootide tagastamist. Direktiivis 
2004/8/EÜ määratletud suure tõhususega 
koostootmise käigus toodetud soojuse eest 
majanduslikult õigustatud soojanõudluse 
ja tõhusate kaugkütterajatistele tarnitud 
soojuse jaoks, vastavalt 
keskkonnakaitseks antavat riigiabi 
käsitlevatele ühenduse suunistele, 
eraldatakse tasuta kvoote, et tagada 
võrdne kohtlemine võrreldes teiste 
soojatootjatega, kes ELi heitkogustega 
kauplemise süsteemi ei kuulu.

Or. en

Selgitus

Soojaturg on konkurentsivõimeline ja selle suurim osa, mille moodustavad individuaalsed 



PE407.871v01-00 38/94 AM\728287ET.doc

ET

fossiilkütustega köetavad põletid, ei ole heitkogustega kauplemise süsteemiga hõlmatud. 
Kaugkütterajatistel ei ole seetõttu võimalik kulusid klientidele edasi suunata, kuigi nad on 
süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamise seisukohast kõige tõhusam valik. Vältimaks 
heitkoguste suurenemist soojaturu mittekauplevas osas, tuleb käitisi käsitleda samamoodi 
nagu süsinikdioksiidi lekke ohuga turgudel olevat tööstust.

Muudatusettepanek 82
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Seepärast peaks oksjonid olema 
energiasektoris alates 2013. aastast 
reegliks, arvestades kõnealuse sektori 
võimalust süsinikdioksiidi suurenenud 
maksumus edasi suunata, ning süsiniku 
kogumise ja säilitamise eest ei tohiks anda 
tasuta kvoote, kuna kõnealuse stiimuli 
puhul ei nõuta säilitatavate heidete osas 
kvootide tagastamist. 
Konkurentsimoonutuste vältimiseks võib 
elektritootjatele eraldada tasuta kvoote 
direktiivis 2004/8/EÜ määratletud suure 
tõhususega koostootmise käigus toodetud 
soojuse eest, juhul kui muude sektorite 
käitiste poolt toodetud samasuguse 
soojuse eest eraldatakse tasuta kvoote.

(16) Seepärast peaks oksjonid olema 
energiasektoris alates 2013. aastast 
reegliks, arvestades kõnealuse sektori 
võimalust süsinikdioksiidi suurenenud 
maksumus edasi suunata, ning süsiniku 
kogumise ja säilitamise eest ei tohiks anda 
tasuta kvoote, kuna kõnealuse stiimuli
puhul ei nõuta säilitatavate heidete osas 
kvootide tagastamist.

Or. en

Selgitus

Soojatootmist ei tohi käsitleda “möödaminnes” samade sätete raames, mis käsitlevad 
elektritootmist. See viib vasturääkivuste ja konkurentsimoonutusteni.
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Muudatusettepanek 83
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Olenemata sellest, kas soojust 
toodetakse koos elektriga või mitte, peaks 
tööstuslikuks kasutamiseks tarnitav soojus 
saama saastekvoote tasuta vastavalt 
asjaomastele tööstussektoritele tasuta 
eraldatavate saastekvootide kogusele. 
Olenemata sellest, kas soojust toodetakse 
koos elektriga või mitte, peaks soojus, 
mida tarnitakse keskkonnakaitseks 
antavat riigiabi käsitlevate ühenduse 
suuniste kohasel kaugkütmisel 
kasutamiseks saama saastekvoote tasuta, 
et tagada võrdne kohtlemine võrreldes 
teiste soojatootjatega, kes ei ole ühenduse 
süsteemiga hõlmatud.

Or. en

Selgitus

Soojatootmisel peavad olema nõuetekohased ja selged eeskirjad. Käesolev tekst ei lubaks 
mingisugust diskrimineerimist tööstussektoris liigitatud ”välise” koostootmise ja ”sisemise” 
tootmise vahel.

Kaugküte on oluline vahend heitkoguste vähendamiseks, kuid peamist konkurentsi pakuvad 
talle ELi heitkogustega kauplemise süsteemiga mittehõlmatud individuaalsed fossiilkütustega 
köetavad põletid. Et vältida valesid majanduslikke stiimuleid, mis võivad heitkoguseid 
suurendada, peaksid kaugkütterajatised saama saastekvoote tasuta.

Muudatusettepanek 84
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Muude ühenduse süsteemiga välja jäetud
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hõlmatud sektorite puhul tuleks ette näha 
üleminekusüsteem, mille puhul 
moodustavad 2013. aastal eraldatavad 
tasuta kvoodid 80 % kogusest, mis vastab 
kõnealuste käitiste poolt 2005.–2007. 
aastal tekitatud heitkoguste 
protsendimäärale ühenduse heidete 
üldkogusest, väljendatuna 
protsendimäärana ühenduse aastasest 
kvootide üldkogusest. Pärast seda tuleks 
tasuta eraldatavaid kvoote igal aastal 
vähendada võrdsete koguste võrra, nii et 
2020. aastal enam tasuta kvoote ei 
eraldata.

Or. en

Muudatusettepanek 85
Rebecca Harms, Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Muude ühenduse süsteemiga 
hõlmatud sektorite puhul tuleks ette näha 
üleminekusüsteem, mille puhul 
moodustavad 2013. aastal eraldatavad 
tasuta kvoodid 80 % kogusest, mis vastab 
kõnealuste käitiste poolt 2005.–2007. 
aastal tekitatud heitkoguste 
protsendimäärale ühenduse heidete 
üldkogusest, väljendatuna 
protsendimäärana ühenduse aastasest 
kvootide üldkogusest. Pärast seda tuleks 
tasuta eraldatavaid kvoote igal aastal 
vähendada võrdsete koguste võrra, nii et 
2020. aastal enam tasuta kvoote ei 
eraldata.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Süsiniku hind peaks toodetes täielikult sisalduma, et juhtida turgu kliimasõbralikuma 
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tarbimise poole. Tasuta kvootide eraldamine moonutab turumehhanismi toimimist, samas kui 
oksjonid hoiaksid kokku suure hulga bürokraatiat ning tooksid kasu edukaimatele. 
Süsinikdioksiidi leke ja ebaaus konkurents Euroopa tootjate suhtes riikide poolt, kes ei ole 
seotud kõikehõlmava kliimamuutust käsitleva rahvusvahelise kokkuleppega, tuleb 
neutraliseerida välisriigi saastekvootide impordi nõudega.

Muudatusettepanek 86
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Muude ühenduse süsteemiga 
hõlmatud sektorite puhul tuleks ette näha 
üleminekusüsteem, mille puhul 
moodustavad 2013. aastal eraldatavad 
tasuta kvoodid 80 % kogusest, mis vastab 
kõnealuste käitiste poolt 2005.–2007. 
aastal tekitatud heitkoguste 
protsendimäärale ühenduse heidete 
üldkogusest, väljendatuna 
protsendimäärana ühenduse aastasest 
kvootide üldkogusest. Pärast seda tuleks 
tasuta eraldatavaid kvoote igal aastal 
vähendada võrdsete koguste võrra, nii et 
2020. aastal enam tasuta kvoote ei 
eraldata.

(17) Muude ühenduse süsteemiga 
hõlmatud sektorite puhul tuleks 
ratifitseeritud rahvusvahelise kokkuleppe 
puudumisel ette näha üleminekusüsteem, 
mille puhul moodustavad eraldatavad 
tasuta kvoodid 100 % kogusest, mis vastab 
kõnealuste käitiste poolt 2005.–2007. 
aastal tekitatud heitkoguste 
protsendimäärale ühenduse heidete
üldkogusest, väljendatuna 
protsendimäärana ühenduse aastasest 
kvootide üldkogusest.

Or. en

Selgitus

Direktiivi ettepanek on praegu kavandatud keskkonnale tekitatavate negatiivsete tagajärgede 
leevendamiseks, mis on seotud rahvusvahelise kokkuleppe puudumise tõttu oksjonitega, kuid 
see ei suuda laiaulatuslikult tegeleda negatiivsete majanduslike tagajärgedega, mis kerkiksid 
esile, kui tähendusrikas rahvusvaheline kokkulepe ei loo võrdseid tingimusi konkureerivate 
riikide ettevõtjatele.
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Muudatusettepanek 87
Miloslav Ransdorf

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Muude ühenduse süsteemiga 
hõlmatud sektorite puhul tuleks ette näha 
üleminekusüsteem, mille puhul 
moodustavad 2013. aastal eraldatavad 
tasuta kvoodid 80 % kogusest, mis vastab 
kõnealuste käitiste poolt 2005.–2007. 
aastal tekitatud heitkoguste 
protsendimäärale ühenduse heidete 
üldkogusest, väljendatuna 
protsendimäärana ühenduse aastasest 
kvootide üldkogusest. Pärast seda tuleks 
tasuta eraldatavaid kvoote igal aastal 
vähendada võrdsete koguste võrra, nii et 
2020. aastal enam tasuta kvoote ei eraldata.

(17) Tuleks ette näha üleminekusüsteem, 
mille puhul moodustavad 2013. aastal 
eraldatavad tasuta kvoodid 80 % kogusest, 
mis vastab kõnealuste käitiste poolt 2005.–
2007. aastal tekitatud heitkoguste 
protsendimäärale ühenduse heidete 
üldkogusest, väljendatuna 
protsendimäärana ühenduse aastasest 
kvootide üldkogusest. Pärast seda tuleks 
tasuta eraldatavaid kvoote igal aastal 
vähendada võrdsete koguste võrra, nii et 
2020. aastal enam tasuta kvoote ei eraldata.

Or. en

Selgitus

Oksjoniprotsessist kujuneb suurim ülemaailmne pidev oksjon, mida on kunagi peetud. On 
ülioluline, et igal ajal säilitataks saastekvootide likviidne turg ning välditaks võimalikke 
turuprobleeme. Seetõttu on vaja üleminekuaega, et toetada elektrituru korrapärast üleminekut 
oksjonitele, piirata negatiivset mõju tootmisvõimsusele ja elektrihindadele ning vältida 
energia hindadest põhjustatud Euroopa siseturu moonutusi siseriikliku tööstuse jaoks.

Muudatusettepanek 88
Rebecca Harms, Satu Hassi

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 

välja jäetud
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konkurentsimoonutusi ühenduse turul. 
Kõnealuste eeskirjade puhul tuleks 
arvesse võtta kasvuhoonegaaside ja 
energia 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.

Or. en

Selgitus

Süsiniku hind peaks toodetes täielikult sisalduma, et juhtida turgu kliimasõbralikuma 
tarbimise poole. Tasuta kvootide eraldamine moonutab turumehhanismi toimimist, samas kui 
oksjonid hoiaksid kokku suure hulga bürokraatiat ning tooksid kasu edukaimatele. 
Süsinikdioksiidi leke ja ebaaus konkurents Euroopa tootjate suhtes riikide poolt, kes ei ole 
seotud kõikehõlmava kliimamuutust käsitleva rahvusvahelise kokkuleppega, tuleb 
neutraliseerida välisriigi saastekvootide impordi nõudega.
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Muudatusettepanek 89
Eija-Riitta Korhola

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 
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.

(18) Kõikide asjaomaste sektorite võrdset 
kohtlemist käsitleva rahvusvahelise 
kokkuleppe puudumisel peaks käitistele 
tasuta kvootide eraldamine toimuma 
ühenduse ühtlustatud eeskirjade ehk
„võrdlusanalüüsi“alusel. Kõnealused 
võrdlusalused tuleks kehtestada igas ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemi 
kaasatud sektoris. Need peaksid põhinema 
kasvuhoonegaaside ja energia seisukohast 
kõige tõhusamatel tehnoloogiatel, 
potentsiaalil, sealhulgas tehniline 
potentsiaal heitkoguste vähendamiseks, ja 
turul saadaolevatel tehnoloogiatel ning 
peaksid arvesse võtma asendajaid, 
alternatiivseid tootmisviise, biomassi 
kasutamist, taastuvenergiaallikaid, 
koostootmist ning kasvuhoonegaaside 
kogumist ja säilitamist. Tagamaks, et 
kõigil ettevõtjatel on stiimul saavutada 
oma sektori parimad tulemused, tuleks 
individuaalsetele käitistele saastekvoote 
tasuta eraldada mitte üle asjakohase 
võrdlusalustega osutatud määra. Üldiselt 
ei tohiks saastekvootide tasuta eraldamise
eeskirjad 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 
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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. Komisjon 
peaks enne võrdlusaluste kehtestamist 
konsulteerima kõigi asjaomaste 
sidusrühmadega.

Or. en

Selgitus

Raportööri muudatusettepanekut 8 üldiselt toetatakse. Käesolevas muudatusettepanekus 
lisatakse mõned aspektid: 
– sissejuhtatust asendav viide rahvusvahelisele kokkuleppele
– oluline kriteerium võrdlusanalüüsiks, nagu on praegu sätestatud kehtiva direktiivi III lisa 
punktis 3
– täpsustus, et siin on mõeldud saastekvootide tasuta eraldamist.

Muudatusettepanek 90
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

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 
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 

(18) Käitistele tasuta kvootide eraldamine 
üleminekuperioodil peaks toimuma 
ühenduse ühtlustatud eeskirjade alusel 
(„võrdlusanalüüs“), et minimeerida 
konkurentsimoonutusi ühenduse turul. 
Valdkondlikke kriteeriumeid piiramata
tuleks kõnealuste eeskirjade puhul arvesse 
võtta kasvuhoonegaaside ja energia 
seisukohast kõige tõhusamaid 
tehnoloogiaid, asendajaid, üldiselt 
kasutatavaid alternatiivseid tootmisviise, 
biomassi kasutamist, taastuvenergiaallikaid 
ning potentsiaali, sealhulgas tehniline 
potentsiaal heitkoguste vähendamiseks. 
Selliste eeskirjadega tuleks pakkuda 
stiimuleid konkreetsete heitkoguste 
vähendamiseks. Võrdlusanalüüsil 
põhinevad eraldatavad kvoodid tuleb
kindlaks määrata, et tagada turu 
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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.

nõuetekohane toimimine. Eeskirjadega 
tuleb samuti hoida ära põhjendamatud 
konkurentsimoonutused tööstuskäitistele 
tarnitava elektri ja soojuse turul. 
Kõnealuseid eeskirju tuleks võrdselt
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 heitgaasidest toodetud elekter ja 
elekter, mis on toodetud seoses tööstusliku 
soojuse tarbimisega või tööstusprotsesside 
jääkidest, mõlemad käitise käitaja oma 
tarbeks. Uutele osalejatele ettenähtud 
kvoodid, mis on 2020. aastaks kasutamata 
jäänud, tuleks müüa oksjonil.

Or. en

Selgitus

Heitgaasidest tulenev süsinikdioksiid on lahutamatult seotud neid gaase tootvate käitistega. 
Oksjonid koormaksid liigselt kõnealuseid käitisi ning ei soodustaks tõhusat heitgaaside 
kasutamist, mis aitaks kaasa ressursside säilitamisele. 

Elektri oksjonid ja võimalik soojuse kvootide tasuta eraldamine kavandatud süsteemis toob 
kaasa erinevate kvootide eraldamise sama toodet tootvatele käitistele ning seega ebaühtlase 
süsteemi. Elekter ja soojus, mida toodetakse seoses tööstusprotsessidega, peavad rahuldama 
nende tööstusprotsesside nõudlust.

Muudatusettepanek 91
Herbert Reul

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.

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

puhul tuleks arvesse võtta 
kasvuhoonegaaside ja energia seisukohast 
kõige tõhusamaid tehnoloogiaid. Sellised 
eeskirjad ei tohiks olla ajendiks, et 
suurendada heitkoguseid ebaefektiivsetest 
käitistest.

Or. en

Selgitus

Peamine saastekvootide eraldamise mehhanism kõikide sektorite jaoks peaks põhinema 
võrdlusanalüüsil tegeliku toomise kohta. Seetõttu pole vaja uusi osalejaid jne käsitlevat 
täiendavat sätet ning selle võib välja jätta. Võrdlusanalüüsil ja tegelikul tootmisel põhinev 
kvootide eraldamine annab ruumi tõhusamatele tootjatele ebaefektiivsete tootjate arvelt ning 
toob kasu kliimapoliitika üldeesmärgi seisukohast.
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Muudatusettepanek 92
Miloslav Ransdorf

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 
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.

(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 
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. Uutele osalejatele ettenähtud 
kvoodid, mis on 2020. aastaks kasutamata 
jäänud, tuleks müüa oksjonil.

Or. en

Selgitus

Oksjoniprotsessist kujuneb suurim ülemaailmne pidev oksjon, mida on kunagi peetud. On 
ülioluline, et igal ajal säilitataks saastekvootide likviidne turg ning välditaks võimalikke 
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turuprobleeme. Seetõttu on vaja üleminekuaega, et toetada elektrituru korrapärast üleminekut 
oksjonitele, piirata negatiivset mõju tootmisvõimsusele ja elektrihindadele ning vältida 
energia hindadest põhjustatud Euroopa siseturu moonutusi siseriikliku tööstuse jaoks.

Muudatusettepanek 93
Pilar del Castillo Vera

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 
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.

(18) Kõikide asjaomaste sektorite võrdset 
kohtlemist käsitleva rahvusvahelise 
kokkuleppe puudumisel peaks käitistele 
tasuta kvootide eraldamine toimuma 
ühenduse ühtlustatud eeskirjade alusel 
(„võrdlusanalüüs“), et minimeerida 
konkurentsimoonutusi ühenduse turul. 
Valdkondlikke kriteeriumeid piiramata
tuleks kõnealuste eeskirjade puhul arvesse 
võtta kasvuhoonegaaside ja energia 
seisukohast kõige tõhusamaid 
tehnoloogiaid, asendajaid, üldiselt 
kasutatavaid alternatiivseid tootmisviise, 
biomassi kasutamist, taastuvenergiaallikaid 
ning potentsiaali, sealhulgas tehniline 
potentsiaal heitkoguste vähendamiseks. 
Selliste eeskirjadega tuleks pakkuda 
stiimuleid konkreetsete heitkoguste 
vähendamiseks. Võrdlusalustel põhinevad
eraldatavad kvoodid tuleb kindlaks 
määrata, et tagada turu nõuetekohane 
toimimine. Eeskirjadega tuleb samuti hoida 
ära põhjendamatud 
konkurentsimoonutused tööstuskäitistele 
tarnitava elektri ja soojuse turul. 
Kõnealuseid eeskirju tuleks kohaldada ka 
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 
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jäänud, tuleks müüa oksjonil. 
Võrdlusaluste kehtestamise põhimõtete 
kindlaks määramisel eraldi sektorites 
tuleks komisjonil konsulteerida 
asjakohaste sektoritega.

Or. en

Selgitus

Täpsustus selles osas, et „üleminekuperiood” osutab rahvusvahelisele kokkuleppele, millega 
antakse võrdsed võimalused (lekke vältimiseks). Muudatusettepanekus rõhutatakse 
võrdlusaluste kasutamist ja nende tunnuste tähtsust.

Muudatusettepanek 94
Hannes Swoboda

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 
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 

(18) Käitistele tasuta kvootide eraldamine 
üleminekuperioodil peaks toimuma 
ühenduse ühtlustatud eeskirjade alusel 
(„võrdlusanalüüs“), et minimeerida 
konkurentsimoonutusi ühenduse turul. 
Valdkondlikke kriteeriumeid piiramata
tuleks kõnealuste eeskirjade puhul arvesse 
võtta kasvuhoonegaaside ja energia 
seisukohast kõige tõhusamaid 
tehnoloogiaid, asendajaid, üldiselt 
kasutatavaid alternatiivseid tootmisviise, 
biomassi kasutamist, taastuvenergiaallikaid 
ning potentsiaali, sealhulgas tehniline 
potentsiaal heitkoguste vähendamiseks. 
Selliste eeskirjadega tuleks pakkuda 
stiimuleid konkreetsete heitkoguste 
vähendamiseks. Võrdlusalustel põhinevad
eraldatavad kvoodid tuleb kindlaks 
määrata, et tagada turu nõuetekohane 
toimimine. Eeskirjadega tuleb samuti hoida 
ära põhjendamatud 
konkurentsimoonutused tööstuskäitistele 
tarnitava elektri ja soojuse turul. 
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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.

Kõnealuseid eeskirju tuleks kohaldada ka 
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 tööstusprotsesside 
käigus tekkinud heitgaasidest toodetud 
elekter. Uutele osalejatele ettenähtud 
kvoodid, mis on 2020. aastaks kasutamata 
jäänud, tuleks müüa oksjonil. 
Võrdlusaluste kehtestamise põhimõtete 
kindlaks määramisel eraldi sektorites 
tuleks komisjonil konsulteerida 
asjakohaste sektoritega.

Or. en

Selgitus

Heitgaasid, mis tekivad tööstusprotsesside tulemusena, tuleb kasutada ära kohe pärast nende 
tekkimist. Nende tõhusa regeneratsiooni tagamiseks tuleb kõnealuste gaaside kasutamise 
puhul võimaldada maksimaalset paindlikkust. Tööstusprotsesside käigus tekkinud heitgaaside 
kasutamine elektri tootmiseks aitab kaasa ressursside säilitamisele ja süsinikdioksiidi 
heitkoguste vähendamisele. Kõnealustes eritingimustes toodetud elekter tuleks jätta oksjonist 
välja.

Muudatusettepanek 95
Jerzy Buzek

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 
seisukohast kõige tõhusamaid 
tehnoloogiaid, asendajaid, alternatiivseid 

(18) Käitistele tasuta kvootide eraldamine 
üleminekuperioodil peaks toimuma 
ühenduse ühtlustatud eeskirjade alusel, 
nagu, aga mitte ainult, sektori 
võrdlusaluste kehtestamine, et 
minimeerida konkurentsimoonutusi 
ühenduse turul. Kõnealustes eeskirjades 
peaks olema selgelt sätestatud protsess, 
millega kehtestatakse sektori 
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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.

võrdlusalused, võttes vastavalt arvesse 
kasvuhoonegaaside ja energia seisukohast 
kõige tõhusamaid tehnoloogiaid, 
asendajaid, alternatiivseid tootmisviise, 
biomassi kasutamist, taastuvenergiaallikaid 
ning kasvuhoonegaaside kogumist ja 
säilitamist. Sellised eeskirjad ei tohiks olla 
ajendiks, et heitkoguseid suurendada. 
Eraldatavad kvoodid tuleb 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 ka 
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. 
Võrdlusaluste kehtestamise põhimõtete 
kindlaks määramisel eraldi sektorites 
tuleks komisjonil konsulteerida 
asjakohaste sektoritega.

Or. en

Selgitus

Võrdlusaluste kehtestamise põhimõtted tuleb kokku leppida asjakohaste sektoritega ning need 
peavad kajastama praeguseid heitkoguseid ja tehnilisi võimalusi heitkoguste vähendamiseks 
kõnealuses sektoris. 

Muudatusettepanek 96
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

üleminekuperioodil peaks toimuma 
ühenduse ühtlustatud eeskirjade alusel 
(„võrdlusanalüüs“), et minimeerida 
konkurentsimoonutusi ühenduse turul.
Kõnealuste eeskirjade puhul tuleks arvesse 
võtta kasvuhoonegaaside ja energia 
seisukohast kõige tõhusamaid 
tehnoloogiaid, asendajaid, alternatiivseid 
tootmisviise, biomassi kasutamist, 
taastuvenergiaallikaid ning 
kasvuhoonegaaside kogumist ja säilitamist.
Sellised eeskirjad ei tohiks olla ajendiks, et 
heitkoguseid suurendada. Eraldatavad 
kvoodid tuleb 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.

Or. en

Selgitus

Direktiivi ettepanek on praegu kavandatud keskkonnale tekitatavate negatiivsete tagajärgede 
leevendamiseks, mis on seotud rahvusvahelise kokkuleppe puudumise tõttu oksjonitega, kuid 
see ei suuda laiaulatuslikult tegeleda negatiivsete majanduslike tagajärgedega, mis kerkiksid 
esile, kui tähendusrikas rahvusvaheline kokkulepe ei loo võrdseid tingimusi konkureerivate 
riikide ettevõtjatele.
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Muudatusettepanek 97
Philippe Busquin

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 
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.

(18) Käitistele tasuta kvootide eraldamine 
üleminekuperioodil peaks toimuma 
ühenduse ühtlustatud eeskirjade alusel 
(„võrdlusanalüüs“), et minimeerida 
konkurentsimoonutusi ühenduse turul. 
Valdkondlikke kriteeriumeid piiramata
tuleks kõnealuste eeskirjade puhul arvesse 
võtta kasvuhoonegaaside ja energia 
seisukohast kõige tõhusamaid 
tehnoloogiaid, asendajaid, üldiselt 
kasutatavaid alternatiivseid tootmisviise, 
biomassi kasutamist, taastuvenergiaallikaid 
ning potentsiaali, sealhulgas tehniline 
potentsiaal heitkoguste vähendamiseks. 
Selliste eeskirjadega tuleks pakkuda 
stiimuleid konkreetsete heitkoguste 
vähendamiseks. Võrdlusalustel põhinevad
eraldatavad kvoodid tuleb kindlaks 
määrata, et tagada turu nõuetekohane 
toimimine. Eeskirjadega tuleb samuti hoida 
ära põhjendamatud 
konkurentsimoonutused tööstuskäitistele 
tarnitava elektri ja soojuse turul. 
Kõnealuseid eeskirju tuleks võrdselt
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 tööstusprotsesside käigus 
tekkinud heitgaasidest toodetud elekter.
Uutele osalejatele ettenähtud kvoodid, mis 
on 2020. aastaks kasutamata jäänud, tuleks 
müüa oksjonil.

Or. en
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Selgitus

Heitgaasid, mis tekivad tööstusprotsesside tulemusena, tuleb kasutada ära kohe pärast nende 
tekkimist. Nende tõhusa regeneratsiooni tagamiseks tuleb kõnealuste gaaside kasutamise 
puhul võimaldada maksimaalset paindlikkust. Tööstusprotsesside käigus tekkinud heitgaaside 
kasutamine elektri tootmiseks aitab kaasa ressursside säilitamisele ja süsinikdioksiidi 
heitkoguste vähendamisele. Kõnealustes eritingimustes toodetud elekter tuleks jätta oksjonist 
välja.

Muudatusettepanek 98
Werner Langen

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 
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 

(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 
seisukohast kõige tõhusamaid
tehnoloogiaid, asendajaid, alternatiivseid 
tootmisviise, biomassi kasutamist, 
taastuvenergiaallikaid, selliseid puhtaid 
energiakandjaid nagu vesinik 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 
tuleb kindlaks määrata enne 
kauplemisperioodi, et tagada turu 
nõuetekohane toimimine. Eeskirjadega 
tuleb samuti hoida ära põhjendamatud 
konkurentsimoonutused tööstuskäitistele 
tarnitava elektri, soojuse ja tööstusliku
gaasi turul. Kõnealuseid eeskirju tuleks 
kohaldada uute osalejate suhtes, kes 
teostavad samu tegevusi nagu 
olemasolevad käitised, millele eraldatakse 
üleminekuperioodil tasuta kvoote. 
Konkurentsimoonutuste vältimiseks 
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puhul. Uutele osalejatele ettenähtud 
kvoodid, mis on 2020. aastaks kasutamata 
jäänud, tuleks müüa oksjonil.

siseturul ei tohiks tasuta kvoote eraldada 
uute osalejate toodetava elektri puhul. 
Uutele osalejatele ettenähtud kvoodid, mis 
on 2020. aastaks kasutamata jäänud, tuleks 
müüa oksjonil.

Or. en

Selgitus

Vesinikku töötatakse praegu poliitiliste otsuste langetajate poolt valitud puhta 
energiakandjana välja statsionaarseks (hajutatud elektritootmine) ja mittestatsionaarseks 
kasutamiseks üle kogu ELi. Selle kasutamine on õigustatud keskkonnaalastel põhjustel, mille 
järgi on selle süsinikdioksiidiga seotud olelustsükkel võrreldav muude kütustega ning isegi 
parem.

Muudatusettepanek 99
Lena Ek

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 
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. 

(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 
seisukohast kõige tõhusamaid 
tehnoloogiaid, sealhulgas soojuse ja 
elektri koostootmine, 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 
tuleb kindlaks määrata enne 
kauplemisperioodi, et tagada turu 
nõuetekohane toimimine. Eeskirjadega 
tuleb samuti hoida ära põhjendamatud 
konkurentsimoonutused tööstuskäitistele 
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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.

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.

Or. en

Selgitus

Soojuse ja elektri koostootmine on ELi väljakuulutatud eesmärk. Lisaks muudele siin mainitud 
tehnoloogiatele tuleks saastekvootide eraldamise eeskirjades teha kindlaks, et 
saastekvootidega kauplemisega liigutakse nende tehnoloogiate väljaarendamise suunas, 
millel on suurem potentsiaal vähendada süsinikdioksiidi, nagu soojuse ja elektri 
koostootmine. Kõnealuse muudatusettepanekuga ühtlustatakse ettepanekus esitatud soojust ja 
elektri koostootmist käsitlevad sätted. 

Muudatusettepanek 100
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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 
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 

(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 
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 
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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.

müüakse oksjonil. Eraldatavad kvoodid 
tuleks kindlaks määrata enne 
kauplemisperioodi, et tagada turu 
nõuetekohane toimimine. Eeskirjadega 
tuleb samuti hoida ära põhjendamatud 
konkurentsimoonutused tööstuskäitistele 
tarnitava elektri ning tööstusliku soojuse ja 
gaasi 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.

Or. fr

Selgitus

Loetleda tuleks kõik kommunaalkulud. 

Muudatusettepanek 101
Herbert Reul, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Kuna väga tõhus soojuse ja elektri 
koostootmine on üks kliimamuutust 
käsitleva poliitika nurgakividest, peaks 
sellele igal juhul andma eritoetust 
käesoleva direktiiviga kehtestatud 
mehhanismide abil.

Or. en

Selgitus

Soojuse ja elektri koostootmine võib aidata väga palju kaasa süsinikdioksiidi vähendamise 
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eesmärgi saavutamisele. Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteem peab selle 
potentsiaaliga arvestama ning seda piisavalt toetama.

Muudatusettepanek 102
Rebecca Harms, Satu Hassi

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 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. Praegusel juhul, kui ei ole 
veel sõlmitud kliimamuutust käsitlevat 
rahvusvahelist kokkulepet, mis toob kaasa 
kasvuhoonegaaside kohustusliku 
vähendamise riikides, kes esindavad ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemi alla 
kuuluva sektoris toimuva tootmise 
kriitilist massi ja kellele ei eraldata tasuta 
kvoote, nagu seda tehakse ELi 
liikmesriikidele, tuleb vältida 
kasvuhoonegaaside tootmist väljaspool 
ühendust ja ühenduse meetmete 
kahjustamist nn süsinikdioksiidi lekke 
tekkimisega. Tuleks võtta vastu 
sellekohased sätted, mida tuleks 
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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.

kohaldada selliste kaupade importimise 
suhtes, mis muidu kahjustaksid nimetatud 
meetmeid. Kõnealused sätted peaksid 
olema neutraalse toimega. Et olla valmis 
selliseks juhtumiks, mis võiks kahjustada 
ühenduse meetmete keskkonnaalast 
terviklikkust ja kasu, tuleks 
energiamahukate kaupade ühendusse 
importimise suhtes kehtestada tõhus 
süsinikdioksiidi tasakaalustamine 
saastekvootide impordi nõuete näol. 
Kõnealuste sektorite ja alasektorite 
määratlus ja nõutavad meetmed vaadatakse 
uuesti läbi, selleks et vajaduse korral 
võetaks meetmeid ning et vältida 
ülekompenseerimist. Nimetatud sätetega 
tuleks kaupade importijate suhtes 
kohaldada sarnaseid nõudeid nendele 
nõuetele, mida kohaldatakse ELis käitiste 
suhtes, kellele ei eraldata tasuta kvoote ja 
kelle puhul on ilmnenud, et võib tekkida 
märkimisväärne süsinikdioksiidi lekke oht
või rahvusvaheline konkurents 
kolmandates riikides, kelle suhtes ei kehti 
siduvad ega kontrollitavad meetmed 
vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid 2012. aasta järgse kliimat 
käsitleva rahvusvahelise poliitilise 
raamistiku kontekstis. 

Or. en

Muudatusettepanek 103
Herbert Reul, Christian Ehler

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 

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

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 
allsektorites, mida mõjutab rahvusvaheline 
konkurents. See võib kahjustada ühenduse 
meetmete keskkonnaalast terviklikkust ja 
kasu. Süsinikdioksiidi lekke probleemi 
lahendamiseks kohaldab ühendus ka 
sektoritele ja allsektoritele, mis vastavad 
asjakohastele tingimustele, 
võrdlusanalüüsil põhinevat tasuta 
kvootide eraldamise põhimõtet.

Or. de

Selgitus

Ka siin on parima kättesaadava tehnoloogia võrdlusanalüüsil põhinev lähenemisviis 
tõhusaim ja odavaim lahendus.



PE407.871v01-00 62/94 AM\728287ET.doc

ET

Muudatusettepanek 104
Paul Rübig

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

(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 ühenduse töötlevates tööstustes, 
mida mõjutab rahvusvaheline konkurents. 
See võib kahjustada ühenduse meetmete 
keskkonnaalast terviklikkust ja kasu. 
Süsinikdioksiidi lekke ja 
konkurentsivõime kaotamise probleemi 
lahendamiseks eraldab ühendus 100% 
ulatuses tasuta kvoote ühenduse 
süsteemiga hõlmatud käitistele, mille 
põhitoode ei ole elekter. Sellistes 
töötlevates tööstustes, mille puhul saab 
nõuetekohaselt tõendada, et 
süsinikdioksiidi lekke ohtu ei ole võimalik 
muul viisil vältida, ja kus elekter 
moodustab suure osa tootmiskuludest ja 
seda toodetakse tõhusalt, võib meetmete 
puhul arvesse võtta elektritarbimist 
tootmise käigus, ilma et muudetaks 
kvootide üldkogust.
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kvootide üldkogust.

Or. en

Selgitus

Direktiivi ettepanek on praegu kavandatud keskkonnale tekitatavate negatiivsete tagajärgede 
leevendamiseks, mis on seotud rahvusvahelise kokkuleppe puudumise tõttu oksjonitega, kuid 
see ei suuda laiaulatuslikult tegeleda negatiivsete majanduslike tagajärgedega, mis kerkiksid 
esile, kui tähendusrikas rahvusvaheline kokkulepe ei loo võrdseid tingimusi konkureerivate 
riikide ettevõtjatele.

Muudatusettepanek 105
Hannes Swoboda

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 

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

tingimustele, sõltuvalt süsinikdioksiidi 
lekke ohust. Märkimisväärse turuosa 
võimaliku kaotamise tõttu nendele 
väljaspool ühendust asuvatele käitistele, 
kes ei võta võrreldavaid meetmeid 
heitkoguste vähendamiseks, tuleks 
käesoleva direktiivi lisas esitada nende 
energiamahukate sektorite loetelu, milles 
võib tekkida süsinikdioksiidi lekke oht.
Ühendus eraldab jätkuvalt tasuta kvoote 
sektoritele või alasektoritele, mis vastavad 
asjakohastele tingimustele, mille abil 
määratakse kindlaks süsinikdioksiidi 
lekke oht. 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 
moodustab suure osa tootmiskuludest ja 
seda toodetakse tõhusalt, võib meetmete 
puhul arvesse võtta elektritarbimist 
tootmise käigus, ilma et muudetaks 
kvootide üldkogust.

Or. en

Selgitus

Nende sektorite loetelu esitamine, milles võib tekkida süsinikdioksiidi lekke oht, suurendab 
selgust ja õiguskindlust. Süsinikdioksiidi lekke ohu tuvastamisel eraldatakse kvoote 
võrdlusaluste järgi, kuid võrdlusaluste abil kindlaks määratud kvoote eraldatakse kuni 100% 
ulatuses tasuta, olenevalt süsinikdioksiidi lekke ohust. 
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Muudatusettepanek 106
Alejo Vidal-Quadras

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

(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. Märkimisväärse turuosa võimaliku 
kaotamise tõttu nendele väljaspool 
ühendust asuvatele käitistele, kes ei võta 
võrreldavaid meetmeid heitkoguste 
vähendamiseks, tuleks käesoleva direktiivi 
lisas esitada nende energiamahukate 
sektorite loetelu, milles võib tekkida 
süsinikdioksiidi lekke oht. Ühendus 
eraldab jätkuvalt tasuta kvoote sektoritele 
või alasektoritele, mis vastavad 
asjakohastele tingimustele, mille abil 
määratakse kindlaks süsinikdioksiidi 
lekke oht. 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 
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nõuetekohaselt tõendada, et 
süsinikdioksiidi lekke ohtu ei ole võimalik 
muul viisil vältida, ja kus elekter 
moodustab suure osa tootmiskuludest ja 
seda toodetakse tõhusalt, võib meetmete 
puhul arvesse võtta elektritarbimist 
tootmise käigus, ilma et muudetaks 
kvootide üldkogust.

Or. en

Selgitus

Nende sektorite loetelu esitamine, milles võib tekkida süsinikdioksiidi lekke oht, suurendab 
selgust ja õiguskindlust. Süsinikdioksiidi lekke ohu tuvastamisel eraldatakse kvoote 
võrdlusaluste põhjal, kuid võrdlusaluste abil kindlaks määratud kvoote eraldatakse kuni 
100% ulatuses tasuta.

Muudatusettepanek 107
Werner Langen

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

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

ja käitiste osades (sealhulgas soojuse või 
tööstuslike gaaside tarnimine käitistele, 
mille omanikud on ja/või mida juhivad 
kolmandad riigid), 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 
moodustab suure osa tootmiskuludest ja 
seda toodetakse tõhusalt, võib meetmete 
puhul arvesse võtta elektritarbimist 
tootmise käigus, ilma et muudetaks 
kvootide üldkogust.

Or. en

Selgitus

Siseturul tuleks vältida igasuguseid kvootide eraldamise tõttu tekkinud häireid, mis tooksid 
kaasa tootmise muutuse tööstusharudes, mille eesmärk on tööstuslike gaaside tootmine nende 
gaaside tarbijatele, ning mille tulemusena paisatakse õhku rohkem süsinikdioksiidi 
heitkoguseid. Tuleks kinnitada, et ELi heitkogustega kauplemise süsteemi eesmärk on 
vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid ning et nende meetodite ärakaotamisel, mida 
praegu kasutatakse tööstuslike gaaside energiatõhusal viisil tootmiseks, võib olla vastupidine 
mõju.
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Muudatusettepanek 108
Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Philippe Busquin, Hannes Swoboda

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, 

(20) Selleks et tagada Euroopa 
saastekvootidega kauplemise süsteemi 
tõhusus ja ära hoida Euroopa 
piirangutest tulenev tööstuse üleviimine 
vähem rangete keskkonnapiirangutega 
riikidesse, ennetades ülemaailmsete 
heitkoguste suurenemist, tuleb 
energiamahukate tööstussektorite ja 
nende allsektorite puhul, mida mõjutab 
rahvusvaheline konkurents, võtta 
kasutusele tõhus süsteem, mis annab 
ühenduse käitistele samad eelised nagu 
kolmandate riikide käitistele, muu hulgas 
kohaldades importijate suhtes nõudeid, 
mis on võrreldavad Euroopa Liidu käitiste 
suhtes kohaldatavate nõuetega, 
kehtestades kohustusliku saastekvootide 
tagastamise. Nimetatud mehhanism on 
mõeldud kasutamiseks üksnes nende 
riikide suhtes, kes tööstusriikidena ei ole 
pärast rahvusvahelist kokkulepet võtnud 
Euroopa Liiduga võrdseid kohustusi 
kasvuhoonegaaside heitkoguste osas, või 
kiiresti arenevate maadena võtnud uusi ja 
asjakohaseid meetmeid, mis oleksid 
mõõdetavad, aruandlusega hõlmatud ja 
kontrollitavad vastavalt Bali konverentsil 
vastu võetud tegevuskavale. Komisjon 
peaks määrama väga täpsete kriteeriumite 
alusel kindlaks, milliseid sektoreid võib 
süsinikdioksiidi leke tõenäoliselt 
mõjutada, et tagada süsinikdioksiidi lekke 
ohu nõuetekohane hindamine ja vältida 
ülekompenseerimist. Piiride kohandamise 
mehhanism peaks olema kooskõlas 
ühenduse rahvusvaheliste kohustustega, 
eelkõige WTO lepinguga. 
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pidades silmas vähim arenenud riikide 
eriolukorda. Meetmed peavad samuti 
olema kooskõlas ühenduse 
rahvusvaheliste kohustustega, sealhulgas 
WTO kokkuleppega.

Or. fr

Selgitus

Euroopa Liit peab rahvusvahelistest kokkulepetest kõrvale hoiduvatele riikidele selgeks 
tegema, et selliste kokkulepete ratifitseerimata jätmisel on tagajärgi neile, kes impordivad 
oma toodangut Euroopasse.

Muudatusettepanek 109
Herbert Reul, Christian Ehler

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 

(20) Komisjon peaks seepärast olukorra 
läbi vaatama hiljemalt 2010. 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 2009
tegema kindlaks, millistes 
energiamahukates sektorites või 
allsektorites 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.
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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 ühenduse 
rahvusvaheliste kohustustega, sealhulgas 
WTO kokkuleppega.

Or. de

Selgitus

Süsinikdioksiidi lekke ohtu vähendab võrdluanalüüsil põhineva mudeli kasutuselevõtt. Siiski 
ei ole selge, miks peaks kõnealuste sektorite kindlaksmääramine toimuma alles 2010. aastal, 
sest nii lükataks edasi vajalike investeeringute tegemine. Aastast peaks komisjonile otsuse 
tegemiseks piisama.

Muudatusettepanek 110
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

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 

(20) Komisjon vaatab seepärast olukorra 
läbi hiljemalt 2011. aasta juuniks ja peab
nõu asjakohaste sotsiaalpartneritega ning 
rahvusvaheliste läbirääkimiste tulemusi 
silmas pidades esitab analüüsiva aruande, 
milles hinnatakse olukorda, pöörates 
erilist tähelepanu energiamahukatele 
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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 
ühenduse rahvusvaheliste kohustustega, 
sealhulgas WTO kokkuleppega.

sektoritele, milles võib esineda 
märkimisväärne süsinikdioksiidi lekke 
oht. Aruandele tuleks lisada asjakohased 
ettepanekud, mis peaksid sisaldama tasuta 
eraldatavate kvootide osatähtsuse 
kohandamist ja lisameetmena tõhusat 
süsinikdioksiidi tasakaalustamise 
süsteemi, 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 
ühenduse rahvusvaheliste kohustustega, 
sealhulgas WTO kokkuleppega.

Or. en

Selgitus

Hindamine korraldatakse kõikides sektorites, aga erilist tähelepanu pööratakse sektoritele, 
milles on lekke tekkimise oht. Samuti tuleks täpsustada, et süsinikdioksiidi tasakaalustamise 
süsteeme kasutatakse lisaks muudele esmastele meetmetele. Ettepanekuid saab teha ka 
suurenenud koormuse puhul, näiteks kui kulud on suurenenud kõrgete elektrihindade tõttu.
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Muudatusettepanek 111
Paul Rübig

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 

(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. 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.
Tuleks võtta arvesse ka tooraine 
tarnekindluse küsimust Euroopas Liidus.
Meetmed peavad samuti olema kooskõlas 
ühenduse rahvusvaheliste kohustustega, 
sealhulgas WTO kokkuleppega.
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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.

Or. en

Selgitus

Direktiivi ettepanek on praegu kavandatud keskkonnale tekitatavate negatiivsete tagajärgede 
leevendamiseks, mis on seotud rahvusvahelise kokkuleppe puudumise tõttu oksjonitega, kuid 
see ei suuda laiaulatuslikult tegeleda negatiivsete majanduslike tagajärgedega, mis kerkiksid 
esile, kui tähendusrikas rahvusvaheline kokkulepe ei loo võrdseid tingimusi konkureerivate 
riikide ettevõtjatele.

Muudatusettepanek 112
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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 

(20) Komisjon peaks seepärast olukorra 
läbi vaatama hiljemalt 2010. aasta juuniks 
ja pidama nõu asjakohaste 
sotsiaalpartneritega ning rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi silmas pidades 
esitama aruande koos võimalike 
asjakohaste ettepanekutega. Sellega seoses 
tuleb käesolevas direktiivis kindlaks teha 
energiamahukad sektorid või allsektorid, 
milles on tõenäoline süsinikdioksiidi lekke 
oht. On äärmiselt oluline, et kõnealust 
loetelu oleks võimalik täiendada, nii et 
kõik tööstussektorid ja allsektorid, milles 
on võimalik süsinikdioksiidi lekke oht, 
oleksid kindlaks tehtud hiljemalt 30. 
juuniks 2009. aastaks. Loetelu võib hiljem 
läbi vaadata või täiendada, et võtta 
samade kriteeriumide alusel arvesse 
ülemaailmses olukorras toimunud 
muutuste mõju. Komisjoni analüüs peaks 
põhinema selle hindamisel, kui keeruline
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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 
ühenduse rahvusvaheliste kohustustega, 
sealhulgas WTO kokkuleppega.

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 
ühenduse rahvusvaheliste kohustustega, 
sealhulgas WTO kokkuleppega. Sarnased 
kohustused tööstusriikide seas ja 
arengumaade panus, eelkõige 
majanduslikult kõige enam edenenud 
arengumaade panus peaksid olema 
mõõdetavad, tõestatavad ja aruandlusega 
hõlmatud. Mõõte- ja kontrollimeetodid 
peaksid olema rahvusvaheliselt 
tunnustatud.

Or. fr

Selgitus

Kuna rahvusvahelise kokkuleppe tähtaeg on 2009. aasta detsember, ei tohiks komisjoni sätete 
läbivaatamist lükata edasi 2011. aastasse. Investeeringute kindlustamiseks tuleb võimalikult 
kiiresti kindlaks teha, millistes sektorites võib esineda süsinikdioksiidi lekke oht. 
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Loetelu peab olema võimalik ajakohastada, võttes arvesse ülemaailmsel tasandil 
kliimamuutuse valdkonnas toimuvaid olulisi arenguid. Ajakohastamist ei tohi aga algatada 
ühepoolselt Euroopa tasandil, juhul kui olulisi rahvusvahelisi arenguid ei toimu.

Muudatusettepanek 113
Rebecca Harms, Satu Hassi

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 

(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. Saastekvootide impordi 
nõuete raames võiks kohaldada importijate 
suhtes nõudeid, mis on vähemalt sama 
soodsad kui ELi käitiste suhtes 
kohaldatavad nõuded seoses kvootide
tagastamisega. Nimetatud süsteem peab
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.
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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.

Or. en

Muudatusettepanek 114
Werner Langen

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 

(20) Komisjon peaks seepärast olukorra 
läbi vaatama hiljemalt 2010. aasta juuniks 
ja pidama nõu asjakohaste 
sotsiaalpartneritega ning rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi silmas pidades 
esitama aruande koos võimalike 
asjakohaste ettepanekutega. Sellega seoses 
peaks komisjon hiljemalt kuue kuu jooksul 
pärast käesoleva direktiivi jõustumise 
kuupäeva 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 ja 
süsinikdioksiidi kaudset mõju 
elektrihindadele 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, eraldatakse 
otsesteks ja vajaduse korral kaudseteks
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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 
ühenduse rahvusvaheliste kohustustega, 
sealhulgas WTO kokkuleppega.

heitkogusteks rohkem tasuta kvoote.
Mõnedes sektorites võiks kehtestada 
tõhusa süsinikdioksiidi tasakaalustamise 
süsteemi, 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 
ühenduse rahvusvaheliste kohustustega, 
sealhulgas WTO kokkuleppega.

Or. en

Selgitus

Tööstusharul on vaja selgust selles osas, millised sektorid ja alasektorid peavad kõnealust 
kohustust täitma ning võimalikke meetmeid, mida võtta võimalikult vara, et valmistada 
asjakohased käitised ette tulevasteks toiminguteks või sulgemiseks. Meetmete puhul tuleks 
võtta arvesse süsinikdioksiidi maksumuse suunamise nii otsest kui ka kaudset mõju, juhul kui 
on tegemist süsinikdioksiidi lekke tõsise ohuga. Süsinikdioksiidi tasakaalustamise süsteem ei 
sobi kõikidele sektoritele.

Muudatusettepanek 115
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Komisjon peaks seepärast olukorra 
läbi vaatama hiljemalt 2011. aasta juuniks 

(20) Komisjon peaks seepärast olukorra 
läbi vaatama hiljemalt 2011. aasta juuniks 
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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 
ühenduse rahvusvaheliste kohustustega, 
sealhulgas WTO kokkuleppega.

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 
allsektorites 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. 
Arvestada tuleb samuti Euroopa Liidu 
toorainega varustuse kindluse küsimust.
Meetmed peavad samuti olema kooskõlas 
ühenduse rahvusvaheliste kohustustega, 
sealhulgas WTO kokkuleppega.

Or. de
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Selgitus

Juurdepääs toorainele muutub järjest sagedamini eduka majandusarengu põhiteguriks ja on 
seetõttu strateegiliselt väga oluline. Tohutu kulukoormus, mida saastekvootide oksjon tekitaks 
teatavatele tööstustele, võib viia kodumaise tootmise lõpetamiseni ja kokkuostuni kolmandates 
riikides. See suurendaks sõltuvust toorainest. Samuti oleks tagajärjeks tootmise 
ümberpaigutamine toorainet omavatesse kolmandatesse riikidesse.

Muudatusettepanek 116
Hannes Swoboda

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 

(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 
allsektorites 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 
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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 
ühenduse rahvusvaheliste kohustustega, 
sealhulgas WTO kokkuleppega.

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. 
Arvestada tuleb samuti Euroopa Liidu 
toorainega varustuse kindluse küsimust. 
Meetmed peavad samuti olema kooskõlas 
ühenduse rahvusvaheliste kohustustega, 
sealhulgas WTO kokkuleppega.

Or. de

Selgitus

Juurdepääs toorainele muutub järjest sagedamini eduka majandusarengu põhiteguriks ja on 
seetõttu strateegiliselt väga oluline. Tohutu kulukoormus, mida saastekvootide oksjon tekitaks 
teatavatele tööstustele, võib viia kodumaise tootmise lõpetamiseni ja kokkuostuni kolmandates 
riikides. See suurendaks sõltuvust toorainest. Samuti oleks tagajärjeks tootmise 
ümberpaigutamine toorainet omavatesse kolmandatesse riikidesse.

Muudatusettepanek 117
Philippe Busquin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Käitiste vahel ei tohiks tekitada 
põhjendamatut konkurentsimoonutust 
olenemata sellest, 
kas tootmistegevus toimub allhanke 
korras või mitte.

Or. en

Selgitus

Siseturul tuleks vältida igasuguseid kvootide eraldamise tõttu tekkinud häireid, mis tooksid 
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kaasa selle, et ei kasutata enam allhanke korras toimuvat tootmistegevust ning mille 
tulemusena paisatakse õhku rohkem süsinikdioksiidi heitkoguseid. ELi heitkogustega 
kauplemise süsteemi eesmärk on vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid ning 
olemasolevate allhanke korras energiatõhusal viisil toimuva tootmise meetodite 
ärakaotamisel võib olla vastupidine mõju. 

Muudatusettepanek 118
Nicole Fontaine, Lambert van Nistelrooij, Alejo Vidal-Quadras, Angelika Niebler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Käitiste vahel ei tohiks tekitada 
põhjendamatut konkurentsimoonutust 
olenemata sellest, 
kas tootmistegevus toimub allhanke 
korras või mitte.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on tehtud selleks, et ei loodaks stiimuleid, mis tooksid kaasa 
turumoonutused ja suurendaksid ka heitkoguseid. Oluline on, et direktiivi tekst kajastaks 
tegevuste sisse ostmist paljudes sektorites. Siseturul tuleks vältida igasuguseid kvootide 
eraldamise tõttu tekkinud häireid, mis tooksid kaasa selle, et ei kasutata enam allhanke korras 
toimuvat tootmistegevust ning mille tulemusena paisatakse õhku rohkem süsinikdioksiidi 
heitkoguseid. ELi heitkogustega kauplemise süsteemi eesmärk on vähendada 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid ning olemasolevate allhanke korras energiatõhusal viisil 
toimuva tootmise meetodite ärakaotamisel võib olla vastupidine mõju.

Muudatusettepanek 119
Rebecca Harms, Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Võrdsete konkurentsitingimuste (21) Võrdsete konkurentsitingimuste 
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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 
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 

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 
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. 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.
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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.

Or. en

Selgitus

Ühikute hüvitamise tingimused tuleks kehtestada ÜRO ja kõikehõlmava 2012. aasta järgse 
rahvusvahelise kokkuleppe raames. 

Muudatusettepanek 120
Herbert Reul, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Prognoositavuse tagamiseks tuleks 
käitajatele anda kindlus, et nad võivad 
pärast 2012. aastat kasutada THVsid ja 
HVÜsid, mis on omandatud sellist tüüpi 
projektide käigus, mille kõik liikmesriigid 
olid heaks kiitnud ühenduse süsteemi 
raames ajavahemikul 2008–2012, kuni 
selle määrani, mis oli neil alles 
ajavahemikuks 2008–2012 kasutada 
lubatud kogusest. Kuna liikmesriigid ei saa 
kauplemisperioodide vahel rahvusvaheliste 
kokkulepete alusel käitajate valduses 
olevaid THVsid ja VHÜsid (THVde ja 
VHÜde „hoiustamine“) üle kanda enne 
2015. aastat ja sedagi üksnes juhul, kui 
liikmesriigid otsustavad lubada kõnealuste 
THVde ja HVÜde hoiustamist seoses 
selliste ühikute hoiustamise piiratud 
õigusega, tuleks kõnealuse kindluse 

(22) Prognoositavuse tagamiseks tuleks 
käitajatele anda kindlus, et nad võivad 
pärast 2012. aastat kasutada THVsid ja 
HVÜsid, mis on omandatud sellist tüüpi 
projektide käigus, mille kõik liikmesriigid 
olid heaks kiitnud ühenduse süsteemi 
raames ajavahemikul 2008–2012, kuni 
selle määrani, mis oli neil alles 
ajavahemikuks 2008–2012 kasutada 
lubatud kogusest. Lisaks tuleb käitajatele 
iga aasta võimaldada paindlike 
projektimehhanismide (THV, HVÜ) 
kvootide või teiste kolmandatest riikidest 
pärit heaks kiidetud ühikute kasutamist 
kuni 50 % ulatuses vähendamisest 
võrreldes ajavahemikuks 2008–2012 
eraldatud kvootide hulgaga. Kuna 
liikmesriigid ei saa kauplemisperioodide 
vahel rahvusvaheliste kokkulepete alusel 
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andmiseks nõuda liikmesriikidelt, et nad 
lubaksid vahetada enne 2012. aastat 
tekitatud heidete suhtes väljaantud 
kõnealused THVd ja VHÜd kvootide 
vastu, mis kehtivad alates 2013. aastast. 
Kuna aga liikmesriike ei tohiks kohustada 
vastu võtma THVsid ja VHÜsid, mille 
puhul ei ole kindel, et nad saavad neid 
kasutada kehtivate rahvusvaheliste 
kohustuste täitmiseks, peaks see nõue 
kehtima üksnes kuni 31. detsembrini 2014. 
Käitajatele tuleks anda samaväärne 
kindlus, et selliseid THVsid, mis on 
omandatud enne 2013. aastat käivitatud 
projektide käigus, saab kasutada heidete 
vähendamisel alates 2013. aastast.

käitajate valduses olevaid THVsid ja 
VHÜsid (THVde ja VHÜde 
„hoiustamine“) üle kanda enne 2015. aastat 
ja sedagi üksnes juhul, kui liikmesriigid 
otsustavad lubada kõnealuste THVde ja 
HVÜde hoiustamist seoses selliste ühikute 
hoiustamise piiratud õigusega, tuleks 
kõnealuse kindluse andmiseks nõuda 
liikmesriikidelt, et nad lubaksid vahetada 
enne 2012. aastat tekitatud heidete suhtes 
väljaantud kõnealused THVd ja VHÜd 
kvootide vastu, mis kehtivad alates 2013. 
aastast. Kuna aga liikmesriike ei tohiks 
kohustada vastu võtma THVsid ja VHÜsid, 
mille puhul ei ole kindel, et nad saavad 
neid kasutada kehtivate rahvusvaheliste 
kohustuste täitmiseks, peaks see nõue 
kehtima üksnes kuni 31. detsembrini 2014. 
Käitajatele tuleks anda samaväärne 
kindlus, et selliseid THVsid, mis on 
omandatud enne 2013. aastat käivitatud 
projektide käigus, saab kasutada heidete 
vähendamisel alates 2013. aastast.

Or. de

Selgitus

Suurenenud paindlikkus kulutasuvuse huvides.

Muudatusettepanek 121
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Prognoositavuse tagamiseks tuleks 
käitajatele anda kindlus, et nad võivad 
pärast 2012. aastat kasutada THVsid ja 
HVÜsid, mis on omandatud sellist tüüpi 
projektide käigus, mille kõik liikmesriigid 
olid heaks kiitnud ühenduse süsteemi 
raames ajavahemikul 2008–2012, kuni 
selle määrani, mis oli neil alles 

(22) Prognoositavuse tagamiseks tuleks
käitajatele anda kindlus, et nad võivad 
pärast 2012. aastat kasutada THVsid ja 
HVÜsid, mis on omandatud sellist tüüpi 
projektide käigus, mille kõik liikmesriigid 
olid heaks kiitnud ühenduse süsteemi 
raames ajavahemikul 2008–2012, kuni 
25% ulatuses heitkogustest asjakohasel 
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ajavahemikuks 2008–2012 kasutada 
lubatud kogusest. Kuna liikmesriigid ei 
saa kauplemisperioodide vahel 
rahvusvaheliste kokkulepete alusel 
käitajate valduses olevaid THVsid ja 
VHÜsid (THVde ja VHÜde 
„hoiustamine“) üle kanda enne 2015. aastat 
ja sedagi üksnes juhul, kui liikmesriigid 
otsustavad lubada kõnealuste THVde ja 
HVÜde hoiustamist seoses selliste ühikute 
hoiustamise piiratud õigusega, tuleks 
kõnealuse kindluse andmiseks nõuda 
liikmesriikidelt, et nad lubaksid vahetada 
enne 2012. aastat tekitatud heidete suhtes 
väljaantud kõnealused THVd ja VHÜd 
kvootide vastu, mis kehtivad alates 2013. 
aastast. Kuna aga liikmesriike ei tohiks 
kohustada vastu võtma THVsid ja VHÜsid, 
mille puhul ei ole kindel, et nad saavad 
neid kasutada kehtivate rahvusvaheliste 
kohustuste täitmiseks, peaks see nõue 
kehtima üksnes kuni 31. detsembrini 2014. 
Käitajatele tuleks anda samaväärne 
kindlus, et selliseid THVsid, mis on 
omandatud enne 2013. aastat käivitatud 
projektide käigus, saab kasutada heidete 
vähendamisel alates 2013. aastast.

aastal. Kuna liikmesriigid ei saa 
kauplemisperioodide vahel rahvusvaheliste 
kokkulepete alusel käitajate valduses 
olevaid THVsid ja VHÜsid (THVde ja 
VHÜde „hoiustamine“) üle kanda enne 
2015. aastat ja sedagi üksnes juhul, kui 
liikmesriigid otsustavad lubada kõnealuste 
THVde ja HVÜde hoiustamist seoses 
selliste ühikute hoiustamise piiratud 
õigusega, tuleks kõnealuse kindluse 
andmiseks nõuda liikmesriikidelt, et nad 
lubaksid vahetada enne 2012. aastat 
tekitatud heidete suhtes väljaantud 
kõnealused THVd ja VHÜd kvootide 
vastu, mis kehtivad alates 2013. aastast. 
Kuna aga liikmesriike ei tohiks kohustada 
vastu võtma THVsid ja VHÜsid, mille 
puhul ei ole kindel, et nad saavad neid 
kasutada kehtivate rahvusvaheliste 
kohustuste täitmiseks, peaks see nõue 
kehtima üksnes kuni 31. detsembrini 2014. 
Käitajatele tuleks anda samaväärne 
kindlus, et selliseid THVsid, mis on 
omandatud enne 2013. aastat käivitatud 
projektide käigus, saab kasutada heidete 
vähendamisel alates 2013. aastast.

Or. en

Selgitus

Lubatud ühisrakenduse või puhta arengu mehhanismi sertifikaatide sidumine teise 
kauplemisperioodi raames lubatud mahtudega ei ole kooskõlas ühtlustamise pingutustega, 
kuna teisel kauplemisperioodil lubatakse liikmesriikidele teistsuguseid protsente. Nende 
protsentide jätkamine pärast teist kauplemisperioodi põhjustab käitajate jätkuvalt ebavõrdset 
kohtlemist. Seega soovitatakse kehtestada üldine piirmäär, tänu millele lõpetatakse ka 
ebavõrdne kohtlemine ja ei rikuta antud õigusi ning välditakse õiguslikke meetmete võtmist 
ebasoodsas olukorras olevate käitajate poolt. 
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Muudatusettepanek 122
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Prognoositavuse tagamiseks tuleks 
käitajatele anda kindlus, et nad võivad 
pärast 2012. aastat kasutada THVsid ja 
HVÜsid, mis on omandatud sellist tüüpi 
projektide käigus, mille kõik liikmesriigid
olid heaks kiitnud ühenduse süsteemi 
raames ajavahemikul 2008–2012, kuni
selle määrani, mis oli neil alles 
ajavahemikuks 2008–2012 kasutada 
lubatud kogusest. Kuna liikmesriigid ei 
saa kauplemisperioodide vahel 
rahvusvaheliste kokkulepete alusel 
käitajate valduses olevaid THVsid ja 
VHÜsid (THVde ja VHÜde 
„hoiustamine“) üle kanda enne 2015. aastat 
ja sedagi üksnes juhul, kui liikmesriigid 
otsustavad lubada kõnealuste THVde ja 
HVÜde hoiustamist seoses selliste ühikute 
hoiustamise piiratud õigusega, tuleks 
kõnealuse kindluse andmiseks nõuda 
liikmesriikidelt, et nad lubaksid vahetada 
enne 2012. aastat tekitatud heidete suhtes 
väljaantud kõnealused THVd ja VHÜd 
kvootide vastu, mis kehtivad alates 2013. 
aastast. Kuna aga liikmesriike ei tohiks 
kohustada vastu võtma THVsid ja VHÜsid, 
mille puhul ei ole kindel, et nad saavad 
neid kasutada kehtivate rahvusvaheliste 
kohustuste täitmiseks, peaks see nõue 
kehtima üksnes kuni 31. detsembrini 2014. 
Käitajatele tuleks anda samaväärne 
kindlus, et selliseid THVsid, mis on 
omandatud enne 2013. aastat käivitatud 
projektide käigus, saab kasutada heidete 
vähendamisel alates 2013. aastast.

(22) Prognoositavuse tagamiseks tuleks 
käitajatele anda kindlus, et nad võivad 
pärast 2012. aastat kasutada THVsid ja 
HVÜsid ning muid heitkoguste 
vähendamise ühikuid, mis on omandatud 
sellist tüüpi projektide käigus, mille 
vähemalt üks liikmesriik on heaks kiitnud 
ühenduse süsteemi raames ajavahemikul 
kuni 2012 (kaasa arvatud), kuni 10,5% 
ulatuses nende aastasest heitkogusest. 
Kuna liikmesriigid ei saa 
kauplemisperioodide vahel rahvusvaheliste 
kokkulepete alusel käitajate valduses 
olevaid THVsid ja VHÜsid (THVde ja 
VHÜde „hoiustamine“) üle kanda enne 
2015. aastat ja sedagi üksnes juhul, kui 
liikmesriigid otsustavad lubada kõnealuste 
THVde ja HVÜde hoiustamist seoses 
selliste ühikute hoiustamise piiratud 
õigusega, tuleks kõnealuse kindluse 
andmiseks nõuda liikmesriikidelt, et nad 
lubaksid vahetada enne 2012. aastat 
tekitatud heidete suhtes väljaantud 
kõnealused THVd ja VHÜd kvootide 
vastu, mis kehtivad alates 2013. aastast. 
Kuna aga liikmesriike ei tohiks kohustada 
vastu võtma THVsid ja VHÜsid, mille 
puhul ei ole kindel, et nad saavad neid 
kasutada kehtivate rahvusvaheliste 
kohustuste täitmiseks, peaks see nõue 
kehtima üksnes kuni 31. detsembrini 2014. 
Käitajatele tuleks anda samaväärne 
kindlus, et selliseid THVsid, mis on 
omandatud enne 2013. aastat käivitatud 
projektide käigus, saab kasutada heidete 
vähendamisel alates 2013. aastast.

Or. en
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Selgitus

Puhta arengu mehhanismi ja ühisrakenduse ühikud on tõhus viis vähendada süsinikdioksiidi 
heitkoguseid kokkuhoidlikul viisil ning tagada samal ajal arengumaadele paremate 
tehnoloogiate kättesaadavus. Optimaalse paindlikkuse loomiseks peaksid liikmesriigid 
tunnustama vastastikku projektitüüpe, mida juba tunnustatakse ühes liikmesriikidest. 

Muudatusettepanek 123
Rebecca Harms, Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Prognoositavuse tagamiseks tuleks 
käitajatele anda kindlus, et nad võivad 
pärast 2012. aastat kasutada THVsid ja 
HVÜsid, mis on omandatud sellist tüüpi 
projektide käigus, mille kõik liikmesriigid 
olid heaks kiitnud ühenduse süsteemi 
raames ajavahemikul 2008–2012, kuni 
selle määrani, mis oli neil alles 
ajavahemikuks 2008–2012kasutada 
lubatud kogusest. Kuna liikmesriigid ei saa 
kauplemisperioodide vahel rahvusvaheliste 
kokkulepete alusel käitajate valduses 
olevaid THVsid ja VHÜsid (THVde ja 
VHÜde „hoiustamine“) üle kanda enne 
2015. aastat ja sedagi üksnes juhul, kui 
liikmesriigid otsustavad lubada kõnealuste 
THVde ja HVÜde hoiustamist seoses 
selliste ühikute hoiustamise piiratud 
õigusega, tuleks kõnealuse kindluse 
andmiseks nõuda liikmesriikidelt, et nad 
lubaksid vahetada enne 2012. aastat 
tekitatud heidete suhtes väljaantud 
kõnealused THVd ja VHÜd kvootide 
vastu, mis kehtivad alates 2013. aastast. 
Kuna aga liikmesriike ei tohiks kohustada 
vastu võtma THVsid ja VHÜsid, mille 
puhul ei ole kindel, et nad saavad neid 
kasutada kehtivate rahvusvaheliste 
kohustuste täitmiseks, peaks see nõue 
kehtima üksnes kuni 31. detsembrini 2014. 
Käitajatele tuleks anda samaväärne 

(22) Prognoositavuse tagamiseks tuleks 
käitajatele anda kindlus, et nad võivad 
pärast 2012. aastat kasutada THVsid ja 
HVÜsid, mis on omandatud sellist tüüpi 
projektide käigus, mille kõik liikmesriigid 
olid heaks kiitnud ühenduse süsteemi 
raames ajavahemikul 2008–2012, kuni 
selle määrani, mis oli neil alles 
ajavahemikuks 2008–2012kasutada 
lubatud kogusest. Kuna liikmesriigid ei saa 
kauplemisperioodide vahel rahvusvaheliste 
kokkulepete alusel käitajate valduses 
olevaid THVsid ja VHÜsid (THVde ja 
VHÜde „hoiustamine“) üle kanda enne 
2015. aastat ja sedagi üksnes juhul, kui 
liikmesriigid otsustavad lubada kõnealuste
THVde ja HVÜde hoiustamist seoses 
selliste ühikute hoiustamise piiratud 
õigusega, tuleks kõnealuse kindluse 
andmiseks nõuda liikmesriikidelt, et nad 
lubaksid vahetada enne 2012. aastat 
tekitatud heidete suhtes väljaantud 
kõnealused THVd ja VHÜd kvootide 
vastu, mis kehtivad alates 2013. aastast. 
Kuna aga liikmesriike ei tohiks kohustada 
vastu võtma THVsid ja VHÜsid, mille 
puhul ei ole kindel, et nad saavad neid 
kasutada kehtivate rahvusvaheliste 
kohustuste täitmiseks, peaks see nõue 
kehtima üksnes kuni 31. detsembrini 2014. 
Käitajatele tuleks anda samaväärne 
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kindlus, et selliseid THVsid, mis on 
omandatud enne 2013. aastat käivitatud 
projektide käigus, saab kasutada heidete 
vähendamisel alates 2013. aastast.

kindlus, et selliseid THVsid, mis on 
omandatud taastuvenergiaallikatest 
toodetud energiast ja enne 2013. aastat 
käivitatud energiatõhusust edendava 
nõudlusega seotud projektide käigus, saab 
kasutada heidete vähendamisel alates 2013. 
aastast, välja arvatud suurte 
hüdroenergiaprojektide käigus 
omandatud THVde puhul.

Or. en

Selgitus

Väliste hüvitiste kasutamise puhul tuleks piirduda ühikutega, mis on tõesti täiendavad ning 
aitavad kaasa säästvale arengule võõrustajariikides. Pärast 2012. aastat ei tohiks ELi 
süsteemi raames lubada kasutada eelkõige THVsid ja VHÜsid sektorites, milles on tuvastatud 
süsinikdioksiidi lekke ja rahvusvahelise konkurentsi tekkimise oht.

Muudatusettepanek 124
Rebecca Harms, Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Kui rahvusvahelise kokkuleppe 
sõlmimine viibib, tuleks ette näha 
võimalus kasutada heitkoguste 
vähendamise ühikuid 
kõrgekvaliteedilistest projektidest 
ühenduse kauplemissüsteemi raames 
kolmandate riikidega sõlmitud 
kokkulepete kaudu. Sellised kokkulepped, 
mis võivad olla kahe- või mitmepoolsed, 
võiksid aidata kaasa selliste projektide 
tunnustamisele ühenduse süsteemis, mille 
käigus toodeti VHÜsid kuni 2012. aastani, 
kuid mille puhul ei ole see enam Kyoto 
raamistikus võimalik.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Ühikute hüvitamise tingimused tuleks kehtestada ÜRO ja kõikehõlmava 2012. aasta järgse 
rahvusvahelise kokkuleppe raames. 

Muudatusettepanek 125
Herbert Reul, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Selleks et selgitada, et käesolev 
direktiiv hõlmab igat tüüpi katlaid, 
põleteid, turbiine, soojendeid, sulatusahje, 
põletusahje, jäätmepõletusahje, ahje, 
kuivateid, mootoreid, pilupõleteid ning 
termilist ja katalüütilist järelpõlemist, 
tuleks lisada põletuskäitise määratlus.

(28) Selleks et selgitada, et käesolev 
direktiiv hõlmab igat tüüpi katlaid, 
põleteid, turbiine, soojendeid, sulatusahje, 
põletusahje, jäätmepõletusahje, ahje, 
kuivateid, mootoreid, pilupõleteid ning 
termilist ja katalüütilist järelpõlemist, 
tuleks lisada põletuskäitise määratlus
vastavalt määratlusele nõukogu 24. 
septembri 1996. aasta direktiivis 96/61/EÜ 
saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli 
kohta.

Or. de

Selgitus

Põletuskäitist tuleks määratleda vastavalt direktiivile 96/61/EÜ saastuse kompleksse vältimise 
ja kontrolli kohta, et tagada ühtne terminoloogia ja viia lubade andmist käsitlevad õigusaktid 
kooskõlla saastekvootidega kauplemist käsitlevate õigusaktidega.

Muudatusettepanek 126
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Selleks et selgitada, et käesolev 
direktiiv hõlmab igat tüüpi katlaid, 
põleteid, turbiine, soojendeid, sulatusahje, 
põletusahje, jäätmepõletusahje, ahje, 
kuivateid, mootoreid, pilupõleteid ning 

(28) Selleks et selgitada, et käesolev 
direktiiv hõlmab igat tüüpi katlaid, 
põleteid, turbiine, soojendeid, sulatusahje, 
põletusahje, jäätmepõletusahje, ahje, 
kuivateid, mootoreid, tuleks lisada 
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termilist ja katalüütilist järelpõlemist, 
tuleks lisada põletuskäitise määratlus.

põletuskäitise määratlus.

Or. en

Selgitus

Vahelduv põletamine on vajalik protsessi turvalisuseks selle alg- ja lõppfaasides. Kuigi oleks 
soovitav sellist tüüpi heitmeid vähendada (hinnanguline maksumus materjali kadu näol 
etüleeni krakkimisel on 400-600 eurot tonni süsinikdioksiidi kohta), ei ole see tehniliselt 
võimalik. Peale selle ei ole selge, kas on olemas seadmeid vahelduva põletamise jälgimiseks 
vajaliku täpsusega.

Muudatusettepanek 127
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) [Kvootide eraldamisel tuleks 
lennundust käsitada pigem nagu muid 
tööstusharusid, millele eraldatakse 
üleminekuajal tasuta kvoote, mitte kui 
elektritootjaid. See tähendab, et 80% 
kvootidest tuleks 2013. aastal eraldada 
tasuta ning seejärel vähendatakse 
lennundusele eraldatavaid tasuta kvoote 
igal aastal võrdse koguse võrra, nii et 
2020. aastal enam tasuta kvoote ei 
eraldata. Ühendus ja selle liikmesriigid 
peaksid jätkuvalt üritama saavutada 
kokkulepet üleilmsete meetmete osas 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamiseks lennunduses ning 
hindama kõnealuse sektori olukorda 
uuesti ühenduse süsteemi järgmise 
läbivaatamise käigus.]

välja jäetud

Or. de
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Selgitus

Lennundust ei ole vaja eraldi välja tuua. Kui lennundus on heitkogustega kauplemise 
süsteemiga hõlmatud, tuleks sellele ja vastavalt vajadusele ka meretranspordile kohaldada 
võrdlusanalüüsil põhinevat mudelit, sest sellega edendatakse kõige tõhusamat tehnoloogiat 
ilma tohutute lisakuludeta ja seega ka ilma konkurentsi moonutamata.

Muudatusettepanek 128
Rebecca Harms, Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) [Kvootide eraldamisel tuleks 
lennundust käsitada pigem nagu muid 
tööstusharusid, millele eraldatakse 
üleminekuajal tasuta kvoote, mitte kui
elektritootjaid. See tähendab, et 80 % 
kvootidest tuleks 2013. aastal eraldada 
tasuta ning seejärel vähendatakse 
lennundusele eraldatavaid tasuta kvoote 
igal aastal võrdse koguse võrra, nii et 
2020. aastal enam tasuta kvoote ei 
eraldata. Ühendus ja selle liikmesriigid 
peaksid jätkuvalt üritama saavutada 
kokkulepet üleilmsete meetmete osas 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamiseks lennunduses ning hindama 
kõnealuse sektori olukorda uuesti ühenduse 
süsteemi järgmise läbivaatamise käigus.]

(33) [Kvootide eraldamisel tuleks 
lennundust käsitada nagu elektritootjaid. 
Ühendus ja selle liikmesriigid peaksid 
jätkuvalt üritama saavutada kokkulepet 
üleilmsete meetmete osas 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamiseks lennunduses ning hindama 
kõnealuse sektori olukorda uuesti ühenduse 
süsteemi järgmise läbivaatamise käigus.]

Or. en

Selgitus

Lennundust tuleks kohelda samal viisil kui energiasektorit, kuna ka tema saab suurema osa 
oma kuludest suunata edasi tarbijale ning käitajate lisamine kvootide tasuta eraldamist 
hõlmavasse kauplemise süsteemi tooks seetõttu kaasa sektoris juhusliku kasumi saamise 
tarbija arvelt ilma mingi kasuta keskkonnale. 
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Muudatusettepanek 129
Miloslav Ransdorf

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) [Kvootide eraldamisel tuleks
lennundust käsitada pigem nagu muid 
tööstusharusid, millele eraldatakse
üleminekuajal tasuta kvoote, mitte kui 
elektritootjaid. See tähendab, et 80 % 
kvootidest tuleks 2013. aastal eraldada 
tasuta ning seejärel vähendatakse 
lennundusele eraldatavaid tasuta kvoote 
igal aastal võrdse koguse võrra, nii et 2020. 
aastal enam tasuta kvoote ei eraldata. 
Ühendus ja selle liikmesriigid peaksid 
jätkuvalt üritama saavutada kokkulepet 
üleilmsete meetmete osas 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamiseks lennunduses ning hindama 
kõnealuse sektori olukorda uuesti ühenduse 
süsteemi järgmise läbivaatamise käigus.]

(33) [Kvootide eraldamisel tuleks 
lennundusele eraldada üleminekuajal 
tasuta kvoote. See tähendab, et 80 % 
kvootidest tuleks 2013. aastal eraldada 
tasuta ning seejärel vähendatakse 
lennundusele eraldatavaid tasuta kvoote 
igal aastal võrdse koguse võrra, nii et 2020. 
aastal enam tasuta kvoote ei eraldata. 
Ühendus ja selle liikmesriigid peaksid 
jätkuvalt üritama saavutada kokkulepet 
üleilmsete meetmete osas 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamiseks lennunduses ning hindama 
kõnealuse sektori olukorda uuesti ühenduse 
süsteemi järgmise läbivaatamise käigus.]

Or. en

Selgitus

Oksjoniprotsessist kujuneb suurim ülemaailmne pidev oksjon, mida on kunagi peetud. On 
ülioluline, et igal ajal säilitataks saastekvootide likviidne turg ning välditaks võimalikke 
turuprobleeme. Seetõttu on vaja üleminekuaega, et toetada elektrituru korrapärast üleminekut 
oksjonitele, piirata negatiivset mõju tootmisvõimsusele ja elektrihindadele ning vältida 
energia hindadest põhjustatud Euroopa siseturu moonutusi siseriikliku tööstuse jaoks.

Muudatusettepanek 130
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 33 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33 a) Tulevikus on oluline laiendada 
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süsteemi muudele kasvuhoonegaaside 
märkimisväärsetele tekitajatele, eelkõige 
transpordisektoris, näiteks 
laevandusettevõtetele. Sel eesmärgil peaks 
komisjon viivitamata esitama asjakohased 
muudatusettepanekud koos mõju 
hindamisega meretranspordi hõlmamise 
kohta ühenduse süsteemiga 2013. aastaks 
ning määrama kuupäeva autokaubaveo 
hõlmamiseks.

Or. nl

Selgitus

Autokaubavedu ja meretransport peaks olema hõlmatud heitkogustega kauplemise 
süsteemiga.

Muudatusettepanek 131
Herbert Reul, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Käesoleva direktiivi rakendamiseks 
vajalikud meetmed tuleks vastu võtta 
vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta 
otsusele 1999/468/EÜ, millega 
kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste 
kasutamise menetlused. Eelkõige tuleks 
komisjonile anda volitused võtta vastu 
meetmeid, mis käsitlevad saastekvootide 
müüki oksjonil, kvootide eraldamist 
ühenduses üleminekuperioodil,
heitkoguste seiret, aruandlust ja 
tõendamist, kontrolliasutuste 
akrediteerimist ja ühtlustatud 
projektieeskirjade rakendamist. Kuna 
kõnealused meetmed on üldmeetmed ja 
nende eesmärk on muuta käesoleva 
direktiivi vähem olulisi sätteid ning 
täiendada käesolevat direktiivi uute vähem 
oluliste sätete lisamise või muutmise teel, 
tuleks need vastu võtta vastavalt otsuse 

(34) Käesoleva direktiivi rakendamiseks 
vajalikud meetmed tuleks vastu võtta 
vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta 
otsusele 1999/468/EÜ, millega 
kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste 
kasutamise menetlused. Eelkõige tuleks 
komisjonile anda volitused võtta vastu 
meetmeid, mis käsitlevad saastekvootide 
müüki oksjonil võrdlusmudeli raames, 
heitkoguste seiret, aruandlust ja 
tõendamist, kontrolliasutuste 
akrediteerimist ja ühtlustatud 
projektieeskirjade rakendamist. Kuna 
kõnealused meetmed on üldmeetmed ja 
nende eesmärk on muuta käesoleva 
direktiivi vähem olulisi sätteid ning 
täiendada käesolevat direktiivi uute vähem 
oluliste sätete lisamise või muutmise teel, 
tuleks need vastu võtta vastavalt otsuse 
1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud 
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Or. de

Selgitus

Tasuta kvootide eraldamist üleminekuperioodil ei toimu, sest võrdlusanalüüsil põhinev mudel 
võetakse kasutusele ka energiamahukate tööstusharude puhul. Oksjonid toimuvad seega 
üksnes võrdlusanalüüsil põhineva mudeli raames, tingimusel et asjaomane käitis jääb 
võrdlusanalüüsist allapoole.
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